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Реч уредника

Про те кли пери од од 22. апри ла 2018. годи не, изме ђу прет ход ног 
и овог нај но ви јег бро ја часо пи са Годишњаказаистраживањегеноци
да, кад је реч о исто риј ским деша ва њи ма карак те ри сти чан је по број ним 
тек сто ви ма из савре ме не Хрват ске, које је тешко свр ста ти у публи ци сти-
ку а још теже у исто ри о гра фи ју, одно сно међу струч не и науч не радо ве 
о вели ким рат ним стра да њи ма. Можда би за те радо ве или ти “крат к” реч 
„неи сти не“ била при ме ре ни ја пошто их реч „реви зи о ни зам“ недо вољ но 
осли ка ва.

Данас спо ми ња ње пој ма реви зи о ни зам у исто ри о гра фи ји под ра-
зу ме ва нега ти ван кон текст. Суштин ски би реви зи о ни зам тре ба ло схва ти-
ти првен стве но као пре и спи ти ва ње или ново тума че ње одре ђе них исто-
риј ских дога ђа ја засно ва но на одго ва ра ју ћим доку мен то ва ним и про вер-
љи вим чиње ни ца ма. Реви зи ја зна ња о про шло сти може бити кори сна 
али каква и за кога? То је слу чај, реци мо, с побед ни ци ма у (гра ђан ском) 
рату, који су напи са ли, да тако каже мо, црно-белу исто ри ју и био ло шки 
неста ну а њихо ва иде о ло ги ја прак тич но ишче зне са поли тич ке позор ни-
це. Диза ње гла са след бе ни ка пора же них има за циљ да сли ка про шло сти 
буде дру га чи ја, то јест повољ ни ја за њих. У крај њем слу ча ју, чак и да 
жртва буде при ка за на као зло чи нац!

Сам реви зи о ни зам није појам из нови јих вре ме на нити је карак-
те ри сти чан само за бал кан ске кра је ве, већ је при су тан на свим стра на ма 
све та. Пам ти мо, при ме ра ради, да је пре пет годи на Евро па била пуна 
нових тума че ња узро ка, пово да и раз ло га изби ја ња Вели ког (Првог свет-
ског) рата, пре те жно се то изводило на про сто пре ба ци ва ње кри ви це са 
истин ских иза зи ва ча Аустро у гар ске и Немач ке на Руси ју и (не)посред но 
на Срби ју које су се у том суко бу бра ни ле! У слич ном кон тек сту тре ба ло 
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би посма тра ти и поје ди на нова тума че ња Дру гог свет ског рата.
Савре ме ни реви зи о ни зам у исто ри о гра фи ји добио је замах у 

либе рал ној иде о ло ги ји изра слој на зах те ви ма за поли тич ку и дру ге фор-
ме корект но сти која, по изве сним тврд ња ма, укљу чу ју и пра ва на ста во-
ве сасвим супрот не од рани јих тума че ња дога ђа ја из про шло сти.

С обзи ром на рас про стра ње ност срп ског наро да у Кра ље вини 
Срба, Хрва та и Сло ве на ца, касни је Југо сла ви ји, и на њего во стра да ње, 
наро чи то у Неза ви сној Држа ви Хрват ској, исто риј ска нау ка у Срби ји 
мора пом но пра ти ти шта се с тим у вези изја вљу је и обја вљу је у Хрват-
ској. Вели ки део тих „ура да ка“ не би тре ба ло пре це њи ва ти, али ни пот-
це њи ва ти, иако је неи сти не лако дока за ти пре ко реле вант не доступ не 
архив ске гра ђе, а самим тим ука за ти и на апсурд ност поме ну тих тврд њи. 

Позна то је мање-више зашто ком плек сна исто ри ја Неза ви сне 
Држа ве Хрват ске (10. април 1941–15. мај 1945) у кому ни стич кој ФНР и 
СФР Југо сла ви ји није до кра ја раз ја шње на и цело куп на исти на обе ло да-
ње на. Сла бље ње орга на саве зне/феде рал не фак тич ке вла сти и пре во ђе-
ње вла сти на репу бли ке, наро чи то после доно ше ња Уста ва 1974. годи-
не, неиз бе жно је води ло ка рас па ду држа ве окон ча ном крва вим ратом 
са вели ким људ ским губи ци ма, тра ге ди ја ма, раза ра њи ма, добро вољ ном 
или нај че шће при сил ним сео ба ма ста нов ни штва... У том дуго трај ном 
тра гич ном про це су посеб ну уло гу игра ју нова тума че ња про шло сти, 
наро чи то „пови је сти“ поме ну те уста шке држа ве.

Ново „чита ње“ исто ри је Неза ви сне Држа ве Хрват ске подр жа ва-
ју, поред оста лог, и низ маги стар ских, мастер и док тор ских радо ва, на 
раз ли чи тим јези ци ма. Како савре ме на интер нет тех но ло ги ја омо гу ћа ва 
брз и несме тан при ступ поме ну тим радо ви ма, лако је уочи ти да већи на 
тих дела нуди дру га чи ји поглед на Неза ви сну Држа ву Хрват ску и уло гу 
Римо ка то лич ке цркве, а да тек мањи број карак те ри ше рела тив но урав-
но те жен при ступ.

Неза ви сна Држа ва Хрват ска спро ве ла је држав ни зло чин пре све-
га над Срби ма и сле ди ла раси стич ку поли ти ку немач ких наци ста над 
Јевре ји ма и Цига ни ма/Роми ма. Кому ни стич ка иде о ло ги ја, првен стве но 
про па ги ра њем поли ти ке брат ства и једин ства и буквал ним бето ни ра њем 
сто ти на стра ти шта, није дозво ља ва ла озбиљ ни ја истра жи ва ња и раз ја-
шње ња зло чи на над Срби ма, што је посред но дове ла до тога да се изме ђу 
хрват ског и срп ског наро да отво ри дубо ки јаз. Њего вом даљем про ду бља-
ва њу нема ли допри нос дају нова хрват ска тума че ња масовних уста шких 
зло чи на, то јест оних дога ђа ја чија је исто риј ска исти на, мање-више, 
при хва ће на у рани је обја вље ним радо ви ма у разним кра је ви ма Евро пе.

Речуредника
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Неза ви сну Држа ву Хрват ску срп ски народ пам ти по систем ски 
спро во ђе њу идеје о његовом зати ра њу на том под руч ју; те бести јал не 
зло чи не ини ци ра ло је без сум ње уста шко вођ ство а спрово ди ла хрват ска 
држа ва! Ту чиње ни цу ипак није могу ће рела ти ви зо ва ти нити реви ди ра ти 
без обзи ра на то ко поку ша ва да то учи ни!

Исто вре ме но ваља има ти на уму да савре ме на тума че ња што 
насто је да кон цен тра ци о ни логор Јасе но вац пред ста ви попут нека квог 
места за одмор, ного мет не утак ми це и каза ли шне извед бе, има ју знат-
но дубље изво ре. То би се, нај бла же каза но, могло ока рак те ри са ти као 
мор бид ни цини зам посеб не врсте јер садр жи и тврд ње да је, реци мо, 
пећ у лого ру која је кори шће на за спа љи ва ње људи слу жи ла да се загре-
ју зато че ни ци, или да су кла ња била, у ства ри,  састав ни део ста рин ског 
начи на лече ња по којем је боле сној осо би тре ба ло пусти ти мало крви. И 
томе слич но уне до глед, а све то, поред оста лог, под сигур ним окри љем 
и Римо ка то лич ке цркве!

На те нотор не и мор бид не неи сти не што се про кла му ју првен-
стве но из Хрват ске у Срби ји се реа гу је, углав ном, могло би се рећи, 
при лич но наив но, чак и без потре бе, а то се нај пре и пре све га одно-
си на изја ве поје ди них лич но сти које мало тога зна ју о поме ну тој теми. 
Реакције струч ња ка би требало да садрже и одго во ре у сти лу „хај де мало 
да почи сти мо соп стве но дво ри ште, мани мо се бес плод них кри ти ка у вези 
са постав ком и мемо ри ја ли за ци јом у Спо мен-под руч ју Јасе но вац, пре пу-
сти мо то неком дру гом са јачим ути ца јем на свет ско јав но мње ње...“ 

Међутим, мора се приметити и да насу прот Јасе нов цу, на дру гој 
стра ни Саве, у Репу бли ци Срп ској сто ји стра ти ште и гро би ште Доња 
Гра ди на. И тај пре део је про гла шен за спо мен-под руч је, али ту оп ште 
нема ника кве музеј ске постав ке!

Спо ме ни мо и да се на оба ли Саве, на Новом Бео гра ду, од децем-
бра 1941. до кра ја лета 1944. годи не на про сто ру и у објек ти ма нека-
да шњег Сај ми шта, тада под руч ју – што се често забо ра вља, а кат кад и 
зане ма ру је – у гра ни ца ма Неза ви сне Држа ве Хрват ске, нала зио немач-
ки кон цен тра ци о ни логор Земун. На том про сто ру до дана дана шњег 
није обра зо ван ника кав мемо ри јал ни ком плекс који би под се ћао на рат не 
зло чи не и тра ге ди ју срп ског наро да, реци мо са Коза ре, у Јасе нов цу или 
уоп ште на стра да ња Срба, Јевре ја, Цига на/Рома и дру гих. Нарав но, без 
реви зи о ни зма!

Кра јем 2018. годи не завр ше на је конач на вер зи ја пред ло га зако на 
о мемо ри ја ли за ци ји Сај ми шта. Прет по ста вља мо да актив но сти од усва-
ја ња зако на до конач ног обли ко ва ња мемо ри јал ног ком плек са под ра зу ме-
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ва ју не баш крат ко ро чан про цес, у којем ће Музеј жрта ва гено ци да заси-
гур но доби ти при ли ку да уче ству је са сво јим зна њем и могућ но сти ма.

Актив но сти Музе ја жрта ва гено ци да има ју раз не фор ме и могу ће 
их је сагле да ти у рубри ци „Днев ник дога ђа ја“, на кра ју часо пи са.

Музеј жрта ва гено ци да дао је свој допри нос исто ри о гра фи ји 
кроз изда ва штво и запо чи ња ње нових науч но и стра жи вач ких про је ка та. 
С обзи ром на више де це ниј ске исто риј ске про це се карак те ри стич не за 
Бал кан у 20. веку, сво је инте ре со ва ње за Први свет ски рат иска за ли смо 
првен стве но кроз нова публи ко ва на изда ња, а обја ви ли смо пет књи га. 
У том кон тек сту издва ја мо сле де ћа два насло ва: Нико ла Тубић, Запи
сишидскогписараовихоровимасветскихратова и Мило рад Радој чић, 
Осечански крај у ратовима 1912–1918 – Поменик ратнимжртвама.
Први књи га при па да кла сич ној мемо а ри сти ци, дру га исто ри о гра фи ји. 
Сма тра мо да ће Радо ји чи ћев рад послу жи ти као мето до ло шки узор за 
слич на истра жи ва ња у дру гим тери то ри јал ним цели на ма. Узгред, мада 
није безна чај но, поми ње мо да је Скуп шти на општи не Осе чи на добро 
раз у ме ла зна чај тог про јек та па је обја вљи ва ње Радо ји чи ће вог руко пи-
са финан сиј ски подр жа ла посред ством локал не библи о те ке. Таква врста 
кори сне сарад ње са општин ским вла сти ма Осе чи не ули ва нам наду да 
би се слич ни модел могао при ме ни ти и за неке дру ге одго ва ра ју ће про-
јек те у годи на ма које дола зе.

О знат ном пора сту угле да Музе ја жрта ва гено ци да речи то сведо -
чи и њего ва све већа при сут ност у јав но сти кад је реч о основ ним актив-
но сти ма који ма се бави (истра жи вач ки про јек ти, про дук ци ја дуго ме тра-
жних доку мен тар них фил мо ва, изда ва штво, три би не). Посеб но тре ба 
истак ну ти да углед музе ја расте и међу обич ним истра жи ва чи ма про-
шло сти и шко ло ва ним исто ри ча ри ма, наро чи то у кад је реч о рат ним 
суд би нама при пад ни ка срп ског наро да и оста лих ста нов ни ка нека да шње 
Југо сла ви је у 20. веку. О томе гово ри и поја ча но инте ре со ва ње ауто ра 
за обја вљи ва ње науч но-истра жи вач ких радо ва који се укла па ју у основ-
не про јек те Музе ја. С обзи ром на коли чи ну при спе лих радо ва одлу чи ли 
смо да Годишњакзаистраживањегеноцида штам па мо у два дела: први 
пред ста вља мо 22. апри ла а дру ги 21. окто бра теку ће годи не.

Др Вељ ко Ђурић Миши на
дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да

и глав ни и одго вор ни уред ник
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НебојшаРашо,инжињер
Срп ски Соко, Хер цег Нови

ПОГИ НУ ЛИ И СТРА ДА ЛИ БОКЕ ЉИ
У ПРВОМ СВЈЕТ СКОМ РАТУ

Апстракт: На спи ску поги ну лих и стра да лих Боке ља у Првом свјет-
ском рату поче ло се ради ти тек у XXI вије ку. Више ауто ра и њихо вих сарад ни-
ка анга жо ва ло се на саста вља њу спи ска кори сте ћи сву доступ ну гра ђу: архив-
ску, писа ну и усме ну. Касно при сту па ње том послу пред ста вљао је сва ка ко 
оте жа ва ју ћи фак тор. Рад опи су је и дру ге про бле ме са који ма су се суо ча ва ли 
сви ауто ри који су се упу сти ли како у еви ден ти ра ње поги ну лих тако и у истра-
жи ва њу деша ва ња у Боки током Првог свјет ског рата. Дата је листа поги ну-
лих добро во ља ца из књи ге Мила на Гули ћа БокељинастраниСрбијеуПрвом
свјетскомрату,која садр жи и име на свих стра да лих добро во ља ца из Боке и 
сма тра се нај пот пу ни јом. Допу ње на је са неко ли ко име на до којих сам дошао 
у послед њим истра жи ва њи ма.

Кључнеријечи: Бока котор ска, Први свјет ски рат, поги ну ли, стре ља ни, 
добро вољ ци, Шпа њо ла

Бока котор ска је 1814, мимо воље наро да и уз зане ма ри ва ње 
заслу га Боке ља у рату про тив Напо ле о на 1806–1807. и чиње ни це да се 
сво јим сна га ма и уз помоћ Црно го ра ца осло бо ди ла од фран цу ске оку па-
ци је, додје ље на аустриј ској држа ви. Тај чин већи на Боке ља сма тра ла је 
оку па ци јом. Срп ски народ у Боки котор ској пред Први свјет ски рат про-
жи ма ла је иде ја осло бо ђе ња и ује ди ње ња, дје ло ва ле су ту и мно ге срп-
ске родо љу би ве орга ни за ци је а побје да у бал кан ским рато ви ма поди гла 
је морал мје шта на који су већ дуго чека ли сло бо ду. Мир ко Ком не но вић 
даје сли ко вит опис ста ња у Боки пред рат: „Мало која Боке шка кућа није 
има ла на зиду сли ке Кра ља Петра, Кра ља Нико ле и Руског Цара. Ништа 
није могло да осла би и поко ле ба код Боке ља вје ру у осло бо ђе њу наро да. 

94(497.16 Бока которска)”1914/1918”
355.1-053.99(497.16)”1914/1918”
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Само по у зда ње у дина сти ју, у Паши ћа и у срп ску вој ску, било је вели ко. 
– Кад је срп ска вој ска пре ко ра чи ла гра ни це Срби је да осло бо ди под јарм-
ље ну бра ћу сво ју, свак је осје ћао и испо вје дао: дође и на нас ред.– Не 
може се забо ра ви ти са којим нестр пље њем и оду ше вље њем су се чека ле 
и при ма ле вије сти са бој ног поља, свак је заба та лио сво је дома ће посло-
ве. Кад је сти гла вијест да је Косо во зау зе то, осло бо ђе но, народ није био 
у ста њу да скри је од вла сти радост и сре ћу.“1

Аустро у гар ска је утвр ди ла гра ни цу пре ма Црној Гори и ту изгра-
ди ла мно га утвр ђе ња. Одмах по изби ја њу рата запо чи ње терор вла сти 
над виђе ни јим Срби ма у Боки. Шире њем атмос фе ре стра ха хтје ло се, 
изме ђу оста лог, пред у пре ди ти пре ла же ње Боке ља на црно гор ску, одно-
сно срби јан ску стра ну. Иако једи ни ца шуц ко ра у Боки није било, уло гу 
редар стве ни ка оба вља ли су при пад ни ци Бокељ ске мор на ри це и чланови 
Хрват ског сокола.2 Они су при во ди ли људе, пре тре са ли домо ве и стра-
жа ри ли за потре бе аустро у гар ске вој ске. До масов ни јег про го на срп ског 
ста нов ни штва ипак није дошло, можда због тога што су чини ли већи ну 
а можда и због вели ког бро ја при пад ни ка регу лар не вој ске која је коли-
ко-толи ко држала ред. Сви про го ни спро во ђе ни су по нало гу аустро у-
гар ске вла сти. Затво ре ни Боке љи били су тао ци смје ште ни на стра те шки 
важним тач ка ма, о могу ћи побу ње ни ци били су интер ни ра ни. Сре ћом, у 
мно гим слу ча је ви ма за тао це би се сазна ло па би била спр је че на њихо-
ва поги би ја. Такав је слу чај био са остр вом Ласта ви ца (Маму ла) гдје су 
бокељ ски прва ци били зато че ни на нај и сту ре ни јем мје сту. Зау зев ши се 
код запо вјед ни штва фран цу ске фло те, краљ Нико ла успје ва да спри је чи 
бом бар до ва ње тог остр ва-твр ђа ве.3

На почет ку рата црно гор ска вој ска зау зе ла је Будву и дио Грбља 
и на тој лини ји фор ми ра ла фронт. Од добро во ља ца из Боке фор ми ра ни 
су Први и Дру ги боке шки бата љон. Након повла че ња срп ске вој ске и 
капи ту ла ци је Црне Горе почет ком 1916. годи не при ти сак на ста нов ни-
штво је попу стио, мада је општа ситу а ци ја, пого то во еко ном ска, била 
дале ко од повољ не. Боке љи који су били у црно гор ској вој сци углав ном 
су одсту пи ли са вој ском Кра ље ви не Срби је. Након ула ска САД у рат 
поја чан је при лив добро во ља ца из редо ва тамо шњих исе ље ни ка, који 

1 Из мемо а ра Мир ка Ком не но ви ћа, Архив Херцег Нови, (у даљем тексту: АХН) 
Мир ко Ком не но вић, инв. бр. 5-МК. Мир ко Ком не но вић из Хер цег Новог је као добро-
во љац у Руси ји радио на моби ли са њу Сло ве на који су били заро бље ни као аустро у гар-
ски вој ни ци. Одли ко ван је орде ном Белогорласамачевима IV сте пе на

2 АХН, ОХ-255/2845. На штам па ном мемо ран ду му Хрват ског соко ла било је 
допи са но „домо бран ски“.

3 Из мемо а ра Мир ка Ком не но ви ћа, АХН, Мир ко Ком не но вић, инв. бр. 5-МК.

НебојшаРашо



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

13

су ода тле при сти за ли још од самог почет ка рата. Мно ги Боке љи што су 
били моби ли са ни у аустро у гар ску вој ску и потом заро бље ни тако ђе су 
сту па ли у добро вољ це определивши се да се боре како на стра ни Срби-
је тако и дру гих зема ља чла ни ца Антан те гдје су се зате кли. Пред Први 
свјет ски рат вели ки број Боке ља радио је у држа ва ма широм сви је та. 
Чиње ни ца да Боке љи на раз ли чи те начи не сту па ли у добро вољ це да су 
слу жи ли у разним вој ска ма  на побјед нич кој стра ни, пред ста вља ла је и 
још увјек пред ста вља вели ки про блем кад је ријеч о саста вља њу спи ска 
добро во ља ца а пого то во код еви ден ци је поги ну лих рат ни ка.

Саста вља њу спи ска Боке ља стра да лих у Првом свјет ском рату 
при сту пи ло се доста касно, на почет ку XXI вије ка, мал те не читаво сто-
љеће вијек по окон ча њу тог суко ба, умје сто да се томе при сту пи ло у 
ври је ме док је пам ће ње било свје же а доку мен та ци ја ком плет ни ја но 
што је данас. Тако ђе посто ји и про блем и непо у зда но сти усме ног свје до-
че ња које често није пот кре пље но ма каквом доку мен та ци јом. Ту тре ба 
потра жи ти раз лог зашто је спи сак непот пун и што ће вје ро ват но бити и 
даље допу ња ван уко ли ко се дође до нових пода та ка о пои ме нич но поги-
ну лим Боке љи ма. Под Боке љи ма се овдје под ра зу ми је ва ста нов ни штво 
које је 1914. живје ло на под руч ју котор ског сре за и суто рин ске и кру ше-
вич ке општи не тре бињ ског сре за.
 Зна ча јан допри нос саста вља њу овог спи ска дали су Мар ко Шов-
ран4, Јово Вла хо вић5 и Милан Гулић6 који је саку пио и обја вио нај пот-
пу ни ји спи сак Боке ља. Нај ве ћи број Боке ља поги нуо је рату ју ћи у саве-
знич ким вој ска ма Антан те – Срби је, Црне Горе, САД, Фран цу ске, Ита-
ли је и Вели ке Бри та ни је.

Тре ба спо ме ну ти да је суд би на добро во ља ца ухва ће них при поку-
ша ју пре ла ска на срп ску стра ну или оних које је непри ја тељ заро био 
углавном била тра гич на. У спо мен-костур ни ци код мана сти ра Сави на 
сахра ње ни су Боке љи који су ухва ће ни при ли ком бије га на црно гор ску 
стра ну и они што су заро бље ни након капи ту ла ци је Црне Горе и стре ља-
ни. Међу стре ља ни ма је и начел ник Будве за ври је ме црно гор ске упра ве. 
Њихо ве поро ди це биле су изло же не про го ну а поне кад и интер ни ра њу.

У хер цег нов ском архи ву нашао сам доку мент са спи ском стре ља-
них чији се гро бо ви нала зе на под руч ју топаљ ско-хер цег нов ске паро хи-

4 Мар ко С. Шовран, Грбаљ,добровољциуратовима1912–1918, Бео град, 2003.
5 Јово Н. Вла хо вић, ДобровољциизБокеКоторскеуослободилачкимратовима

СрбијеиЦрнеГоре1875–1918.године, Хер цег Нови –Бе о град, 2004.
6 Милан Гулић, Бокељи на страни Србије у Првом свјетском рату, СПКД 

„Про свје та“, Хер цег Нови, 2015.
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је. У доку мен ту7 су наве де на сле де ћа име на и дату ми стре ља ња:

1. Милан Срзен тић и Филип Хаџи ја, стре ља ни 17. сеп тем бра 
1914. код Шпа њо ле,

2. Мар ко Рада но вић, стре љан 28. мар та 1916,
3. Мило Митро вић, стре љан 10. авгу ста 1916,
4. Саво Анђус, стре љан 28. јула 1916,
5. Јован Лазић, стре љан 7. фебру а ра 1916,
6. Јован Вук шић, стре љан 15. новем бра 1916,
7. Мар ко Кало штро, стре љан 1. авгу ста 1916,
8. Ђуро Зено вић, стре љан 29. јула 1916,
9. Лазар Срзен тић, стре љан 28. јула 1916,
10. Иво Ников Попо вић (из Грбља), стре љан 29. мар та 1916,
11. Нико Сти је пов Павло вић, стре љан 5. авгу ста 1916,
12. Крсто Васов Вуко вић, стре љан 31. јула 1916,
13. Сти је по Милов Зец, стре љан 1. авгу ста 1916,
14. Перо Радо вић, стре љан 23. новем бра 1915.

Сле ди спи сак, по мје сти ма, Боке ља који су поги ну ли и стра да ли 
у вре ме Вели ког рата – уз име и пре зи ме наве де на су и насе ља из којих 
поти чу, евен ту ал но и годи на стра да ња или узрок, а за поје ди не је истак-
ну то да су стра да ли нешто рани је, у пери о ду бал кан ских рато ва: 

А.ХерцегНови:

1. Радо ван Вуко вић, Бије ла 
2. Тихо мир Вуко вић, Зеле ни ка
3. Мар ко Лучић, Суто ри на
4. Јово Марић, При је вор
5. Ђуро Мати шо ро вић, Поди
6. Тодор Павло вић, Кру ше ви це
7. Андри ја Пејо вић, Мокри не
8. Јован Пети је вић, Пети је ви ћи
9. Перо Пети је вић, Пети је ви ћи
10. Или ја Попо вић, Мој деж
11. Мар ко Попо вић, Топла8

7 АХН, ЦАТ 1916/72.
8 АХН, ЦАТ XVI II/95, док. 10, парох топаљ ски Мар ко Попо вић умро је 1916. у 

Бечу у интер на ци ји усли јед тешких усло ва.

НебојшаРашо
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12. Олга Ста ни шић, Топла9

13. Божо Радо вић, Кру ше ви це
14. Лазар Радо вић, Кру ше ви це
15. Милан Радо вић, Кру ше ви це
16. Мило ван Радо вић, Кру ше ви це
17. Нико ла Радо вић, Кру ше ви це
18. Или ја Тома ше вић, Кру ше ви це
19. Нико ла Чепр њић, Жви ње (бал кан ски рато ви)
20. Вуле Шубе рић, Мокри не
21. Нико ла Укро пи на, Ига ло10

22. Радо је вић Гој ко
23. Радо је вић Јово11

24. Лука Лако нић, Убли

Б.РисаниКривошије:

1. Митар Вој во дић, Морињ
2. Зеко Вучу ро вић, Кри во ши је
3. Петар Вучу ро вић, Кри во ши је
4. Мар ко Дра гој ло вић, Кри во ши је (бал кан ски рато ви)
5. Обрад Ђур ко вић, Рисан
6. Или ја Илић, Кри во ши је
7. Петар Илић, Кри во ши је
8. Ђуро Јова но вић, Рисан
9. Три фун Мустур, Морињ
10. Божи дар Миџор, Рисан12

9 АХН, ЦАХ-II/12, спи си тутор ства, док. 25, попа ди ја Олга Ста ни шић, супру га 
паро ха камен ског Мар ка Ста ни ши ћа, умр ла је у Дубров ни ку 1916. у интер на ци ји усли-
јед тешких усло ва и напор ног рада.

10 Нико ла Укро пи на поги нуо је у вој сци Вели ке Бри та ни је 24. мар та 1918.  Нико ла Укро пи на поги нуо је у вој сци Вели ке Бри та ни је 24. мар та 1918. 
као при пад ник 1. јужно а фрич ке пје ша диј ске реги мен те у бици код мјеста Mar riè res 
Wood. Изја ва Нико ли ног наслед ни ка Јова Укро пи не, тако ђе и http://www.sve ti to ma.org /
Modu les_FE/layout1/dis playfull.asp?id=9 и http://www.del vil le wo od.com /ceme te ri es/pozi-
e res%20memo rial%201st%20SAI.htm.

11 Сино ви срп ског књи жев ни ка Вељ ка Радо је ви ћа, који је живио и радио у  Сино ви срп ског књи жев ни ка Вељ ка Радо је ви ћа, који је живио и радио у 
САД, обо ји ца су била мла ђа од осам на ест годи на. У днев ни ку Тома Крсто ва Попо ви ћа 
који се нала зи у Архи ву САНУ а копи ја у хер цег нов ском архи ву пише: „Ста ри ји, Гој-
ко, поги нуо је под Дра чем, год. 1915., а мла ђи Јово на Арго на фрон ту, у Фран цу ској... 
Син му Јово поги нуо је 4. окто бра 1918.“

12 Божи дар Миџор поги нуо је на Кај мак ча ла ну –  Божи дар Миџор поги нуо је на Кај мак ча ла ну – Соколскигласник, 1919, број 
6–7, стр. 267.



16

11. Саво Радо вић, Рисан (бал кан ски рато ви)
12. Јован Раду ло вић, Кри во ши је
13. Мар ко Раду ло вић, Кри во ши је
14. Мар ко Ристе лић, Кри во ши је
15. Божо Самар џић, Кри во ши је
16. Ком нен Самар џић, Кри во ши је
17. Нико ла Самар џић, Кри во ши је
18. Саво Чучур, Рисан

В.Грбаљ:

1. Нико Андро вић, Куба си
2. Вла ди мир Бан, Грбаљ13

3. Вуко Баук, Ластва грбаљ ска
4. Сте во Билал, Куба си
5. Нико Бој ко вић, Вишње ва
6. Ђуро Вуја шко вић, Шиши ћи
7. Јово Вук шић, Сутва ра
8. Мићо Вук шић, Сутва ра
9. Нико Вуле тић, Шиши ћи
10. Нико Вучи ће вић, Заго ра
11. Стан ко Вучи ће вић, Заго ра
12. Нико Гри вић, Шиши ћи
13. Миха и ло Добри ша, Куба си
14. Иво Дуле тић, Ластва грбаљ ска
15. Мар ко Савов Дуле тић, Ластва грбаљ ска
16. Мар ко Ивов Дуле тић, Ластва грбаљ ска14

17. Крсто Ђукић, Пели но во
18. Мар ко Ђукић, Пели но во
19. Перо Ђуро вић, Гла ва ти
20. Мар ко Илић, Заго ра
21. Раде Илић, Заго ра
22. Иво Кор дић, Шиши ћи
23. Саво Кор дић, Шиши ћи

13 Вла ди мир Бан је био коман дир 3. чете Зла ти бор ског одре да вој во де Воји на  Вла ди мир Бан је био коман дир 3. чете Зла ти бор ског одре да вој во де Воји на 
Попо ви ћа. Поги нуо је 1914. године. Био је сино вац митро по ли та Митр о фа на Бана – 
Милан Ж. Жива но вић, Дубровникуборбизауједињење1908–1918, Исто риј ски инсти-
тут у Бео гра ду, 1962, стр. 289.

14 Vla do �. Dule ti�,  Vla do �. Dule ti�, Vla do �. Dule ti�,  �. Dule ti�, Dule ti�, �, TragomprošlostiDuletićaČevo–Ljubotinj–Grbalj–Maine, NU 
„Budvan ski kul tur ni iden ti tet“, Budva, 2015, стр. 31.

НебојшаРашо
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24. Иво Краљ, Горо ви ћи
25. Нико Крсти че вић, Шиши ћи
26. Ђуро Куње ри ца, Горо ви ћи
27. Лука Лаза ре вић, Гла ва ти чи ћи
28. Нико Марић, Заго ра
29. Крсто Мар ко вић, Шиши ћи
30. Митар Мргу до вић, Горо ви ћи
31. Мар ко Ода ле, Ластва грбаљ ска
32. Сте во Пао вић, Ластва грбаљ ска
33. Перо Перић, Сутва ра
34. Иво Попо вић, Заго ра
35. Јово Попо вић, Заго ра, 1917.
36. Јово Попо вић, Заго ра, 1916.
37. Лазо Попо вић, Заго ра
38. Митар Попо вић, Заго ра
39. Нико Попо вић, Заго ра
40. Раде Попо вић, Заго ра
41. Спа со је Попо вић, Заго ра
42. Стан ко Попо вић, Заго ра
43. Сте во Попо вић, Заго ра
44. Филип Попо вић, Заго ра
45. Ићо Рада но вић, Вишње ва
46. Мар ко Рада но вић, Вишње ва
47. Мило Рада но вић, Вишње ва
48. Митар Рада но вић, Вишње ва
49. Нико Рада но вић, Вишње ва
50. Петар Рада но вић, Вишње ва
51. Раде Рада но вић, Вишње ва
52. Шпи ро Рада но вић, Пели но во
53. Раде Рађе но вић, При је вор
54. Ђуро Рашко вић, Шиши ћи
55. Сте во Субо тић, Гла ва ти
56. Вуко Тичић, Гла ва ти
57. Саво Ћосо вић, Куба си
58. Ђуро Шовран, Шиши ћи
59. Саво Шовран, Шиши ћи
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Г.Котор:

1. Јово Јање вић
2. Иво Сте фа но вић15

Д.Кртоле:

1. Јоко Мештро вић
2. Крсто Костић16

Е.Будва:

1. Саво Анђус, Паштро ви ћи
2. Иво Веро на, Подо строг
3. Крсто Вуко вић, Паштро ви ћи
4. Јово Гре го вић, Паштро ви ћи
5. Мато Гре го вић, Паштро ви ћи
6. Мар ко Ђедо вић, Паштро ви ћи
7. Ђуро Зено вић, Паштро ви ћи
8. Митар Куља ча, Паштро ви ћи
9. Саво Медин, Паштро ви ћи
10. Сти је по Медин, Паштро ви ћи
11. Мило Митро вић, Паштро ви ћи
12. Урош Митро вић, Паштро ви ћи
13. Нико Миџор, Паштро ви ћи
14. Ђуро Павло вић, Паштро ви ћи
15. Нико Павло вић, Паштро ви ћи
16. Иво Попо вић, Паштро ви ћи
17. Андри ја При би ло вић, Подо строг
18. Јоко При би ло вић, Подо строг
19. Саво При би ло вић, Подо строг
20. Лука Радо вић, Паштро ви ћи
21. Или ја Раца но вић, Подо строг
22. Лазо Срзен тић, Паштро ви ћи
23. Милан Срзен тић, Паштро ви ћи

15 Страдао је у интер на ци ји, по кази ва њу Вла да на Лаза ре ви ћа ауто ру. Страдао је у интер на ци ји, по кази ва њу Вла да на Лаза ре ви ћа ауто ру.
16 Крсто Костић поги нуо је при поку ша ју пре ла ска на ита ли јан ску стра ну –  Крсто Костић поги нуо је при поку ша ју пре ла ска на ита ли јан ску стра ну – 

Јово Н. Вла хо вић, ДобровољциизБокеКоторскеуослободилачкимратовимаСрбије
иЦрнеГоре1875–1918.године, Хер цег Нови –Бе о град, 2004, стр. 131.

НебојшаРашо
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24. Нико Срзен тић, Паштро ви ћи
25. Ђуро Ста ни шић, Паштро ви ћи (само у би ство)
26. Сте во Суђић, Паштро ви ћи
27. Мило Фра ни ће вић, Паштро ви ћи
28. Петар Џамо ња, Паштро ви ћи

Ж.Спич:

1. Иво Попо вић17

З.СтрељаниуБоки:

1. Филип Хаџи ја из Оре би ћа
2. Петар Радо вић из Неве си ња
3. Васо Мили шић из Дубров ни ка
4. Јован Лазић из Кни на
5. Нико ла Пејо вић из Цуца.

 

Рези ме
 

Про гон Боке ља у Првом свјет ском рату почео је од саме њего ве обја ве. Расе-
ље ност Боке ља по сви је ту, ула зак вој ске Црне Горе у Будву и дио Грбља усло вио је да 
су добро вољ ци из Боке сту па ли у вој ске Срби је, Црне Горе, САД, Фран цу ске, Ита ли је 
и Вели ке Бри та ни је. На под руч ју Боке дје ло вао је рат ни суд а вели ки број Боке ља био 
је интер ни ран. Како се по окон ча њу Вели ког рата нико није упу стио у саста вља ње спи-
ско ва стра да лих, а вла сти соци ја ли стич ке Југо сла ви је за то нису биле заин те ре со ва не, 
мал те не читав вијек касни је су се поје ди ни истра жи ва чи при хва ти ли тог посла. Тако 
је настао спи сак овде пред ста вљен који је аутор рада допу нио са још неко ли ко име-
на, у насто ја њу да надок на ди про пуст прет ход них гене ра ци ја пре ма стра дал ни ци ма – 
бокељ ским добро вољ ци ма и жртва ма. Нарав но, спи сак може бити допу њен вре ме ном, 
али је нај ве ћи део посла већ ура ђен.

Извориилитература:

АХН  Држав ни архив Црне Горе, архив ско одје ље ње Хер цег Нови
Милан Гулић, БокељинастраниСрбијеуПрвомсвјетскомрату, 

СПКД „Про свје та“, Хер цег Нови, 2015.

17 Иво Попо вић је ухва ћен при поку ша ју пре ла ска на црно гор ску стра ну и стре- Иво Попо вић је ухва ћен при поку ша ју пре ла ска на црно гор ску стра ну и стре-
љан на Кри во ши ја ма. Днев ник Јова Секу ло ви ћа у вла сни штву поро ди це.
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Мар ко С. Шовран, Грбаљ, добровољци у ратовима 1912–1918, 
Бео град, 2003

Јово Н. Вла хо вић, ДобровољциизБокеКоторскеуослободилач
кимратовимаСрбијеиЦрнеГоре1875Мар ко С. Шовран, Грбаљ,добро
вољциуратовима1912–1918, Бео град, 20031918.године, Хер цег Нови– 
Бео град, 2004.

Милан Ж. Жива но вић, Дубровник у борби за уједињење 1908–
1918, Исто риј ски инсти тут, Бео гра д, 1962.

Vla do �. Dule ti�, Tragom prošlosti Duletića Čevo–Ljubotinj–Gr
balj–Maine, NU „Budvan ski kul tur ni iden ti tet“, Budva, 2015.

НебојшаРашо
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ВељкоЂурићМишина
Музеј жртава геноцида, Београд

ДА ЛИ ЈЕ МИЛЕ БУДАК ПРЕДСТАВИО ПРОГРАМ РАДА 
ПРОТИВ СРБА ИЛИ ЈЕ ТО СРПСКА ПРОПАГАНДА?

Апстракт: Реви зи о ни зам у хрват ској исто ри о гра фи ји у новом тума-
че њу Неза ви сне Држа ве Хрват ске и њене држав не поли ти ке зло чи на над срп-
ским наро дом добио је одре ђе ну подр шку укљу чи ва њем у рас пра ву о тој теми 
поје ди них исто ри ча ра ван бал кан ских држа ва. Јед на од њихо вих теза јесте да 
није било ника квих зло чи нач ких пла но ва пре ма срп ском наро ду у уста шкој 
орга ни за ци ји. Овај при лог пред ста вља допри нос поби ја њу таквих тврд њи и 
то на при ме ру гово ра јед ног од уста шких иде о ло га Миле Буда ка о уби ја њу, 
про те ри ва њу и римо ка то ли че њу пра во слав них Срба ради ства ра ња јед но на-
ци о нал не хрват ске држа ве. 

Кључне речи: Миле Будак, зло чин, Срби, уби ја ње, пре кр шта ва ње, 
про те ри ва ње   

Реви зи о ни зам није локал на, бал кан ска поја ва. При мет на је, на 
при мер, кроз поку ша је немач ке исто ри о гра фи је да ствар не узро ке Вели-
ког (Првог свет ског) рата откло ни од гер ман ске (аустро у гар ске и немач-
ке) поли ти ке оли че не у про гра му „Поход на Исток“ и пре ба ци на Руси ју 
(и Србе)!

Није јед но став но уствр ди ти који су раз ло зи нових, ради кал них 
тума че ња (реви зи о ни зма) одре ђе них исто риј ских дога ђа ја из пери о да 
Дру гог свет ског рата а наро чи то уло ге изве сних поје ди на ца у одно су на 
доса да шња,мање-више опште при хва ће на сазна ња.

Посто ји мно го раз ло га зашто ком плек сна исто ри ја Неза ви сне 
Држа ве Хрват ске (10. април 1941–15. мај 1945) у кому ни стич кој Југо-
сла ви ји ника да није до кра ја раз ја шње на. Сла бље ње кон цеп ци је о уни та-
ри стич кој држа ви и окре та ње ка кон фе де рал ној фор ми СФР Југо сла ви-

341.485(=163.41)(497.5)”1941/1945”(093.2/.3)
32:929 Будак М.(093.2/.3)

COBISS.SR-ID 275731212
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је, оза ко ње не у Уста ву из 1974. годи не, неиз бе жно је дове ло до рас па да 
те, могло би се рећи, вештач ке зајед ни це репу бли ка и покра ји на. У том 
више де це ниј ском про це су посеб но место при па ло је новом тума че њу 
про шло сти, посеб но хрват ске уста шке држа ве.

Неза ви сна Држа ва Хрват ска спро ве ла је држав ни зло чин над 
Срби ма, то јест над тре ћи ном свог ста нов ни штва, и сле дила је немач-
ку наци стич ку поли ти ку у одно су на Јевре је и Цига не/Роме. Зло чин над 
српским становништвом био је толи ких раз ме ра да је изме ђу хрват ског и 
срп ског наро да поста вље на гра ни ца неза бо ра ва која се даље потен ци ра 
упра во због реви зи о ни зма који дола зи са хрват ске стра не.

Ново „чита ње“ исто ри је Неза ви сне Држа ве Хрват ске спро во-
ди се, поред оста лог, и кроз маги стар ске, мастер и док тор ске радове 
настале од Новог Зелан да до Кана де, на јези ци ма држа ва у који ма 
наста ју, првен стве но на енгле ском и немач ком. Захва љу ју ћи савре ме ној 
интер нет тех но ло ги ји лако је доћи до гото во свих тих радо ва, про чи та ти 
их и комен та ри са ти. Јед на од постав ки у већи ни поме ну тих радо ва јесте 
дру га чи ји поглед на Неза ви сну Држа ву Хрват ску и у њој вели ки, при-
пре мљен одра ни је, спро ве де ни зло чин уз избе га ва ње тума че ња не тако 
мало безначајне неча сне уло ге Римо ка то лич ке цркве у све му томе. 

Сво је вре ме но је хрват ски чел ник Фра њо Туђ ман у књи зи Беспу
ћаповијесне збиљности зацр тао тезу да савре ме на Хрват ска тре ба да 
одба ци крва ве тра го ве Неза ви сне Држа ве Хрват ске и то кроз раз би ја ње 
дота да шњих опште при хва ће них чиње ни ца о кључ ним дога ђа ји ма који 
се одно се на срп ски, доне кле и на хрват ски народ. На при мер о Јадов ну, 
Јасе нов цу и Блај бур гу! То није био отво ре ни позив на реви зи ју већ, као 
што вре ме пока зу је, поли тич ка стра те ги ја! Исто вре ме но, то је, про сто 
рече но, зна чи ло да је уста шке (јасе но вач ке) зло чин це, на посе бан начин, 
тре ба ло пре тво ри ти у (блај бур шке) жртве и за то опту жи ти пар ти зан ски 
покрет! Ту тврд њу желим да дока жем на при ме ру дело ва ња Миле Буда-
ка, јед ног од уста шких прво бо ра ца, заго вор ни ка и инспи ра то ра зло чи-
на, кога су у Загре бу 1945. годи не, после крат ког испи ти ва ња и суђе ња, 
погу би ле пар ти зан ске, то јест кому ни стич ке вла сти. 

***
Немач ки исто ри чар (на при вре ме ном раду у Енгле ској) Алек сан-

дар Корб одбра нио је док тор ску дисер та ци ју под насло вом ImSchatten
desWeltkriegs.MaseengewaltderUstašagegenKroatien,194145,Ham
bur ger (Усенцисветскограта:масовнонасиљеусташапротивСрба,
ЈеврејаиРомауХрватској1941–45,доступ на и на интер не ту; за тај рад 

ВељкоЂурићМишина
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добио је број не награ де, а потом је књи гу обја вио на више јези ка, па и 
на хрват ском.1

Корб је, разу мљи во, био зани мљив хрват ским меди ји ма па је с 
њим упри ли че но неко ли ко интер вјуа, обја вље них у штам па ним и интер-
нет вер зи ја ма. У јед ном од тих интер вјуа он је уствр дио да је у Неза ви-
сној Држа ви Хрват ској било зло чи на, али не и гено ци да. Додао је да нема 
дока за за исти ни тост тврдње да је у јед ном од својих гово ра мини стар 
наста ве и бого што вља Миле Буда к наго ве стио про грам уста шке вла сти 
пре ма срп ском наро ду: „Један дио Срба поби ће мо, дру ги ћемо расе ли ти, 
а оста ле ћемо пре ве сти у като лич ку вје ру и тако пре то пи ти у Хрва те“!2 
Корб је, ина че, за обја вље ни док то рат добио, поред оста лих, и награ ду 
изве сне немач ке „Фон да ци је Жикић“ насло вље ну име ном углед ног југо-
сло вен ској исто ри ча ра Андре ја Митро ви ћа.3

У Кор бо вој дисер та ци ји, Миле Будак је поме нут на стра ни ца ма: 
35, 61, 78, 79, 103, 111, 207, 268, 390 и 400! На тим стра ни ца ма, међу тим, 
не поми њу се Буда ко ви гово ри, али има нешто дру го: Корб на стра ни 35 
исти че да је срп ска про па ган да ути ца ла и на садр жај немач ких изве шта-
ја у који ма су испи са не нега тив не оце не о уста шкој држа ви пот кре пље не 
поми ња њем њених број них зло чи на!

У раз го во ру са Робер том Бај ру ши јем, нови на ром загре бач ког 
Јутарњеглиста, обја вље ним под насло вом „Nje mač ki povje sni čar i jedan 
od vode �ih struč nja ka za povi jest NDH: Ovo je pra va isti na o bro ju ubi je nih 
u Jase nov cu“ (има га и на интер не ту, поста вљен је 20. маја 2018), на кон-
ста та ци ју: „Među tim, u svo joj knji zi izno si te tezu da se u NDH nije radi lo 
o geno ci du nad Srbi ma jer niti jedan doku ment ne doka zu je da se radi lo o 
una pri jed smiš lje nom pla nu, reci mo kakav je posto jao u Nje mač koj pre ma 
Žido vi ma?“, немач ки исто ри чар је одго во рио: „Važno je defi ni ra ti što zna či 
geno cid. Nije uop �e spor no da su usta še poku ša li uniš ti ti Srbe koji su živje-
li na pod ruč ju NDH, ali, isto tako, nema doka za kako je posto jao master-
plan koji je pred vi đao sustav nu likvi da ci ju srp skog sta nov niš tva u toj drža vi. 
Geno cid u sebi sadr ži kon cept uniš te nja neke sku pi ne, a usta še su često, i u 
vrhu vla sti NDH i na lokal nim razi na ma, poko lje pro vo di li bez nekog pla na. 

1 При каз док то ра та у књи зи на немач ком јези ку обја ви ла је Зрин ка Миљан на 
интер нет пор та лу www.histo ri o gra fi ja.hr.

2 Goj ko Bori�, „Ino zem ni gla so vi o NDH i ustaš tvu puni izmiš ljo ti na, ali i...“, www.
hkv.hr/hrvat ski-tjed nik/

3 На мол бу Фон да ци је Аушвиц, проф. др Бошко Бојо вић 25. маја 2011. годи не 
напи сао је струч но мишље ње о Кор бо вом док то ра ту које је ути ца ло на одлу ку да се 
кан ди да ту не доде ли награ да – Бошко Бојо вић, „Изве штај о чита њу“, Годишњак за
истраживањегеноцида, Музеј жрта ва гено ци да, Кра гу је вац –Бе о град 2018, 169–188.
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Jugo sla ven ska histo ri o gra fi ja tvr di la je kako je posto jao plan ustaš kog geno-
ci da, što se ne čini toč nim jer su nasi lje i uboj stva često bili nasu mič ni i neo r-
ga ni zi ra ni ili bi se u nekim dije lo vi ma NDH doga đa li, a dru gdje ne.“

Кор бо ва тврд ња да уста ше нису има ле про грам уни ште ња мањи-
на – срп ске, јевреј ске и ром ске – у Неза ви сној Држа ви Хрват ској „кори-
сна“ је за хрват ску исто ри о гра фи ју и наро чи то за оне који поку ша ва ју да 
реви ди ра ју опште при хва ће на тума че ња тра гич них зби ва ња, попут оних 
у Јасе нов цу. Но, Кор бо ва тврд ња заи ста, у нај ма њу руку,  није тач на јер 
има сија сет дока за да је посто јао про грам („мастер-план“) не само уни-
ште ња поме ну тих мањи на већ и оних који нису подр жа ва ли такву уста-
шку поли ти ку и орга ни за ци ју. За поче так, пре по ру чу јем пажљи во ишчи-
та ва ње књи га о уста шком поглав ни ку Анти Паве ли ћу и њего вим след-
бе ни ци ма које су у кому ни стич кој Југо сла ви ји обја ви ли Шиме Бален4 
(нека да шњи хае се со вац, потом уста ша а на кра ју кому ни ста), Фикре-
та Јелић Бутић5 и Бог дан Кри зман6, као и књи гу коју је у само стал ној 
Хрват ској обја вио Марио Јареб!7

***
Миле Будак (30. август 1889, Све ти Рок, котар Гра чац, Лич ко-

крбав ска, жупа ни ја Аустро у гар ска – 7. јун 1945. годи не8, Загреб, Југо-
сла ви ја), имао је буран живот: био је вој ник, рат ни заро бље ник, роби-
јаш у Кра ље ви ни Југо сла ви ји, адво кат, књи жев ник, уста шки прво бо рац, 

4 Šime Balen, Pavelić, Zagreb 1956.
5 Fikre ta Jeli� Buti�,UstašeiNDH, Zagreb 1978.
6 Bog dan Kri zman, AntePavelićiustaše, Zagreb 1986; NDHizmeđuHitlera

iMusolinija, Zagreb 1986; UstašeiTrećiRajh, I–II, Zagreb 1983.
7 Mario Jareb, Ustaškodomobranski pokret od nastanka do travnja 1941.

godine, Zagreb 2006.
8 Пре ма зва нич ним инфор ма ци ја ма пре су да над Милом Буда ком извр-

ше на је 7. јуна у Загре бу. Хрват ски исто ри ча ри и публи ци сти, међу тим, наво-
де раз ли чи те дату ме смр ти. Тако, на при мер, у интер нет вер зи ји Hrvatskog
biografskog leksikona Lek si ko graf skog zavo da „Miro slav Krle ža“, у био гра фи ји 
Буда ко вој као датум смр ти наве де но је „6. ili 7. VI 1945“. У био граф ском лек-
си ко ну TkojetkouNDH.Hrvatska1941.–1945., Zagreb 1997, 53–55, пише да је 
Будак уби јен 7. јуна 1946. године. Бог дан Кри зман наво ди 7. јун 1945. годи не 
као датум извр ше ња пре су де – Pavelićubjekstvu, Zagreb 1986, 26. Jуре Кри што 
(у раду KatoličkacrkvaiNezavisnaDržavaHrvatska1941.1945., I, Zagreb 1998, 
88), наво ди да је то било 5. маја 1945. годи не а у дру гом (Sukobsimbola.Politi
ka,vjereiideologijeuNezavisnojDržaviHrvatskoj, Zagreb 2001, 25) наво ди 7. мај 
1945. године. И тако даље.

ВељкоЂурићМишина



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

27

уред ник нови на, висо ки дужно сник у Неза ви сној Држа ви Хрват ској и на 
кра ју осу ђе ник у пар ти зан ској Југо сла ви ји.

Будак се као аустро у гар ски вој ник нашао на фрон ту у Срби ји, 
где је у бор ба ма код Ваље ва 12. новем бра 1914. рањен и убр зо био заро-
бљен. Као заро бље ник про шао је Алба ни ју а потом депор то ван у заро-
бље нич ки логор Аси на ри, смештен на остр ву код Сар ди ни је у Ита ли ји. 
Из заро бље ни штва се вра тио сре ди ном 1919. годи не и наста вио сту ди је 
пра ва у Загре бу, где је и док то ри рао. Запо слио се као при прав ник у адво-
кат ској кан це ла ри ји др Анте Паве ли ћа; на суду 1925. годи не бра нио је 
кому ни сту Вла ди ми ра Чопи ћа.

Због својих, поли тич ких актив но сти као један од прва ка Хрват ске 
стран ке пра ва ухап шен је кра јем окто бра 1929. и осу ђен на седам месе-
ци роби је. После физич ког напа да који је доживео у Загре бу, почет ком 
фебру а ра 1933. напу стио је Југо сла ви ју и обрео се у Аустри ји, а затим у 
Ита ли ји. По дола ску у Ита ли ју при кљу чио се покре ту „Usta ša – Hrvat-
ska revo lu ci o nar na orga ni za ci ja“Анте Паве ли ћа, који га је почет ком маја 
1934. годи не име но вао за доглав ног поглав ни ка.9 Наред них годи на уре-
ђи вао је уста шко гла си ло Nezavisnahrvatskadržava, обја вљи вао члан ке 
и рас пра ве.

Будак је 1934. годи не у Фила дел фи ји, Сје ди ње не Аме рич ке Држа-
ве, обја вио књи жи цу под насло вом Хрватски народ у борби за само
сталнуинезависнуХрватскудржаву. Прет ход не годи не обја вио је више 
песа ма од којих се, као „про грам ска“, издва ја Дивпланине(позна ти ја као 
уста шка корач ни цаБјеж’тепсине а под се ћа на тако зва ни Веле бит ски 
уста нак 1932. годи не). Дру га и четвр та стро фа гла се:

PodižesejunakAnte,
pazagrmiizvisine,
kaotrubaBožjepravde:
„BježtepsineprekoDrine!“

SVelebitaAntekliče,
zubljegore,puškeore:
„BježtepsineprekoDrine
Hrvatisezadombore!“
После спо ра зу ма који су 25. мар та 1937. пот пи са ли пред сед ник 

југо сло вен ске вла де и мини стар ино стра них посло ва Милан Сто ја ди-

9 Ante Pave li�, Doživljaji, Zagreb 2015. Кру но слав Дра га но вић је у сво јим днев-
нич ким беле шка ма навео да је Паве лић имао сек су ал не одно се са Буда ко вом супру гом 
– при ват на архи ва. 
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но вић и ита ли јан ски мини стар ино стра них посло ва Гале а цо Ћано, и 
састан ка са Сто ја ди но ви ћем сре ди ном јуна 1938, Миле Будак се вра тио 
у Југо сла ви ју, у Загреб, и ту наста вио да шири уста шку орга ни за ци-
ју.10 Наро чи то се анга жо вао у вези са нови на ма Hrvatskinarod, легал но 
штам па ним у Загре бу. Због тек ста упе ре ног про тив поли ти ке Вла ди ми-
ра Маче ка и Хрват ске сељач ке стран ке ухап шен је 27. фебру а ра 1940. а 
осло бо ђен 11. апри ла исте годи не.11

Про гла ше ње Неза ви сне Држа ве Хрват ске 10. апри ла 1941. доче-
као је у Загре бу. Поглав ник Анте Паве лић име но вао га је 16. апри ла за 
мини стра наста ве и бого што вља у првој вла ди Неза ви сне Држа ве Хрват-
ске. 

***
Уста шка поли ти ка пре ма Срби ма у буду ћој неза ви сној и само-

стал ној Хрват ској била је фор му ли са на и обзна ње на још 1936. годи не; 
учи нио је то Анте Паве лић у свом про грам ском тек сту „Хрват ско пита-
ње”, обја вив ши га на немач ком јези ку као посе бан мемо ран дум наме њен 
немач ким поли ти ча ри ма (а 1942. на хрват ском, у Загре бу).12

Реа ли за ци ја наго ве ште не поли ти ке пре ма срп ском наро ду запо-
че ла је већ 10. апри ла 1941. годи не после про гла ше ња Неза ви сне Држа ве 
Хрват ске.13 Кам па ња про тив Срба поја ча ва на је током маја и јуна те годи-
не. То је спро во ђе но пре ко штам пе и орга ни зо ва њем масов них ску по ва 
у број ним мести ма широм нове држа ве, на који ма су гово ри ли уста шки 
чел ни ци. Суде ћи по новин ским изве шта ји ма, у пери о ду од кра ја маја до 
сре ди не јуна 1941. годи не орга ни зо ва но је више од 30 таквих ску по ва на 
који ма је исту пи ло више од 40 говор ни ка.14 

Број ску по ва одр жа них до кра ја авгу ста био је, међу тим, знат но 

10 Будак је у еми гра ци ји про вео пет годи на, пет месе ци и пет дана – Tomi slav 
Jonji�, Stje pan Mat ko vi�, „Novi pri lo zi za živo to pis Mile Buda ka“, Časopiszasuvremenu
povijest, 2, Zagreb 2008, 425–453.

11 М. Јареб, н.д.
12 UstašaDokumentioustaškompokretu (pri re dio Petar Požar), Zagreb 1995, 95–

109. 
13 Neven ko Bar tu lin, Theideologyofnationandrace:TheCroatianUstasharegime

anditspoliciestowardminoritiesintheIdnependentStateofCroatia: док тор ска дисер та-
ци ја на Уни вер зи те ту Нови Јужни Велс, 2006; Знат но кра ћа вер зи ја: Neven ko Bar tu lin, 
„Ide o lo gi ja naci je i rase: ustaš ki režim i poli ti ka pre ma Srbi ma u Neza vi snoj Drža vi Hrvat-
skoj 1941–1945.“, RADOVI–Zavodzahrvatskupovijest, 39, Zagreb 2007, 209–242.

14 Vje ko slav Vran či�, Branilismodržavu.Uspomene,osvrti,doživljaji, 1, Bar ce lo-
na–Münhen 1985, 323.
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већи што потвр ђу ју новин ски изве шта ји загре бач ке штам пе.
Међу кра је ви ма која су посе ћи ва ли уста шки гла ва ри, Лика је 

има ла посеб но место, што је и разу мљи во с обзи ром на то да је на том 
под руч ју била рође на већи на уста шких гла ва ра. Нај че шће је гово рио 
Миле Будак, Лича нин по гео граф ском поре клу, као мини стар наста ве и 
бого што вља у чијем ресо ру је била и држав на про па ган да; он је у таквим 
при ли ка ма поте зао тешке нео сно ва не опту жбе про тив Срба и отво ре но 
наго ве шта вао суро ве после ди це по њих.

Пре ма твр ђе њу јед ног од био гра фа, Будак је годи на ма иска зи вао 
сво је анти срп ство, анти ко му ни зам и анти се ми ти зам: „При је још доне-
кле при кри ва ну анти срп ску, анти ко му ни стич ку и анти се мит ску про па-
ган ду, до рата обја вљи ва ну у MladojHrvatskoj, Hrvatskompravu, Prava
šu и Hrvatskomnarodu, наста вља у дру гој поло ви ци 1941. годи не низом 
гово ра на Радио Загре бу те по сре ди шњој, сје ве ро за пад ној и сје вер ној 
Хрват ској, које у дије ло ви ма или у цје ли ни пре но се оно доб ни уста шки 
листо ви.15

Дру ги био граф, у новин ском фељ то ну „Миле Будак – Пор трет 
јед ног поли ти ча ра” обја вљи ва ном у днев ни ку Слободна Далмација 
(може се про на ћи на интер не ту под наве де ним насло вом) твр ди: „Budak 
je poka zao eks trem ni radi ka li zam, rasi zam i netr pe lji vost za vri je me svo jih 
poli tič kih nastu pa od kra ja svib nja do sre di ne kolo vo za 1941. godi ne, kada je 
odr žao niz pro tu srp skih govo ra huš ka ju �i pro tiv srp skih sta nov ni ka i oprav-
da va ju �i repre sa li je pre ma nji ma, a iza te kam pa nje bio je Ante Pave li�. U 
vri je me te kam pa nje Budak je govo rio sva ke nedje lje (osim jed ne) u dru gom 
gra du diljem Hrvat ske. Buda ko vim poli tič kim nastu pi ma bila je svr ha posti �i 
odre đe ni poli tič ki uči nak kod hrvat skog sta nov niš tva i ujed no zastra ši ti srp ski 
živalj.“16

Тешко је у неко ли ко рече ни ца каза ти шта је све сна шло срп-
ски народ прве годи не посто ја ња Неза ви сне Држа ве Хрват ске и какве 
је стра хо те дожи вља вао. Можда је то нај тач ни је пре зен то ва ла хрват ска 
исто ри чар ка Фикре та Јелић Бутић: „Poli tič ka kam pa nja vode �ih usta ša 

15 Одред ни ца BUDAK, MILE на интер нет пор та лу Hrvatskogbiografskogleksi
kona Lek si ko graf skog zavo da „Miro slav Krle ža“.

16 Миле Будак, поред оста лих места, гово рио је: 6. јуна у Кри жев ци ма (Hrvatski
narod,7. јун 1941), 13. јуна у Кар лов цу (Hrvatskinarod, 14. 7. 1941), 15. јуна у Сла вон-
ском Бро ду (Hrvatskinarod, 16. 6. 1941); 8. јула у Вуко ва ру (Hrvatskinarod,9, 7. 1941), 
20. јула у Пакра цу (Hrvatski narod, 21. 7. 1941), 29. јула у Гор њем Коси њу у Лици 
(Hrvatskinarod, 30. 7. 1941), 3. авгу ста у Иван цу (Hrvatskinarod, 4. 8. 1941). У овом 
кон тек сту виде ти и Буда ко ве интер вјуе: Hrvatskinarod, 27. 5. 1941; Hrvatskinarod, 7. 
7. 1941. 
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pro tiv Srba bila je u pra vom smi slu rije či jav ni poziv za pro vo đe nje kon kret-
ne poli ti ke pre ma srp skom sta nov niš tvu, a u isto vri je me potvr da i oprav da nje 
tero ra, koji je u pro te klom krat kom raz do blju ve� ispo ljio svo ja naj mon stru o-
zni ja obi ljež ja. Teror koji je do tada bio pro vo đen nad Srbi ma dobio je samo 
još više poti ca ja. Sve to poka zu je da se teror nad Srbi ma u NDH pre tva rao u 
pra vi sistem geno ci da.“17

***
Било би напор но и мор бид но наво ди ти шта су све уста шки гла ва-

ри гово ри ли про тив Срба на поме ну тим ску по ви ма. Већи на тих гово ра 
пре но ше на је у хрват ској штам пи и то исто ри ча ри ма олак ша ва истра-
жи ва ње. Спор но је, ипак, за поје ди не истра жи ва че, неко ли ко гово ра што 
се већ гото во седам деце ни ја интер пре ти ра ју и наво де као веро до стој ни 
и аутен тич ни. Први при мер може да буде говор мини стра Миле Буда ка 
1941. годи не, када је пред ста вио уста шки држав ни про грам про тив при-
пад ни ка срп ског наро да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској и недво сми сле-
но иста као наме ру о уби ја њу, про те ри ва њу и пре кр шта ва њу Срба.

Како је, међу тим, про грам о суд би ни срп ског наро да одвећ у ствар-
но сти уве ли ко спро ве ден у пото њем зати ра њу 1941–1945. и окончан 
авгу ста 1995. годи не, поста вља се пита ње чему онда слу жи било каква 
рас пра ва о аутен тич но сти и веро до стој но сти поме ну тог Буда ко вог гово-
ра.

Одго вор може да буде и ова кав: про је кат ства ра ња хрват ске наци-
је, запо чет римо ка то ли че њем пра во слав ног ста нов ни штва и изми шља-
њем његове про шло сти, наста вљен је фор си ра њем хрват ског сепа ра ти-
зма у јужно сло вен ској кра ље ви ни, потом кроз застра шу ју ће мон стру о-
зан зло чин спро ве ден у кле ро на ци стич кој тво ре ви ни Неза ви сној Држа-
ви Хрват ској и окон чан авгу ста 1995. годи не када је оства ре на зами сао 
о Хрват ској без Срба! То је дуго тра јан про цес из које га Срби мора ју да 
схва те зако ни то сти исто ри је како им се нешто слич но не би  поно ви ло (а 
пона вља се, нажа лост, и у овом вре ме ну, на тери то ри ји Косо ва и Мето-
хи је)!

Исто ри о гра фи ја има сво ја пра ви ла и при др жа ва ће мо их се и у 
овом раду. Поку ша ће мо у том кон тек сту да наве де мо реле вант не чиње-
ни це у наме ри да потвр ди мо јед не а опо врг не мо дру ге тврд ње о аутен-
тич но сти и веро до стој но сти у овом слу ча ју. Тако поста вљен зада так 
није, и поред све га, нима ло лак и зах те ва раз ре ше ње три кључ на дета ља: 
место, вре ме и изго во ре не речи!

17 Fikre ta Jeli� Buti�, ČetniciuHrvatskoj1941–1945, Zagreb 1986, 29.
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Истра жи ва ње сам запо чео листа њем нови на штам па них у првим 
месе ци ма ново про гла ше не Неза ви сне Држа ве Хрват ске. Пажљи вим 
пре гле да њем нисам, исти на, про на шао нијед ну вест о Буда ко вом гово ру 
у Госпи ћу. Про на шао сам, међу тим, изве шта је о њего вим гово ри ма на 
дру гим ску по ви ма, као и о исту па њи ма других мини ста ра и уста шких 
гла ва ра.

Пре ма новин ским изве шта ји ма, говор ни ци су се про сто утр ки ва-
ли који ће пред ло жи ти бру тал ни је мето де у „реша ва њу“ срп ског пита-
ња. О томе сведочи и историографско дело у којем су готово сви наводи 
поткрепљени документима: Viktor Novak, Мagnum Crimen, Бео град 
1986!

Новак твр ди: „u Gospi �u na veli koj skupšti ni fana tič ni usta ša Mile 
Budak bio je ve� pot pu no jasan i na neza o bi la zan način poka zao, kako usta-
še misle da rije še pita nje pot pu nog istre blje nja Srba. On je rekao: ’Jedan dio 
Srba �emo pobi ti, dru gi rase li ti, a osta lo �emo pre ve sti u kato lič ku vje ru i tako 
pre to pi ti u Hrva te‘...“18 Новак, ипак, исти не ради, за наве де не речи није 
цити ран било какав извор као што је то учи нио у бројним дру гим слу ча-
је ви ма! А, могао је, да је хтео!

Исто вре ме но, Сима Симић, бли ски сарад ник Вик то ра Нова ка, 
и аутор три-чети ри вред на и запа же на рада о Римо ка то лич кој цркви и 
Вати ка ну, наво дио је неко ли ко Буда ко вих гово ра али Госпић није спо ме-
нуо.19

Позна ва о ци рада Ђуре Вило ви ћа, бив шег римо ка то лич ког све-
ште ни ка, зна ју да је он у рат ним стра хо та ма при ку пљао мате ри јал о уче-
шћу јерар хи је Римо ка то лич ке цркве у зло чи ни ма про тив срп ског наро-
да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској за руко пис „Крва ва црква” који није 
обја вио за живо та. На осно ву изве сних чиње ни ца могло би се са вели ком 
дозом сигур но сти прет по ста ви ти да је он после Савин да на 1944. годи не 
(после Све то сав ског кон гре са у селу Ба код Обре нов ца), при ку пље ни 
мате ри јал доста вио одре ђе ним људи ма бли ским Патри јар ши ји.

Нема поу зда них дока за, мада посто је одре ђе не инди ци је, како је 
Вило ти ћев мате ри јал доспео до Нова ка, који га је кори стио за свој руко-
пис МagnumCrimen, али при томе није наво дио извор. То је, међу тим, 
разу мљи во ако се има у виду чиње ни ца да је 1946. годи не Вило вић осу-
ђен (на про це су про тив чет нич ког вође гене ра ла Дра го љу ба – Дра же 

18 Vik tor Novak, MagnumCrimen, Beo grad 1986, 605 (у даљем тек сту: В. Новак, 
н.д.,).

19 Сима Симић, ПрекрштавањеСрбазавремеДругогсветскограта, Тито град 
1958.
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Миха и ло ви ћа), па је седам годи на роби јао у Срем ској Митро ви ци.
(Непот пу ни) Вило ви ћев руко пис при ре дио сам за обја вљи ва-

ње а штам пан је 2009. годи не под зна ком Срп ске ради кал не стран ке и 
насло вом Крвавацрква. На стра ни 131, поми ње се и Миле Будак. Ту се 
кори шће на вер зи ја руко пи са, нажа лост, завр ша ва. Поу зда но ми је позна-
то да је аутен тич ни руко пис био знат но дужи јер ми га је сво је вре ме но 
дао тада шњи управ ни к Музе ја Срп ске пра во слав не цркве мр Сло бо да н 
Миле у сни ћ и после чита ња про сле дио сам га јед ном све ште ни ку у Епар-
хи ји шабач ко-ваљев ској како би био штам пан. Међутим, пошто руко-
пис није обја вљен, затра жио сам да ми га вра ти. Добио сам неу бе дљив 
одго вор: „Ја сам то оста вио на пор тир ни ци Патри јар ши је!” И ту је све 
зау ста вље но. Нисам дале ко од поми сли да се садр жај руко пи са тада није 
„укла пао“ у изда вач ки план Епар хи је шабач ко-ваљев ске!)

***
У Патри јар ши ји је у лето 1941. годи не одлу ком Сино да Срп ске 

пра во слав не цркве фор ми ран посе бан одбор за при ку пља ње све до че ња 
све ште но слу жи те ља и дру гих људи о стра да њу на тери то ри ја ма рас пар-
ча не Кра ље ви не Југо сла ви је, наро чи то у Неза ви сној Држа ви Хрват ској. 
Позна то је да је, ско ро исто вре ме но у том пери о ду, при кола бо ра ци о ни-
стич ким вла сти ма у Срби ји фор ми ран Коме са ри јат за избе гли це и пре се-
ље на лица. Јед на од актив но сти поме ну тог коме са ри ја та била је при ку-
пља ње све до чан ста ва о стра да њу. Касни је је дого во ре но да се све до че ња 
раз ме њу ју са Патри јар ши јом како би обе стра не ком пле ти ра ле сво ју гра-
ђу. Није утвр ђе но када су сачи ње ни послед њи изве шта ји у Коме са ри ја ту 
за избе гли це али се зна да су писа ни у лето 1944. годи не. (Нај ве ћи део те 
архив ске гра ђе после 1945. годи не пре дат је Држав ном архи ву Срби је, 
данас је то Архив Срби је, део је дат Архи ву Југо сла ви је, а део је задр-
жа ла Слу жба држав не без бед но сти и тамо је, углав ном, остао до данас.)

Када је Синод 8. јула 1941, после при је ма неко ли ци не архи је ре-
ја код вој но у прав ног коман дан та Срби је гене ра ла Лудви га Шре де ра и 
њего вог сарад ни ка гене ра ла Харол да Тур не ра, одлу чио да шредеру пре-
да у фор ми мемо ран ду ма сво ја сазна ња о зло чи ни ма у Неза ви сној Држа-
ви Хрват ској, оформ љен је тим струч ња ка који би га сачи нио. Мемо ран-
дум је завр шен 20. јула али није пре дат гене ра лу Шре де ру јер је он 18. 
јула тешко постра дао у ави он ској несре ћи и убр зо после тога пре ми нуо.

Синод је наред них дана у вели кој мери изме нио садр жај мемо-
ран ду ма и сре ди ном авгу ста га пре дао новом вој но у прав ном коман дан ту 
гене ра лу Хајн ри ху Дан кел ма ну.

ВељкоЂурићМишина
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Данас није могу ће лако закљу чи ти како су Нем ци реа го ва ли на 
мол бе срп ских архи је ре ја. Зна се, ипак, да је 15. јану а ра 1942. годи не 
сачи њен и тре ћи мемо ран дум у који је требало да буде упу ћен гене ра лу 
Пау лу Баде ру, тада шњем вој но у прав ном коман дан ту Срби је.

У првом мемо ран ду му је нагла ше но да су пода ци о зло чи ни ма 
саку пље ни до 20. јула. Под став ком број 37 било је наве де но: „Мини стар 
др. Миле Будак рекао је јед ном при ли ком у Госпи ћу на бан ке ту, изме ђу 
оста лог, и ово: Један део Срба поби ће мо, дру ги ћемо расе ли ти, а оста ле 
ћемо пре ве сти у като лич ку вје ру и тако пре то пи ти у Хрва те“.

У дру гом мемо ран ду му прет ход на рече ни ца је поно вље на у пот-
пу но сти под став ком 64, као и у тре ћем тако ђе под истом став ком!20

Позна то је да су Нем ци у окви ри ма сво је поли ти ке на тери то-
ри ја ма где су живе ли Сло вен ци пла ни ра ли гер ма ни за ци ју и пре се ље ње 
локал ног ста нов ни штва у Неза ви сну Држа ву Хрват ску и вој но о ку па ци-
о ну тери то ри ју Срби је. Пла ни ра но је и да римо ка то лич ки све ште ни ци 
буду депор то ва ни. Изве стан број тих све ште ни ка доспео је у Срби ју. 
Тешко је утвр ди ти ко је ини ци рао писа ње про ме мо ри је упу ће не над би-
ску пу бео град ском Јоси пу Ујчи ћу 1. мар та 1942. годи не. Тај доку ме нат 
није остао тајан јер се за његов садр жај сазна ло већ тих дана. То потвр-
ђу је ела бо рат сачи њен за Коме са ри јат за избе гли це и пре се ље ни ке и вла-
ду Мила на Неди ћа и насло вљен са „Акци ја Римо ка то лич ке цркве“. У 
њему је дата пуна вер зи ја поме ну те про ме мо ри је чије су дело ве наво-
ди ли разни ауто ри као, на при мер, Вик тор Новак у поми ња ној књи зи: 
„Вашој Пре у зви ше но сти је добро позна то да пра во слав ни у Хрват ској 
пре ла зе данас у маса ма у като лич ку цркву. На први поглед изгле да да је 
то по при ро ди чисто вјер ско и цркве но пита ње, али тко позна је ствар-
не при ли ке у Хрват ској морао се баш о про тив ном увје ри ти: тај зна да 
дана шње пре о бра ћа ње пра во слав них у като лич ку вје ру у НДХ у сво јој 
сушти ни нема ника кве везе са вје ром. Какве пла но ве има Загреб са овим 
пре о бра ћа њем пра во слав них, казао је упра во савр ше ном искре но шћу 
један од нај у тје цај ни јих људи у Хрват ској мини стар др. Миле Будак. 

20 Први при мер ци мемо ран ду ма пре да ти су немач ким оку па ци о ним вла сти ма 
али до данас није позна то шта се с њима деси ло. Сачу ва но је више пре пи са. Први 
мемо ран дум обја вио је Ата на си је Јев тић – ОдКосовадоЈадовна.Путнизаписијеро
монахаАтанасија Јевтића, Бео град 1987, 348–360. Дру ги мемо ран дум обја вљен је 
у збор ни ку доку ме на та Вој но и сто риј ског инсти ту та у Бео гра ду – Zločinina jugoslo
venskimprostorimauPrvom iDrugomsvetskomratu, tom I–ZločiniNezavisneDržave
Hrvatske1941–1945, Beo grad 1993, 594–625. Скра ће не вер зи је прва два мемо ран ду ма и 
пуну вер зи ју тре ћег обја вио је аутор ове рас пра ве – Вељ ко Ђ. Ђурић, ГолготаСрпске
православнецркве1941–1945.године, Бео град, 1997, 413–426, 432–439. 



36

Он је у Госпи ћу слу жбе но изја вио: ’Један дио Срба ћемо поби ти, дру ги 
расе ли ти, а оста ле ћемо пре ве сти у като лич ку вје ру и тако пре то пи ти у 
Хрва те‘...“21

Истра жи ва чи про шло сти, наро чи то они који се баве Срп ском 
пра во слав ном црквом, деце ни ја ма нису зна ли за мемо ран ду ме Сино да. 
Уоста лом, да су зна ли шта они садр же, тешко да би о уста шком мини-
стру Мили Буда ку износили про из вољ не тврд ње. Вик тор Новак у свом 
делу МаgnumCrimen гре ши наво де ћи да је митро по лит Јосиф упу тио 
про ме мо ри ју немач ким оку па ци о ним вла сти ма у Срби ји – то је учи нио 
Синод!  Нова ко во поми ња ња мемо ран ду ма ука зу је да је знао за садр жај 
(и пре пи сао један пасус), али није наво дио извор.22 Да све буде ком пли-
ко ва ни је, он на одре ђе ним мести ма пише да је, поред оста лог, кори стио 
Архив Држав не коми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих 
пома га ча (АДК), па цити ра дело ве иска за Јеф те Прња то ви ћа, зато че ни ка 
у кон цен тра ци о ном лого ру Јасе но вац.23 Гото во је неве ро ват но да у том 
мате ри ја лу није био није дан пре пис мемо ран ду ма. Или је Новак желео 
нешто дру го што је још увек тешко доку чи ти? Можда у овом случају не 
треба губити из вида чиње ни цу да је у вре ме када је наста јао Нова ков 
руко пис вла да ла таква поли тич ка кли ма у којој акту ел ном режи му не би 
нима ло при ја ло поми ња ње насто ја ња срп ских архи је ре ја да код оку па-
то ра ути чу бар на сма ње ње зло чи на пре ма Срби ма у Неза ви сној Држа ви 
Хрват ској.

***
Немо гу ће је данас утвр ди ти ко је све кори стио гра ђу у Патри јар-

ши ји. Први који ју је пре гле дао и обја вио дело ве те гра ђе био је изве сни 
Псуњ ски. Он је то обзна нио у Бео гра ду мар та 1944. годи не у књи зи под 
насло вом Хрватиусветлуисторискеистине.

При ли ком истра жи ва ња за док тор ску дисер та ци ју „Срп ска пра-
во слав на црква 1941–1945. годи не“, кори стио сам број на доку мен та из 
архи ве Коме са ри ја та за избе гли це и она чува на у Патри јар ши ји. Тра га ју-
ћи за пода ци ма кори сним за тему дисер та ци је про чи тао сам и пре ли стао 
гото во све радо ве и књи ге о тој тема ти ци. У том послу прет по ста вио 
сам да је Псуњ ски псе у до ним инжи ње ра Вели ше Рај че ви ћа, а потвр ду 
сам нашао у саслу ша њу етно ло га Милен ка Фили по ви ћа (као при пад-

21 В. Новак, н.д., 784–787.
22 В. Новак, н.д., 633. Вред но је иста ћи сле де ћу Нова ко ву напо ме ну: „Mitro po lit 

Josif nepra vil no nazi va ustaš ki teror hrvat skom vlaš �u.“ –Исто. 
23 Исто, 782–783.
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ник јед не чет нич ке једи ни це у јесен 1944. пре дао се пар ти за ни ма негде 
на под руч ју Косма ја). Доду ше, и Рај че вић поми ње Фили по ви ћа у сво јој 
књи зи Хрватиусветлуисторискеистине, на стра ни 25, због замер ки на 
руко пис који му је нешто рани је дао на чита ње!

Рај че вић је кори стио запи сни ке са иска зи ма стра дал ни ка из Неза-
ви сне Држа ве Хрват ске засни ва ју ћи на њима сво је писа ње. Тако је (веро-
ват но) читао и иска зе дво ји це мла ди ћа, родом из око ли не Госпи ћа, који 
су, да би избе гли суд би ну дру гих Срба широм Лике, нека ко дови ја ју ћи 
се доспе ли у Срби ју и испри ча ли пред став ни ци ма Коме са ри ја та за избе-
гли це шта им се све деша ва ло. Пре ма писа њу Рај че ви ћа, Будак је „на јед-
ном бан ке ту у Госпи ћу“ изго во рио и сле де ће речи: „Један дио Срба ћемо 
поби ти, дру ги ћемо расе ли ти, оста ле ћемо пре ве сти у като лич ку веру и 
тако пре то пи ти у Хрва те. Тако ће им се уско ро затр ти сва ки траг, а оно 
што ће оста ти, биће зло сећа ње на њих.“24 Тих запи сни ка нема у доступ-
ним архив ским фон до ви ма али посто је све до ци што твр де да им је један 
од дво ји це поме ну тих мла ди ћа, а у вре ме послед њег рата у Хрват ској 
1991–1995. годи не, човек у осмој деце ни ји живо та, испри чао сво је сећа-
ње на све те дога ђа је.

Позна ва о ци лите ра ту ре о стра да њу срп ског наро да зна ју и за рад 
про фе со ра Бого слов ског факул те та Дра го сла ва Стра ња ко ви ћа Највећи
злочини садашњице (Патњеи страдање српскогнарода уНезависној
ДржавиХрватскојод1941–1945), Гор њи Мила но вац –При шти на 1991. 
Тај истра жи вач кори стио је архив ски мате ри јал што га је у у рат ним годи-
на ма при ку пља ла посеб на коми си ја у Патри јар ши ји упо ре до са коми си-
јом коју је фор ми рао Коме са ри јат за избе гли це кола бо ра ци о ни стич ких 
вла сти у Срби ји, то јест Саве та коме са ра а касни је вла де Мила на Неди-
ћа. Реч је о иска зи ма избе глих све ште но слу жи те ља и дру гих Срба о томе 
шта их је снашло од Април ског рата 1941. годи не па даље. Стра ња ко вић 
је кори стио и мате ри јал који је при ку пио Ђуро Вило вић и наво дио га у 
напо ме на ма као извор.

И Стра ња ко вић је пре гле дао гото во на десе ти не хиља да стра ни ца 
иска за стра дал ни ка. У кон тек сту про це са пре кр шта ва ња пра во слав них 
Срба на римо ка то ли ци зам, он је навео да је Миле Будак „зва нич но (је) 
изја вио на збо ру у Госпи ћу: ‘Један део Срба ћемо поби ти, дру ги расе-
ли ти, а оста ле ћемо пре ве сти у римо ка то лич ку веру и тако пре то пи ти у 
Хрва те‘.“25

24 Псуњ ски, Хрватиусветлуисторискеистине, (?) 1944, 175.
25 Дра го слав Стра ња ко вић, Највећизлочинисадашњице (Патњеистрадање

српскогнародауНезависнојДржавиХрватскојод1941–1945), Гор њи Мила но вац –
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При све му то ме, ваља нагла си ти и сле де ћу чиње ни цу: при ли ком 
хап ше ња Стра ња ко ви ћа 1957. годи не, од њега је оду зе та изве сна коли-
чи на поме ну те архив ске гра ђе и одне та у Слу жбу држав не без бед но сти 
(где јој се, навод но, изгу био сва ки траг). Сум ња у раз не „рабо те“ може 
бити и поја ча на када се зна да је нај ма ње доку ме на та сачу ва но за Епар-
хи ју гор њо кар ло вач ку, а упра во она је нај стра вич ни је стра да ла у одно су 
на дру ге епар хи је.

***
Да би утвр ди ли ко се све пози вао на поми ња ну тврд њу Вик то ра 

Нова ка тре ба ло би уло жи ти мно го тру да. У крај њем слу ча ју то и није 
толи ко бит но. Важно је да су то без про ве ре при хва та ли, при ме ра ради, 
и ауто ри са завид ном библи о гра фи јом радо ва из нови је исто ри је срп ског 
наро да и Срп ске пра во слав не цркве.

Нова ко ву тврд њу пона вља ју и дру ги исто ри ча ри, попут Рад ми ле 
Радић, Вером против вере, Бео град 1995, стр. 74, одно сно 351, напо-
ме на 184, и Душа на Т. Бата ко ви ћа, Le geno ci de dans l’etat inde pen dant 
Cro a te 1941–1945 – www.rast ko.rs/rast ko-bl/isto ri ja/bata ko vic/..) као и тео-
ло зи (Ђоко Сли јеп че вић, ИсторијаСрпскеправославнецркве, III, Бео-
град 1991, стр. 79; Ђоко Сли јеп че вић, ЈугославијауочиизавремеДругог
светскограта, Мин хен 1978, 691; Душан Љ. Кашић, „Срп ска црква у 
тзв. Неза ви сној Држа ви у Хрват ској“, Српскаправославнацрква1920–
1970, Бео град 1971, 186.

Треба указати да ни сарад ни ци нека да шњег Вој но и сто риј ског 
инсти ту та у Бео гра ду и при ре ђи ва чи збор ни ка доку ме на та о зло чи ни ма 
Неза ви сне Држа ве Хрват ске изгледа нису пре ви ше били заин те ре со ва-
ни да навођењем извора поткрепе цитирање често понављаних речи из 
Будаковог говора у Госпићу: „Један дио Срба ћемо поби ти, дру ги ћемо 
расе ли ти, оста ле ћемо пре ве сти у като лич ку вје ру и тако пре то пи ти у 
Хрва те. Тако ће им се уско ро затр ти сва ки траг, а оно што ће оста ти, биће 
зло сје ћа ње на њих“.26

***
Није дан шко ло ва ни исто ри чар, бар поре клом Србин, није се, 

коли ко је позна то, зду шно бавио општим гено ци дом над Срби ма у Неза-
ви сној Држа ви Хрват ској. Било је оних што су истра жи ва ли локал на 
стра ти шта, на при мер Ђуро Зате за ло са који се посветио Јадов ном на 

При шти на 1991, 294.
26 ZločininajugoslovenskimprostorimauPrvomiDrugomsvetskomratu,tomI–

ZločiniNezavisneDržaveHrvatske1941–1945, Beo grad 1993, XXIV.
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Веле би ту. Тако ђе, они исто ри ча ри што су у изве сном бро ју радо ва то 
поми ња ли у ширем кон тек сту, нису се пре ви ше уду бљи ва ли у суштин-
ску поли ти ку Неза ви сне Држа ве Хрват ске пре ма срп ском наро ду.

Ђуро Зате за ло, добар позна ва лац зби ва ња у Лици 1941. годи не, 
поми ње кључ ну рече ни цу а као извор наво ди текст Фра ње Зду ни ћа!27

Саво Ско ко, офи цир по обра зо ва њу, изри чит је кад је реч о дату-
му и месту одр жа ва ња поме ну тог ску па: „Тако је Миле Будак, мини стар 
бого што вља и наста ве НДХ, на скуп шти ни уста ша у Госпи ћу (15. маја 
1941), без зазо ра рекао: ’Један дио Срба ћемо поби ти, дру ги пре се ли ти, 
а оста ле ћемо пре ве сти у като лич ку вје ру и пре тво ри ти у Хрва те‘...“28

Васи ли је Ђ. Кре стић је, поме нув ши Буда ков текст обја вљен у 
Католичкомлисту 29. јуна 1941. у коме је иста као уста шку поли ти ку 
„Или се покло ни, или се укло ни“, уствр дио да је она садр жа на у њего-
вој (Буда ко вој) изја ви „Јед ну тре ћи ну Срба ћемо покла ти, јед ну тре ћи ну 
про те ра ти а јед ну пре ве ри ти“. Кре стић, међу тим, није навео извор ода-
кле је пре пи сао Буда ко ве речи.29

***
Ова рас пра ва не би била пот пу на ако се не би освр ну ли и на 

публи ци сте и разно ра зне заљу бље ни ке у исто ри ју, наро чи то када је реч 
о род ном кра ју то јест ота че ству. Тек сто ва о дату му, месту и садр жа ју 
(спор ног) гово ра Миле Буда ка, има на десе ти не па би већ само набра-
ја ње захтевало знат но више про сто ра. Могло би се рећи да је свим тим 
текстовима „заједничко” да различити аутори наводе разне датуме и , 
онекле, другачије цитате.

Недо ста так науч но и стра жи вач ких радо ва о пла ни ра ној и спро-
ве де ној гено цид ној уста шкој поли ти ци пре ма срп ском наро ду надо ме-
сти ли су, дакле, ама те ри-публи ци сти чине ћи број не гре шке што је само 
допри не ло ства ра њу бес ко ри сних сте ре о ти па. Тако се деси ло и у тек сто-
ви ма са гово ри ма Миле Буда ка јер они наво де раз ли чи те вер зи је њего-
вог исту па ња, раз ли чи те дату ме и раз ли чи та места одр жа ва ња ску по ва. 
Као што смо већ напоменули, већ само навођење наслова дела макар 
познатих аутора захтева прилично простора, па ћемо их цитирати тек 
неколико који би могли бити индикативни за расправу.

27 Ђуро Зате за ло, Јадовнокомплексусташкихлогора1941,књи га 1, Бео град 
2007, 64.

28 Саво Ско ко, Крваво коло херцеговачко 1941–1942, књи га 1, Пале –Бе о град 
1999, 11.

29 Васи ли је Ђ. Кре стић, ГеноцидомдоВеликеХрватске, Јаго ди на 2002, 35.
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Пар ти зан ски борац из Лике Фра њо Зду нић Лав запи сао је: „Mile 
Budak među prvi ma, ve� 2. maja 1941. godi ne, drži svoj pozna ti govor u 
Gospi �u (govo rio je sa bal ko na biv šeg Sre za) u kojem uzvi ku je: ’Bje ži te psi-
ne pre ko Dri ne‘ i ’Jedan dio Srba �emo pobi ti, dru gi rase li ti, a osta le �emo 
pre ve sti u kato lič ku vje ru i tako pre to pi ti‘...“30 Зду нић је као извор тих 
цитираних речи навео књи гу Вик то ра Нова ка. А Новак не пише да је 
Будак поми њао псе и Дри ну!

Скуп шти на уста ша и њихо вих сим па ти зе ра у Све том Року, род-
ном месту Миле Буда ка, одр жа на је 11. јула. Пре ма сећа њи ма Нико ле 
и Буде Гња то ви ћа, Будак није поми њао Дри ну нити је гово рио о пла ну 
пре ма Срби ма.31 У истом збор ни ку сећа ња, Лука Пави чић пише да је 
31. маја у Ловин цу орга ни зо ва на уста шка скуп шти на којој су мора ли 
да при су ству ју сви мешта ни како би слу ша ли говор ни ке а међу њима и 
Милу Буда ка. Он је, кажу, напао Србе али није поме нуо Дри ну нити про-
грам уста шке поли ти ке.32

Грга Мила ши но вић у тек сту „Sje �a nje na prvu godi nu rata u Kar lov-
cu i na Kor du nu“ твр ди да је Госпић био обле пљен пла ка ти ма на који ма 
је био наја вљен говор мини стра Буда ка у том гра ду, али не наво ди датум 
ску па. „Budak se popeo na malu tri bi nu i počeo govo ri ti. Nije birao rije či. 
Slu žio se naj bru tal ni jim izra zi ma pro tiv Srba. Pozi vao je na kla nje i ubi ja nje. 
Još mi danas zuje u uši ma nje go ve rije či ’Srbe na vrbe, Srbe pre ko Dri ne‘...“33

Гој ко Везмар и Адам Дупа ло исти чу да је Миле Будак био у 
Госпи ћу 22. јула и том при ли ком рекао: „... један дио Срба ћемо поби-
ти, један дио исе ли ти, а оста ле пре кр сти ти и пре то пи ти у Хрва те“. Као 
извор, ауто ри наво де нови не Hrvatskinarod од 30. јула 1941. годи не. У 
том бро ју нови на, међу тим, нема поме ну тог тек ста!34

Душан Узе лац пише да је Будак 2. маја био у Госпи ћу и том при-
ли ком, изме ђу оста лог, пору чио Срби ма „Бјеж те пси не пре ко Дри не“, а 

30 Fra njo Zdu ni� Lav, „Ustaš ki zlo či ni na Jadov nom i u nekim dru gim logo ri ma smr ti 
uz osvrt na nji ho ve kori je ne“, KotarGospićikotarPerušićuNarodnooslobodilačkomratu
1941–1945, Kar lo vac 1989, 168–200, 180.

31 Niko la Gnja to vi�, Bude Gnja to vi�, „Ustaš ki zlo čin u selu Raso ji“, KotarGračacu
narodnooslobodilačkomratu1941–1945, knj. 1, Kar lo vac 1984, 414.

32 Luka Pavi či�, „Op�i na Lovi nac izme đu dva rata i u ustan ku 1941. godi ne“, Kotar
Gračacunarodnooslobodilačkomratu1941–1945, knj. 1, Kar lo vac 1984, 396.

33 Grga Mila ši no vi�, „Sje �a nje na prvu godi nu rata u Kar lov cu i na Kor du nu“, Prva
godinanarodnooslobodilačkogratanapodručjuKarlovca,Korduna,Gline,Like,Gorskog
kotara,PokupljaiŽumberka, Kar lo vac 1971, 363–364.

34 Гој ко Везмар и Адам Дупа ло у тек сту „Терор и покр шта ва ње Срба 1941. и 
1942. годи не“,ДворнаУни, Двор на Уни 1991, 327–328.
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да је 22. јула 1941. био изри чит рекав ши да ће „један део Срба поби ти, 
дру ги расе ли ти, а оста ле пре ве сти у като лич ку вје ру и тако пре тво ри ти у 
Хрва те“.35 Узе лац није навео било који извор за сво је тврд ње.

Датум 22. јул поми ње и чет нич ки борац из Лике Мане Пешут, без 
наво ђе ња изво ра али цити ра дру га чи је речи: „Ми ћемо поби ти један дио 
Срба, дру ги ћемо депор ти ра ти, а тре ћи ће бити при си љен да при ми като-
лич ку вје ру, и да тако буде апсор бо ван од хрват ског еле мен та“.36 

***
 У тек сто ви ма римо ка то лич ких све ште ни ка или у изда њи ма Римо-
ка то лич ке цркве у Хрва та нема ни сло ва о гово ру Миле Буда ка. То, међу-
тим, не зна чи да у датом кон тек сту није било поме на дру гих дога ђа ја.

Савре ме на хрват ска исто ри о гра фи ја и публи ци сти ка, наро чи-
то она под окри љем Римо ка то лич ке цркве, напро сто не може да неги ра 
одре ђе не дога ђа је али их дру га чи је тума чи. Тако, на при мер, када гово ре 
о пре кр шта ва њу пра во слав них Срба као држав ном про јек ту (и про јек ту 
Римо ка то лич ке цркве), пре ви ђа ју кључ ни говор мини стра Буда ка.37

Међу Хрва ти ма, пого то ву међу шко ло ва ним исто ри ча ри ма, држав-
ни гено цид током Дру гог свет ског рата у Неза ви сној Држа ви Хрват ској 
није био тема којом су се бави ли. О томе су ипак писа ли  у, да тако каже-
мо, ширем кон тек сту.

Гене рал Шиме Бален твр ди: „Уста шки мини стар вје ра, Паве ли-
ћев доглав ник Миле Будак, у свом гово ру у Госпи ћу, мје се ца срп ња 1941. 
рекао је јав но: ’Један дио Срба ћемо поби ти, дру ги расе ли ти, а оста ле 
ћемо пре ве сти у като лич ку вје ру и тако пре то пи ти у Хрва те‘...“38

Фер до Чули но вић, док тор прав них нау ка, цити ра Буда ка, то јест 
дело ве њего вог гово ра, тако ђе не наво дећи извор: „Тако је нпр. уста шки 
доглав ник Миле Будак на јед ном збо ру у Госпи ћу (првих дана маја 1941.) 
јав но пору чи вао Срби ма нека бје же из НДХ, јер ће ина че бити поу би ја-
ни... (Бје ште пси не пре ко Дри не! и томе слич но!)...“39

Позна то је да исто ри чар ка Фикре та Јелић Бутић није спо ме ну ла 
35 Душан Узе лац, ЛикаиСрбимедачкеопштине–ХроникеселаМетка,Почи

теља,Врепца,МогорићаиРадуча, Бео град 2004, 408.
36 Мане Пешут, РатиреволуцијауЛици, Мин хен 1966; дру го изда ње: Крајина

урату1941–1945, Бео град 1995, 39.
37 Jure Kriš to, Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska 1941.–1945., I–II, 

Zagreb 1998; Juraj Bate lja, Rivellijevazavjeralaži.BlaženiAlojzijeStepinaciSrpskaPra
voslavnaCrkva, Zagreb 2015; Robin Har ris, Stepinacnjegovživotivrijeme, Zagreb 2016.

38 Šime Balen, Pavelić, Zagreb 1952, 116.
39 Fer do Čuli no vi�, OkupatorskapodjelaJugoslavije, Beo grad 1970, 312.
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поме ну ти Буда ков говор у књи зи УсташеиНДХ (Загреб, 1978), насталој 
наводно поинструкцијама Фра ње Туђ ма на, у то време дирек тора Инсти-
ту та за хисто ри ју рад нич ког покре та Хрват ске.40 Фикре та Јелић Бутић у 
тој књи зи, међу тим, цити ра и пре при ча ва друге Буда ко ве гово ре.

Бог дан Кри зман у сво јим радо ви ма не поми ње Буда ко ве гово ре, 
нити слич на исту па ња дру гих уста шких гла ва ра.41

Савре ме ни исто ри ча ри у Хрват ској изгледа да избе га ва ју да у 
сво јим радо ви ма о пери о ду Дру гог свет ског рата спо ме ну масов не ску-
по ве, говор ни ке и садр жа је њихо вих исту па ња упе ре них про тив Срба, 
Јевре ја и Цига на/Рома.

Љубо Бобан, хрват ски исто ри чар који је истра жи вао, поред оста-
лог, архив ску гра ђу кра љев ске вла де у вре ме њеног борав ка изван Југо-
сла ви је, обја вио је дело ве пре пи ске одре ђе них лич но сти из Загре ба 
(углав ном хае се сов ске про ве ни јен ци је) са поје ди ним мини стри ма. Из 
тих доку ме на та издва ја мо изве штај неи ден ти фи ко ва не осо бе Грги Анђе-
ли но ви ћу од 23. децем бра 1941. годи не јер у њему за Милу Буда ка каже 
да је изго во рио паро лу „Ајте пси не пре ко Дри не“.42 

Аме рич ки еко но ми ста хрват ског поре кла Јозо Тома ше вић у сво-
јим радо ви ма не поми ње Буда ков говор.43

Немач ко-мађар ски тан дем (офи ци ри по обра зо ва њу) Лади сла-
ус Хори (Ladi sla us Hory) и Мар тин Бро сцат (Mar tin Bros zat) тако ђе не 
поми њу Буда ко ве гово ре.44

Аме рич ки исто ри чар Den nis Bar ton (Денис Бар тон) у раду Croatia 
1941–1946 (www:chur chin hi story.org), мада нена мер но пише Миле Будек 
уме сто Миле Будак, цити ра Буда ко ве речи а као извор наво ди: Fit zroy 
Mac lean, Disputedbarricade, 1957.

Бри тан ски исто ри чар Роберт B. Мак  Кор мик (Robert B. McCor-
mick) поми ње Буда ко во „трој ство“ али у напо ме ни каже да му је позна то 
да изве сни исто ри ча ри твр де да овај ника да такве речи није напи сао.45

40 Bru no Buši�, Hrvatskiustašeikomunisti (digi tal na obra da), Zagreb 2009.
41 AntePavelićiustaše, Zagreb 1978; PavelićizmeđuHitleraiMusolinija, Zagreb 

1980; UstašeiTrećiReich, 1–2, Zagreb 1983; Pavelićubjegstvu, Zagreb 1986.
42 Lju bo Boban, Hrvatskauarhivima izbjegličke vlade1941–1945, Zagreb 1985, 

329–348, 345.
43 Jozo Toma se vich, Četnici uDrugom svjetskom ratu 1941–1945, Zagreb 1979; 

Jozo Toma se vich, Ratirevolucija, Zagreb 2000.
44 Ladi sla us Hory, Mar tin Bro scat, DerKroatischeUstashaStaat1041–1945, Stut-

tgart 1965 (обја вље на на срп ском јези ку, ћири ли цом под насло вом Усташкадржава
Хрватска1941–1945, Бео град 1994),

45 Robert B. McCor mick, CroatiaunderAntePavelić, Lon don–New York 2014, 78.
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Бугар ска исто ри чар ка Ири на Огња но ва посве ти ла је неко ли ко 
сво јих радо ва зби ва њи ма у Неза ви сној Држа ви Хрват ској. Јед ном при-
ли ком је уствр ди ла да је Будак гово рио на изве сном бан ке ту у Госпи ћу 5. 
јуна 1941. годи не и с тим у вези напи са ла нешто ширу вер зи ју њего вих 
речи. Извор јој је: Avro Man hat tan, Terror overYugoslavia,TheTreat to
Eyrope, Лон дон 1955, 60.46 Дру гом при ли ком се позва ла на тврд њу Фер да 
Чули но ви ћа да је Будак у Госпи ћу гово рио 15. маја.47

***
Рас пра ву би тре ба ло завр ши ти Буда ко вим речи ма из доку ме на та 

са саслу ша ња, из опту жни це и њего ве одбра не на глав ној рас пра ви на 
суђе њу окон ча ном 6. јуна 1945. годи не пред Вој ним судом Дру ге арми је 
у Загре бу.

Пре ма пра ви ли ма саслу ша ња, ислед ник поста вља пита ња а окри-
вље ни одго ва ра, док сте но дак ти ло граф или дак ти ло граф то беле жи. Код 
пар ти зан ских, то јест кому ни стич ких судо ва то није пошто ва но у пот пу-
но сти. Наи ме, после изве сног вре ме на ислед ник доста вља опту же ном 
при ме рак саслу ша ња на пот пис, а то је не тако рет ко изме ње на вер зи-
ја оног што је опту же ни изре као; шко ло ва ни исто ри чар у том слу ча ју 
мора кри тич ки да при хва ти такав доку мент. Овај закљу чак доби ја на 
сна зи после поре ђе ња саслу ша ња опту же ног Буда ка и њего ве послед ње 
одбра не изре че не уочи доно ше ња пре су де! Наи ме, поред доста слич но-
сти у садр жа ју оба доку мен та, посто је и раз ли ке што упу ћу ју на то да 
су, вољом ислед ни ка, поје ди ни дело ви саслу ша ња про сто пре ско че ни а 
Будак их у одбра ни поми ње.

46 „Wee shall kill some of the Serbs, wee shall expel others, and the rema in der will 
be for ced no embra ce the Roman Cah to lic faith. The se last will in due cour se be apsor bed by 
the Cro at seg ment of the popu la tion.“ – Iri na Ognyano va, „Nati o na lism and Nati o nal Policy 
in Inde pen dent Sta te of Cro a tia (1941–1945),15. in: Topics in Femi nism, History and Phi lo-
sophy (IWM Juni or Visi ting Felo wa Con fe ren ces, Vol 6, edi ted bu Rogers, Dorozhy, Jos hua 
Whe e ler, Mari na Zavac ka and Shaw na Case bi er, Wien na; IWM 2000.

47 Iri na Ognyano va, „Reli gion and Church in Ustas ha ide o logy (1941–1945)“, Cro
aticaCristianaperiodica, 64, Zagreb 2009, 157–190. У свом тек сту она пише: „On May 
15th in Gospic Mile Budak for mu la ted the Ustas ha pro gram for the solu tion of the Ser bian 
issue in the ISC [In de pen dent Sta te of Cro a tia – примедбаВ.Ђ.М.] in the folo wing way: 
’Part of the Serbs we will kill, other we will deport, and the rest we will con vert in Cаtholic 
faith, and thus we wil assi mi la te then‘.“ – Исто, 177–178. У пре во ду на срп ски језик тај 
цитат гла си: „15. маја у Госпи ћу Миле Будак је фор му ли сао уста шки про грам за реше-
ње срп ског пита ња у НДХ на сле де ћи начин: ’Део Срба поби ће мо, дру ги про те ра ти, а 
оста так пока то ли чи ти и тако аси ми ло ва ти‘.“ Ири ни Огња но вој извор је: Fer do Čuli no-
vi�, OkupatorskapodjelaJugoslavije, Beo grad, 1970, 348. 



44

Поје ди ни ауто ри пози ва ју се на запи сник са саслу ша ња и пре ци-
зи ра ју сиг на ту ре и наво де архив где се нала зи (Вој ни архив, НДХ, 87-
6/27). Уви дом у доку мент са поме ну том сиг на ту ром уоч љи во је да је реч 
о сасвим дру гом садр жа ју. Дру га чи је каза но: погре шна сиг на ту ра.

Неко ли ци на хрват ских исто ри ча ра који су чита ли запи сни ке 
саслу ша ње Миле Буда ка наво де сиг на ту ру: Хрват ски држав ни архив, 
фонд МУП РХ, 013.0/52, Доси је Миле Буда ка!

Један пре пис је сачу ван у Вој ном архи ву у Бео гра ду: фонд НДХ, 
кути ја ИО 9, фасци кла 3, доку мент 4/1-20. Пажљи вим чита њем тог доку-
мен та уоча ва ју се сле де ће чиње ни це:

Миле Будак је саслу ша ван 26. маја 1945. годи не у Кри вич ном 
одје ље њу Јав ног тужи о штва Хрват ске.

После рече ни це „Nakon što je okri vlje nom pre do čen pred met kazne-
no ga postup ka, on navo di sli je de �e“, на пото њих 17 стра ни ца отку цан је 
Буда ков исказ у којем он на изве стан начин изно си свој живо то пис са 
нагла ском на лич не актив но сти у уста шкој орга ни за ци ји и пери од мини-
стро ва ња у вла ди Неза ви сне Држа ве Хрват ске са амба са дор ским оба ве-
за ма у Бер ли ну.48

Будак је потвр дио да је 5. маја 1941. зајед но са Антом Паве ли-
ћем и Мило ва ном Жани ћем пот пи сао закон ску одред бу о пре ла зу с јед не 
вере на дру гу и додао да се не сећа њеног садр жа ја (стр. 8).

Будак је потвр дио и садр жај свог гово ра у Виро ви ти ци и посве-
до чио да су се поје ди ни Срби, реа гу ју ћи на њего ве речи „Или се укло-
ни, или се покло ни“, покло ни ли. Рекао је и да је после вести о кла њу 
тих Срба, прет ход но пре кр ште них у като лич ку веру, дошао у сукоб са 
Паве ли ћем и да од тада није јав но насту пао.49 Та тврд ња је у нај ма њу 
руку неи сти ни та, пошто је то, без сум ње, зду шно чинио и у наред ним 
месе ци ма. При ме ра ради, исту пио је јав но 28. јула у Гор њем Коси њу код 
Госпи ћа, о чему је наред ног дана у загре бач ким нови на ма Hrvatskinarod 
обја вљен изве штај (стр. 13 и 14).

Гово ре ћи на суду о свом пои ма њу уста шке поли ти ке пре ма срп-
ском наро ду, Будак је, поред оста лог, казао: „S obzi rom na pre do če ne mi 
moje rani je govo re i član ke izja vi ti mi je sli je de �e: Ja sam na počet ku NDH 
u više mje sta držao skupšti ne na koji ma sam želio pri ka za ti povje snu važnost 
ostva re nja naše ga sna o drža vi i ujed no raš či sti ti naš odnos pre ma srp stvu. 

48 Вељ ко Ђурић Миши на, „Odbra na Milе Buda ka na suđe nju u Zagre bu 1946. 
godi ne“, ГодишњакМузејажртавагеноцида, 7, Кра гу је вац –Бе о град, 2015, 165–185.

49 Мате ри јал са суђе ња (опту жни ца, дока зни мате ри јал, запи сни ци са суђе ња) 
сачу ван је у Загре бу – Хрват ски држав ни архив, МУП РХ, 013.0/52, Доси је Миле Буда-
ка.
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Inten ci ja mi je bila tim skupšti na ma pri re di ti orga ni za ci ju ustaš kog pokre ta 
ona ko kako sam ju je zamiš ljao. O Srbi ma sam izna šao narod no isku stvo, 
koje nisam for mu li rao ja, nego sam narod. Nepo vje re nje! To sam pot kre plji-
vao narod nim fra za ma. Čuo sam ve� ovdje da sam negdje rekao i ’Bješ te psi-
ne pre ko Dri ne‘, ne sje �am se da sam to rekao, no da sam i rekao bilo bi samo 
neu ku sno i uvri je dlji vo, ali ujed no i tako lošoj for mi jedan dokaz da mi nije 
nika da bila bli zu pomi sao da se može hrvat sko-srp ski spor rije ši ti kla njem i 
ubi ja njem, nego samo među sob nom izmje nom pučan stva.“ (стр. 17).

Ислед ник (истра жи тељ) на саслу ша њу Буда ка био је Фер до 
Чули но вић!50 Он је то и потвр дио у напо ме ни тек ста у којем гово ри о о 
насил ном пока то ли че њу пра во слав них Срба: „Pave li� i nje go vi naj bli ži 
sarad ni ci misli li su na to ve� prvih dana svo je vla da vi ne. Na to upu �u je izja va 
’doglav ni ka‘ Mile Buda ka (15. maja 1941. u Gospi �u) – ’jedan dio Srba mi 
�emo pobi ti, dru gi rase li ti, a osta le pre ve sti na kato lič ku vje ru i tako pre to pi ti 
u Hrva te‘...”51

50 Фер до Чули но вић (Кар ло вац, 17. мај 1897 – Загреб, 15. сеп тем бар 1971), 
сред њу шко лу завр шио је у Сењу, потом је упи сао сту ди је пра ва на Све у чи ли шту у 
Загре бу и окон чао их 1922. годи не одбра ном док то ра та. Слу жбо вао је као прав ник и 
суди ја у мно гим мести ма Кра ље ви не Југо сла ви је. Пораз и рас пад те држа ве зате као 
га је у Госпи ћу. До капи ту ла ци је Ита ли је, сеп тем бра 1943, са поро ди цом је живео у 
Спли ту а потом пре бе гао на тери то ри ју под пар ти зан ском кон тро лом. У Глав ном шта-
бу Хрват ске бавио се прав ним и суд ским посло ви ма. На Тре ћем засе да њу АВНОХ-а 9. 
маја 1944. годи не иза бран је за чла на Вије ћа и пред стој ни ка Одје ла за пра во су ђе. Од 
1945. годи не био је редо ван про фе сор на Прав ном факул те ту у Загре бу. Био је декан 
Прав ног факул те та, потом дирек тор Инсти ту та за хисто ри ју држа ве и пра ва наро да 
Југо сла ви је, осни вач и руко во ди лац пост ди плом ских сту ди ја и пре да вач на дру гим 
уни вер зи те ти ма у Југо сла ви ји. Био је редов ни члан Југо сло вен ске ака де ми је зна но-
сти и умет но сти, допи сни члан Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти и поча сни док тор 
Москов ског држав ног уни вер зи те та. Чули но вић је био вео ма пло дан аутор у обла сти 
прав них и исто риј ских нау ка. Дво том но дело Jugoslavijaizmeđudvarata, Zagreb 1961, 
свр ста ло га је међу зачет ни ке науч не исто ри о гра фи је о Југо сла ви ји. Изме ђу број них 
радо ва посеб но место у југо сло вен ској исто ри о гра фи ји има ју сле де ћа дела: Slomstare
Jugoslavije, Zagreb 1958; OkupatorskapodelaJugoslavije, Beo grad 1970.

51 „Na pre slu ša nju pred jugo sla ven skim istra žnim vla sti ma (kojeg je pro vo dio autor 
lič no) Mile Budak (izru čen od save zni ka Jugo sla vi ji, juna 1941. [треба маја 1945 – напоме
наВ.Ђ.М.] pori cao je ove nje go ve rije či bra ne �i se da je takvu poli tič ku lini ju pro tiv Srba 
posta vio – Ante Pave li�. On je samo – kaže – pro vo dio ovaj ’poglav ni kov‘ poli tič ki kurs pro-
tiv srp skog sta nov niš tva u NDH, prem da se – kazao je tom pri li kom Mile Budak – on lič no 
pro ti vio ustaš kom tero ri zmu i navod no upra vo zbog toga se razi šao s ’poglav ni kom‘. Sva ka-
ko da ove Buda ko ve izja ve tre ba sa rezer vom uzi ma ti s obzi rom na vri je me, mje sto i pri li ke, 
u koji ma ih je dao – poš to je dospio u jugo sla ven ski zatvor, te sta jao pred jugo sla ven skim 
sudom pod optu žbom za poči nje ne rat ne zlo či ne.“ – Fer do Čuli no vi�, Okupatorskapodjela
Jugoslavije, Beo grad 1970, 348.
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Закљу чак

Миле Будак је у Првом свет ском рату као при пад ник аустро у гар-
ских фор ма ци ја које су напа ле Срби ју допао у срп ско заро бље ни штво,   
зајед но са око још 30.000 дру гих вој них заро бље ни ка пре шао је  Алба ни-
ју и уско ро је интер ни ран у Ита ли ји. Сма тра ју ћи да му је живот угро жен 
од при ста ли ца вла сти, он 1932. годи не одла зи у ино стран ство и тамо 
се при кљу чу је уста шкој орга ни за ци ји Анте Паве ли ћа сте кав ши  зва ње 
доглав ни ка. После спо ра зу ма Југо сла ви је и Ита ли је, 1938. годи не вра тио 
се у Загреб. Уре ђи вао је висо ко ти ра жне днев не нови на Хрватскинарод 
и ширио уста шку орга ни за ци ју. После про гла ше ња Неза ви сне Држа ве 
Хрват ске, Паве лић га је 16. апри ла име но вао за мини стра наста ве и бого-
што вља.

Као уста шки прво бо рац и мини стар у чијем ресо ру је била и про-
па ган да, гово рио је, нај ма ње јед ном недељ но, на број ним ску по ви ма у 
разним кра је ви ма уста шке држа ве.

У спо мен на тако зва ни Лич ки уста нак, то јест теро ри стич ки напад 
гру пе уста ша који су се зајно пребацили из Ита ли је на дру гу стра ну 
Јадран ског мора, на тери то ри ју Кра ље ви не Југо сла ви је, и напа ли југо-
сло вен ске жан дар ме код села Бру ша ни, Будак је 1933. спе вао и обја вио 
песму Divplanine посве ће ну Анти Паве ли ћу (позна ти ја под насло вом 
BještepsineprekoDrine). Те речи пона вљао је и у гово ри ма на орга ни зо-
ва ним ску по ви ма. Гото во на сва ком од тих ску по ва рас пи ри вао је мржњу 
пре ма срп ском наро ду и јед ном при ли ком изго во рио рече ни цу „Један 
дио Срба поби ће мо, дру ги ћемо расе ли ти, а оста ле ћемо пре ве сти у като-
лич ку вје ру и тако пре то пи ти у Хрва те”, која оли ча ва у ства ри, знат но 
рани је испла ни ра ну, поли ти ку уста шке држа ве пре ма тре ћи ни свог ста-
нов ни штва.

Иако је у публи ци сти ци и исто ри о гра фи ји често наво ђе на та 
рече ни ца, овај текст је настао због број них нетач них тврд њи изне тих у 
вези са тим цити ра ним речи ма.

Миле Будак је несум њи во био гла со го вор ник поли ти ке која је по 
свом карак те ру и учин ку била гено цид на.

Будак је, као и гото во ком плет но уста шко и држав но вођ ство Неза-
ви сне Држа ве Хрват ске, поку шао после рата да нађе спас код Англо а ме-
ри ка на ца. Бри тан ци су га маја 1945. испо ру чи ли кому ни стич ким вла-
сти ма у Загре бу. После крат ко трај ног саслу ша ња и суђе ња, на којем је у 
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скло пу сво је одбра не изре као број не лажи, обе шен је 7. јуна 1945. годи-
не у јед ној загре бач кој шуми.

Посма тра но с гео стра те шке и гео по ли тич ке стра не реше ње тако-
зва ног срп ског пита ња у Хрват ској пред ста вља кла си чан при мер исто-
риј ског про це са дугог тра ја ња, а на њега је тако ре ћи ста вље на тач ка 
почет ком авгу ста 1995. годи не када је у послед њем гра ђан ском рату у 
нека да шњој СФР Југо сла ви ји, у хрват ској опе ра ци ји „Олу ја“, са сво јих 
веков них огњи шта прог на но сто ти не хиља да Срба, па је захва љу ју ћи 
првен стве но подр шци Вати ка на, Немач ке и Англо а ме ри ка на ца, тај „про-
блем“ скло њен с исто риј ске позо р ни це. 

Речи Миле Буда ка – данас је то и више него еви дент но – биле су 
само наја ва тог зло чи нач ког про це са. Данас је Срба у Хрват ској толи ко 
да само буде сећа ње на тај народ и њего ву више ве ков ну циви ли за ци ју на 
запад но бал кан ским про сто ри ма.

Ова рас пра ва, без обзи ра на то што јој је пред мет била тек јед на 
једи на рече ни ца, може послу жи ти као упо зо ре ње на реви зи о ни стич ка 
тума че ња ути ца ја одре ђе них лич но сти на исто риј ска зби ва ња.

Говор мини стра Миле Буда ка у Госпи ћу 15. маја 1941. пред ста-
вљао је увод ни део одра ни је пла ни ра ног про гра ма зати ра ња срп ског 
наро да који је запо чео у Неза ви сној Држа ви Хрват ској 1941–1945, а 
окон чан почет ком авгу ста 1995. годи не уни ште њем Репу бли ке Срп ске 
Кра ји не. 
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МаМилошМатијевић,архивист
Архив Срп ске пра во слав не цркве, Бео град

АКЦИ ЈЕ ЧЛА НО ВА ЏЕМИ ЈЕ ТА И МУСЛИ МАН СКО-АРНА УТ-
СКИХ МИЛИ ЦИ ЈА ПРО ТИВ ЛОКАЛ НОГ СТА НОВ НИ ШТВА

НА ПРО СТО РУ РАШКЕ ОБЛА СТИ (САН ЏА КА) 1941. ГОДИ НЕ

Апстракт: Рад тре ти ра анга жо ва ње мусли ман ско-арна ут ских мили-
ци ја 1941. годи не на про сто ру Рашке обла сти (Сан џа ка), њихо ва ору жа на деј-
ства про тив локал ног ста нов ни штва, пљач ке, уби ства и про те ри ва ња. Тако-
ђе, зна ча јан део посве ћен је дело ва њу тада шњих поли ти ча ра, пре свих, при-
пад ни ка поли тич ке стран ке Џеми јет, Аћи фа Хаџи ах ме то ви ћа, Ахме да Даце 
и њихо вом зала га њу за про гон срп ског живља из Сан џа ка. Тако ђе, гово ри и 
о  вели ча њу ина че осу ђе них зло чи на ца што га заговарају акту ел не албан ске 
вла сти на Косо ву и Мето хи ји и при пад нициа Бошњач ког наци о нал ног вије-
ћа додељујући им пост хум но „при зна ња“ пово дом сто го ди шњи це осни ва ња 
поли тич ке стран ке Џеми јет, орга ни за ци је која је у Кра ље ви ни Срба, Хрва та и 
Сло ве на ца била забра ње на због свог анти др жав ног дело ва ња. Посеб но се бави 
анга жо ва њем Џафе ра Деве на под руч ју Косов ске Митр о ви це и њего вим поку-
ша ји ма да ту област при по ји „вели кој Алба ни ји“, сате лит ској држа ви, нај пре 
под окри љем фаши стич ке Ита ли је, а потом наци стич ке Немач ке. У раду су, уз 
то, при ка за ни и пре пи си све до че ња осо ба што су про шле тор ту ру мусли ман-
ско-арна ут ских мили ци ја, или су пред њихо вим теро ром избе гле у цен трал ну 
Срби ју. Кори шће на доку мен та су део архив ске гра ђе фон до ва Архи ва Срп ске 
пра во слав не цркве.

Кључнеречи: Џеми јет, Рашка област, Сан џак, Аћиф-ефен ди ја, Џафер 
Дева, Дру ги свет ски рат, мусли ман ско-арна ут ске мили ци је, Нови Пазар, 
Косов ска Митро ви ца, Бро да ре во, Сопо ћа ни

 Пово дом 100 годи на од осни ва ња Џеми је та – поли тич ке стран-
ке мусли ма на на про сто ру Јужне Срби је (Маке до ни је), Рашке обла сти 
(Сан џа ка) и Алба на ца Ста ре Срби је (Косо ва и Мето хи је), у Наци о на ло-
ној библи о те ци у При шти ни 11. фебру а ра 2019. годи не одр жа на је све-

94(497.11 Рашка област)”1941”
341.322.5(=163.41)(497.11 Рашка област)”1941”
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ча на ака де ми ја.1 Том при ли ком, осни вач Бошњач ког наци о нал ног вије ћа 
(БНВ) Сулеј ман Угља нин при мио је „при зна ње“ које је осни ва чи ма те 
поли тич ке орга ни за ци је доде лио кон тро верз ни вођа косов ских Алба на-
ца Хашим Тачи. Пост хум на „при зна ња“ доде ље на су том при ли ком и 
Неџи пу Дра ги (алб. Nex hip Dra ga), Фера ту Дра ги (алб. Ferat Dra ga) и 
Аћи фу Бљу ти (алб. Aqif Blyta). Сулеј ман Угља нин је том при ли ком изја-
вио: „Неџип Дра га, Фер хат-бег  Дра га, Аћиф-ефен ди ја и Шабан Полу жа 
су узор сан џач ких патри о та. У име Бошњач ког наци о нал ног вије ћа и 
свих сан џач ких патри о та, захва љу јем се на пру же ној при ли ци да при-
мим ово вели ко при зна ње додје ље но Аћи фу Хаџи ах ме то ви ћу.“2 Угља-
нин је под се тио и да је Бошњач ко наци о нал но вије ће већ поста ви ло спо-
мен-пло че  –Фер ха ту Дра ги на шко ли у селу Дра га код Тути на, а Аћиф-
ефен ди ји на месту где се нека да нала зи ла њего ва кућа.3

 Осо бе који ма је ода то „при зна ње“, пре ма исто риј ским изво ри ма, 
сло ве за људе који су, пре све га у Дру гом свет ском рату 1941–1945. годи-
не, важи ли за сарад ни ке оку па то ра Југо сла ви је и за послу шни ке немач ке 
вој не упра ве на тери то ри ја ма Кра ље ви не Југо сла ви је. Поред тога, неки 
од њих су још за вре ме Кра ље ви не Срба, Хрва та и Сло ве на ца били хап-
ше ни и осу ђи ва ни као непри ја те љи држа ве (Ферат Дра га), а поје ди ни 
су након завр шет ка Дру гог свет ског рата осу ђе ни као рат ни зло чин ци и 
стре ља ни на јав ној егзе ку ци ји (Аћиф Хаџи ах ме то вић).
 Овим пово дом пре зен ту је мо архив ску гра ђу која недво сми сле-
но ука зу је на пра вац дело ва ња чла но ва Џеми је та током Дру гог свет ског 
рата и о којем сведочи опхо ђе ње мусли ман ских локал них мили ци ја пре-
ма ста нов ни штву (пре све га срп ском) на про сто ри ма Рашке обла сти и у 
дело ви ма Косо ва и Мето хи је.4

***

1 100 годи не Џеми је та, https://www.sda.rs/vije sti/2095-100-godi na-dze mi je ta.html, 
при сту пље но 6. мар та 2019.

2 Угља нин при мио при зна ње за лиде ре Џеми је та, https://www.snews.rs/uglja nin-
pri mi-pri zna nje-za-lide re-dze mi je ta/, при сту пље но 6. мар та 2019.

3 Ака де ми ја пово дом 100 годи на „Џеми јет“, http://www.bnv.org.rs/obja va/AKA-
DE MI JA_POVO DOM_100_GODI NA_D%C5%BDE MI JET%E2%80%9D, при сту пље но 
6. мар та 2019.

4 Реч је о архив ској гра ђи ФондаСинодскекомисијезаистраживањератних
злочина окупатора и њихових помагача похра ње ној у Архи ву Срп ске пра во слав не 
цркве (у даљен тексту: АСПЦ). Пода ци су, на осно ву налога Све тог архи је реј ског сино-
да Срп ске пра во слав не цркве, ску пља ни на целој тери то ри ји бив ше Кра ље ви не Југо-
сла ви је, како од избе глог ста нов ни штва – све до ка неде ла, тако и од осо ба које су лич но 
дожи ве ле тор ту ру. При ку пља ње пода тка тра ја ло је током чита вог рата (1941–1945).

МилошМатијевић
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„У Новом Паза ру су сви виђе ни ји људи са села стре ља ни. Албан-
ске вла сти су у овом месту гро зно посту па ле са нашим живљем. Гра ђа ни 
су хап ше ни, зло ста вља ни и уце њи ва ни. Рође ни брат Несто ра из Брња ка, 
срез шта вич ки, стре љан је међу оста ли ма. Њему су пре стре ља ња неко-
ли ко дана врши ли нужду у уста. Новац и све покрет не ства ри оду зи ман 
је нашем живљу под прет њом оруж ја. Вође и наред бо дав ци свих неде ла 
пре ма нашем живљу били су: Аћиф Хаџи ах ме то вић, бив. нар. посла ник, 
Ахмед Даца, бив. бла гај ник бан ке, Азем Аџо вић, бив. коман дир жанд. 
чете у пен зи ји, Осман Џане фен дић, обу ћар, сви из Н. Паза ра и Џафер 
Дева из Кос. Митро ви це.
 „Саслу ша ња ново при спе лих избе гли ца и даље ће се врши ти 
и изве шта ји ће бити дота вље ни Насло ву пози вом на напред цити ра на 
наре ђе ња.
 „Име на лица, од којих су при ку пље ни пред њи пода ци, нала зе се 
код овог Начел ства.
 „Пред ње ми је част доста ви ти с мол бом на над ле жност.

Сре ски Начел ник,
/пот пис нечи так/

Дра го љуб Пан те лић“5

***
Aћиф Хаџи ах ме то вић, позна ти ји под надим ком Аћиф-ефен ди ја, 

рођен је у Новом Паза ру 1887. годи не, од оца Емин-аге и мај ке Јал ду зе. 
Шко ло вао се у Новом Паза ру, а потом у Цари гра ду и на тур ској вој ној 
ака де ми ји у Бито љу. Након завр ше них сту ди ја, с чином капе та на, вра ћа 
се у род ни Нови Пазар. У исто ри о гра фи ји се вео ма рет ко, гото во никад, 
поми ње њего во албан ско поре кло. Његов деда Хаџи Ахмет Бљу та, по 
коме ће цела Аћи фо ва фами ли ја носи ти пре зи ме, досе лио се у Нови 
Пазар из Ђако ви це, где је сло вио за углед ног тргов ца. Аћиф-ефен ди ја 
Хаџи ах ме то вић, одно сно Аћиф Бљу та (на албан ском јези ку Aqif Blyta), 
био је један од осни ва ча Џеми је та6 у Новом Паза ру и гене рал ни секре тар 

5 АСПЦ, ФондСинодскакомисијазаистраживањератнихзлочинаокупатора
ињиховихпомагача(1941–1945) – Изве шта ји избе глих – Епар хи ја рашко-при зрен ска 
– Нови Пазар – Коме са ри јат – 2.

6 Џеми јет (тур. cemiyet - удру же ње, дру штво), одно сно, како је гласио пун назив 
те кон зер ва тив не поли тич ке орга ни за ци је Islam Muha fa za-i Hukuk Cemiyeti – Дру штво 
за очу ва ње мусли ман ских пра ва, осно ван је у Ско пљу 1919. годи не, са циљем да обез-
бе ди поли тич ка пра ва мусли ма на у Кра ље ви ни СХС. Зала гао се за вер ско-про свет ну 
ауто мо ни ју мусли ма на, очу ва ње вакуф ске имо ви не и изу зи ма ње бегов ских посе да из 
аграр не рефор ме. Поли тич ке ста во ве та стран ка изно си ла је у свом зва нич ном стра нач-
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сан џач ког огран ка стран ке. Осни ва њем Кра ље ви не Срба, Хрва та и Сло-
вен ца отпо чи ње и пар ла мен тар ни живот у ново ство ре ној држа ви, па се 
Џеми јет пози ци о ни ра као воде ћа поли тич ка стру ја мусли ман ског живља, 
пре све га на про сто ри ма дана шњих обла сти Сан џа ка, Косо ва и Мето хи-
је и Маке до ни је. За пред сед ни ка стран ке иза бран је Неџиб Дра га, а у 
уже руко вод ство стран ке у Новом Паза ру ода бра ни су, изме ђу оста лих, 
и Aћиф Хаџи ах ме то вић и Ахмет Даца (поми њу се у прет ход но цити ра-
ном доку мен ту). Стран ка је на избо ри ма за Уста во твор ну скуп шти ну у 
Кра ље ви ни СХС 1920. годи не осво ји ла осам ман да та. На избо ри ма за 
народ не посла ни ке Кра ље ви не СХС 1923. годи не та стран ка је под име-
ном „Тур ско-арна ут ски савез – Џеми јет“ осво ји ла 14 ман да та. У првим 
годи на ма поли тич ког дело ва ња Џеми јет је углав ном подр жа вао власт, 
коју су у то вре ме чини ли Народ на ради кал на стран ка Нико ле Паши ћа 
и Југо сло вен ска демо крат ска стран ка Љубо ми ра Дави до ви ћа. Због анит-
др жав ног дело ва ња и сум ње на пове за ност са ита ли јан ским фаши сти ма, 
странци је забра њен рад 1924. годи не, а њен пред сед ник Ферад Дра га 
(на чело стран ке дошао је после смрти свога брата Неџиба Драге 1921. 
годи не), бива ухап шен. Ипак, дело ва ње стран ке није пот пу но уга ше но, 
нај ви ше захва љу ју ћи Аћиф-ефен ди ји, који ће до почет ка Дру гог свет-
ског рата оба вља ти раз не јав не функ ци је – био је сре ски начел ник, као и 
члан Вакуф ске дирек ци је и Вакуф ско-меа риф ског сабо ра у Ско пљу. На 
послед њим пар ла мен тар ним избо ри ма у Кра ље ви ни Југо сла ви ји, 1938. 
годи не, иза бран је за народ ног посла ни ка на избор ној листи Југо сло вен-
ске ради кал не зајед ни це7 пред во ђе не Мила ном Сто ја ди но ви ћем, пред-
сед ни ком Вла де Кра ље ви не Југо сла ви је.
 Аћиф Хаџи ах ме то вић, начел ник Одбо ра за одбра ну гра да Новог 
Паза ра, поста вљен од немач ких оку па ци о них вла сти, како се наво ди у 
горе ци ти ра ном доку мен ту, био је вођа свих акци ја про тив при пад ни ка 
локал ног ста нов ни штва, у који ма су ови пљач ка ни, хап ше ни, зло ста вља-
ни и про те ри ва ни. У свим сре зо ви ма под кон тро лом мусли ман ско-арна-
ут ске мили ци је, пре о ста ли срп ски живаљ био је апсо лут но обес пра вљен. 

ком гла си лу Хак. Била је сво је вр стан пан дан Југо сло вен ској мусли ман ској орга ни за ци-
ји (ЈМО) чије је седи ште било у Сара је ву.

7 Југо сло вен ска ради кал на зајед ни ца (коло кви јал но ЈЕРЕ ЗА), поли тич ка стран-
ка коју је 1934. годи не осно вао Милан Сто ја ди но вић, била је фрак циј ски орга ни зо ва на 
у три дела (у Срби ји и у Сло ве ни ји а тре ћи део је чини ла Југо сло вен ска мусли ман-
ска орга ни за ци ја). Ина че, поред Аћи фа Хаџи ах ме то ви ћа, на пар ла мен тар ним избо ри-
ма 1938. на њеној листи за народ ног посла ни ка иза бран је и Сефе дин Мах муд бе го-
вић (алб. Sefe din Begol li), и он је 1941. од арна ут ских кола бо ра ци о ни ста поста вљен за 
пред сед ни ка општи не Пећ. 
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Аћиф-ефен ди ја се одмах на почет ку рата нашао у, рекло би се,  вео ма 
повољ ном поло жа ју, вешто вага ју ћи изме ђу свих инте ре сних гру па што 
су пре тен до ва ле на то под руч је. Наи ме, на осно ву рани је уго во ре не 
демар ка ци о не лини је тог про сто ра изме ђу Ита ли је и Немач ке, немач-
ке тру пе су од кра ја Април ског рата биле ста ци о ни ра не у свим већим 
мести ма (Нови Пазар, Сје ни ца, При бој, При је по ље и Нова Варош), с 
тим да је при о ри тет немач ког оку па то ра била кон тро ла над сао бра ћај ни-
ца ма, док су месну упра ву пре пу сти ли локал ним мили ци ја ма. Ита ли ја је 
авгу ста 1941. Косо во и Мето хи ју при по ји ла свом про тек то ра ту „вели кој 
Алба ни ји“, док су косов ско ми тро вич ки, вучи трн ски и лап ски срез оста-
ли у саста ву немач ке вој но о ку па ци о не зоне Срби ја.

Нем ци су Албан ци ма из Косов ско ми тро вач ког окру га дава ли наду 
да би могли бити „мала Алба ни ја“.8 Такав гали ма ти јас ство рен поде ла ма 
тери то ри ја одго ва рао је и Аћи фу Хаџи ах ме то ви ћу, па се он са састан ка 
„албан ских народ них прва ка“, одр жа ног 21. апри ла 1941. у Косов ској 
Митро ви ци, вра ћа у Нови Пазар да успо ста ви албан ску власт. Ахмет 
Даца био је поста вљен за пре фек та9 Новог Паза ра, док Аћиф-ефен ди-
ја, као пред сед ник Албан ског народ ног саве за у Новом Паза ру10, држи 
власт над ору жа ним сна га ма. На сед ни ци Албан ског народ ног саве за у 
јуну 1941. доне та је одлу ка да Нови Пазар и дежев ски срез буду при-
по је ни „вели кој Алба ни ји“ у скла ду са тежња ма мусли ман ских вођа ка 
конач ном оства ри ва њу дво слој ног „бошњач ко-албан ског иден ти те та“11. 
У Сан џа ку почи њу про го ни и репре са ли је свих врста, од уво ђе ња албан-
ског јези ка у шко ле, пре ко пре у зи ма ња адми ни стра ци је од при пад ни ка 
мусли ман ско-арна ут ских вла сти, па до про те ри ва ња, уби ја ња и пљач-
ка ња имо ви не пре о ста лих Срба. Поред срп ског живља, неми нив но су 
стра да ли и њихо ви вер ски објек ти као и све штен ство Срп ске пра во слав-

8 Милу тин Жив ко вић, „Деша ва ња у Сан џа ку од јул ског устан ка до кра ја 1941. 
годи не“, Баштина, св. 31, При шти на –Ле по са вић, 2011, стр. 251.

9 Спо ра зу мом изме ђу Ита ли је и Немач ке од 23. апри ла 1941. про стор Косо ва 
и Мето хи је подељен је изме ђу немач ког, ита ли јан ског и бугар ског оку па то ра. Ита-
ли ја у сво је управ но под руч је „вели ку Алба ни ју“ уво ди пре фек ту ре (окру жна начел-
ства) коју ће пре у зе ти и мусли ман ско-арна ут ска упра ва Новог Паза ра. Више о ово ме: 
Ненад Анто ни је вић, „Албан ски зло чи ни над Срби ма у ита ли јан ској оку па ци о ној зони 
на Косо ву и Мето хи ји у Дру гом свет ском рату“,Зборникрадова„Геноциду20.векуна
просторимајугословенскихземаља“, Бео град  2005.

10 Погла вље из књи ге Алек сан дра Рако ви ћа, Србиирелигијскиинтернациона
лизам1991–2015:Политичкиаспективерскихизазовасрпскојдржавиицрквипосле
распада Југославије, Бео град 2015, на сај ту http://stan dard.rs, при сту пље но 9. мар та 
2019.

11 Исто.
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не цркве. Мона хи ња мана сти ра Сопо ћа ни Ката ри на Јова но вић у иска-
зу датом Синод ској коми си ји све до чи о уби ству калу ђе ри це Пела ги је12 
29. окто бра 1941. и о мусли ман ском упа ду и пљач ка њу мана сти ра 29. 
новем бра 1941. годи не:
 „Уби це сестре Пела ги је – Бико и Дека Дре ше ви ћи, Деста и Ћамил 
Дука ђи нац, сви из села Гло го ви ћа, општи не Дели међ ске, срез Шта вин-
чки – Тутин. Уби ство су извр ши ли 29. X. 1941. у 4 часа по под не. 
 „Пљач ка ши Амир Пајо вац, Јуса, Асан, Авда Долов ци, Ађа, Ирма, 
Амо Долов ци, сви из села Шкре ља, општи на Дели међ ска, срез Штав-
нич ки – Тутин. Имро, Суљо, Сма јо Мури ћи, Афис, Јусуф, Шиљан Гра-
ов ци-Ајко ви ћи. Беја Маља но вић, Авда, Азбо Рашо ви ћи, Мурат Леко вић, 
сви из села Дрно о че, општи не Сопо ћан ске, Мусли ја, Рагиб, Соко Шони-
ћи, из села Гло го ви ка, општи на Дели међ ске, Бај ра, Убро Брња ча ни, Ајро 
Алма зо вић, из Маро ви не, општи не Сопо ћан ске, Мамин Црња ша нин, 
општи не Сопо ћан ске срез Дежев ски Нови Пазар.
 „Пљач ка је при чи ње на 29. XI. 1941. год. у 10 часо ва ноћу. Изја-
ви ли су да су посла ти од Пре фек та Ново Пазар ског Даце, да пре гле да ју 
про сто ри је мана сти р ске. Јер смо били опту же ни да се код нас скри ва ју 
„бан ди ти“. Позна ва ју ћи као жан дар ме начал ни ко ве, отво ри ли смо им. 
Када су ушли, уну тра нису тра жи ли „бан ди те“ већ су пред у зе ли пљач ку 
и ово су одне ли.

/пот пис/
Сестра Ката ри на Јова но вић“13

 
У настав ку иска за изнет је дета љан попис поха ра них доба ра из 

мана стир ске цркве и мана стир ског кона ка током пљач ке (чак 310 став-
ки). Изме ђу оста лог, одне ти су и бого слу жбе ни пред ме ти (јеван ђе ља 
са сре бр ним око ви ма, кан ди ла од сре бра и зла та, крст са даро хра ни ли-
цом...), ико но стас, све ти пре сто, све ште нич ке оде жде за бого слу же ње, 
итд. Пљач ка ши ма нису били инте ре сант ни само ску по це ни бого слу жбе-
ни пред ме ти, па су пљач ка ли и скр на ви ли гото во све што им је пало 

12 Пела ги ја, мона хи ња сестрин ства мана сти ра Сопо ћа на, Епар хи ја рашко-при-
зрен ска, уби је на на Све тог Луку јер је бра ни ла мана стир од пљач ке – Споменицапра
вославнихсвештеника–жртавафашистичкогтерораипалихуНародноослободи
лачкојборби, Бео град, 1960. У Споменици се као датум смр ти наво ди Лучин дан 1942. 
годи не, али је изве сно да је то гре шка, с обзи ром на то да мона хи ња Ката ри на све до чи 
да је уби ство почи ње но 29. окто бра 1941. годи не. 

13 АСПЦ, ФондСинодскакомисијазаистраживањератнихзлочинаокупато
раињиховихпомагача (1941–1945)– Изве шта ји избе глих – Епар хи ја рашко-при зрен-
ска – Нови Пазар – Синод – 1. 
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под руку – „мана стир ска огра да од жице, почу па но 1.500 мла дих боро ва, 
4.000 багре ма, 300 сад ни ца ора ха...“

У Косов ско ми тро вич ком окру гу, после ства ра ња „мале Алба-
ни је“14, успо ста вље не дого во ром немач ког оку па то ра и пред став ни ка 
Алба на ца (и мусли ма на из Сан џа ка), на пози ци ју окру жног начел ни ка 
дола зи Џафер Дева.15 Исказ Сави ћа Рашо ви ћа, пен зи о не ра избе глог из 
Пећи, забе ле же н у општин ској упра ви у Трсте ни ку 5. јула 1941, све до чи 
какву је уло гу у албан ским зло чи ни ма на тери то ри ји Косов ско ми тро вич-
ког окру га имао Џафеr Дева:
 „Ја сам дошао из Пећи зато што су арна ут ске вла сти изгна ле мене 
као Срби на, оста вив ши ми рок три дана, гово ре ћи ми да ако се за то 
вре ме не исе лим у Срби ју, да не одго ва ра ју за мене ако ми се што буде 
деси ло. Ову наред бу издао је Џафер Дева из Митро ви це као окру жну 
начел ник.
 „Мене је један Арна у тин по име ну брат Зеке Ари фо ви ћа из Исто-
ка опљач као ства ри и имо ви ну од вред но сти 20.000 дин. Дру го по ово ме 
не знам ништа рећи само то да су Арна у ти врши ли пуно наси ља и зло-
ста вља ња. Поред тога мени је сна ја Веру ша Лаку шић из Шиља но ви це 
сре за источ ког поги ну ла од Арна у та чије име не знам, нити пак да ли им 
је било суђе но.“16

 Радо слав Мија то вић, зва нич ник држав ног тужи ла штва из Пећи, 
избе гао у Ужи це, у сво јој изја ви од 21. јула 1941. годи не, наво ди име-
на мусли ман ско-ара ба на шких поли ти ча ра који су уче ство ва ли у зло ста-

14 „Мала Алба ни ја“ тре ба ло је да обу хва та тери то ри је Новог Паза ра, Сје ни це, 
Косов ске Митро ви це, Вучи тр на, При шти не, Дре ни це, Поду је ва, Исто ка и Пећи; више 
о томе види: Bran ko Petra no vi�, SrbijauDrugomsvetskomratu1939–1945, Beo grad, 1992.

15 Озна чен као воде ћа лич ност косов ских Алба на ца током Дру гог свет ског 
рата, Џафер Дева рођен је 1904. годи не у Косов ској Митро ви ци. Шко ло вао се у Цари-
гра ду и Загре бу. Дева је био први поли ти чар с Косо ва и Мето хи је који се отво ре но 
зала гао за сарад њу са оку па то ром. Ула ском немач ких тру па на Косо во поста вљен је 
за начел ни ка локал не адми ни стра ци је. По капи ту ла ци ји Ита ли је (1943) осни ва Дру гу 
при зрен ску лигу са циљем да обез бе ди ства ра ње „вели ке Алба ни је“. Уче ство вао је 
у раду коми те та албан ских прва ка који су про гла си ли неза ви сност Алба ни је, сате ли та 
наци стич ке Немач ке. Био је мини стар уну тра шњих посло ва те држа ве, до њеног кра ја 
у јуну 1944. Након осло бо ђе ња, нај пре се пре ко Хрват ске домо гао Аустри је, а затим 
пре ла зи у Сири ју, да би се конач но, 1960. годи не, наста нио у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Држа ва ма, где је и умро 1978. годи не. Robert Elsie, HistoricalDictionaryofKosovo–
SecondEdition,Plymouth, UK, 2011, стр. 80–81.

16 АСПЦ, ФондСинодскакомисијазаистраживањератнихзлочинаокупато
раињиховихпомагача (1941–1945)– Изве шта ји избе глих – Епар хи ја рашко-при зрен-
ска – Пећ – Коме са ри јат – 13 д.
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вља њи ма и про го ни ма ста нов ни штва: 
„Ода кле је дошао: из Пећи.
Због чега је дошао и по чијем наре ђе њу: побе гао пред про го ном.
Је ли хап шен и зло ста вљан: хап шен 13 дана.
Од кога и где: од стра не албан ских вла сти у Пећи.
Да ли му је пре ти ла живот на опа сност или је од стра ха дошао: 

пре ти ла му је живот на опа сност.
Шта зна о посту па њи ма разних орга ни за ци ја, да ли је ико уби јен 

и ко: ујак саслу ша ног Мико тић Вука дин, Нова ко вић Вуко, Кат нић Томо 
и мно ги дру ги (Богић, Панић) сви у Пећи.

Име на глав них зло ста вља ча: Џевад Мах муд бе го вић, Веби ја Тара-
но вић, Сефе дин Мах муд бе го вић (бив ши сена тор), Адем Мар му ла но вић 
(бив ши посла ник), Рифад Мах муд бе го вић и мно ги дру ги.

Име на зло ста вља них: Вели мир Лакић (стар. суда), Голуб Микић, 
адво кат, Баја Ива но вић, чинов ник и мно ги дру ги.“17

***
Пара лел но са деша ва њи ма у дело ви ма Рашке обла сти под упра-

вом мусли ман ско-арна ут ских мили ци ја, на дру гој стра ни Сан џа ка што се 
осла ња на Црну Гору и Босну и Хер це го ви ну, тери то ри ја поде ље на изме-
ђу Ита ли је и наци стич ке Немач ке доби ла је још јед ну инте ре сну гру па-
ци ју – сате лит ску Неза ви сну Држа ву Хрват ску. Пошто про стор Сан џа ка 
није био тако битан за Немач ку тежи ла је томе да се што мање вој но 
анга жу је на тој тери то ри ји. Због тога је подр жа ла ини ци ја ти ву режи ма 
уста шког поглав ни ка Анте Паве ли ћа да њего ве тру пе уђу у ту област.18 
Хрват ске једи ни це су се већ током апри ла и маја 1941. годи не ста ци о-
ни ра ле на про сто ру Сан џа ка, а реис-ул-уле ма „вје р ски погла вар хрват-
ских мусли ма на“ Фехим Спа хо упу тио је „про глас свим вјер ским орга-
ни ма ислам ске вје р ске зајед ни це у Држа ви Хрват ској“ 26. апри ла 1941. 
годи не.19 У вер ској поу ци поли тич ког карак те ра ефен ди ја Спа хо изно си 
дета ље раз го во ра са Слав ком Ква тер ни ком, „вој ско во ђом ору жа не сна ге 

17 АСПЦ, ФондСинодскакомисијазаистраживањератнихзлочинаокупато
раињиховихпомагача (1941–1945)– Изве шта ји избе глих – Епар хи ја рашко-при зрен-
ска – Пећ – Коме са ри јат – 13 а.

18 Милу тин Д. Жив ко вић, Санџак1941–1943 – докторскадисертација, Уни-
вер зи тет у Бео гра ду, Фило зоф ски факул тет, Бео град, 2017, стр. 86 (у даљем тек сту: М. 
Д. Жив ко вић, Санџак..).

19 АСПЦ, ФондСинодскакомисијазаистраживањератнихзлочинаокупато
раињиховихпомагача (1941–1945)– Уста шко-домо бран ска микро филм архи ва бр. 
13 – 10281.

МилошМатијевић
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Држа ве Хрват ске“ који му је пре нео пору ке Анте Паве ли ћа: „Жеља је 
Поглав ни ко ва, да се мусли ма ни у сло бод ној и неза ви сној Држа ви Хрват-
ској сма тра ју и сами осје ћа ју сво ји на сво ме, сло бод ни, рав но прав ни и 
задо вољ ни. Сло бод но испо ви је да ње ислам ске вје ре у неза ви сној Држа-
ви Хрват ској зајам че но је.“20

Но и у тим кра је ви ма, иако подр жа ни домо бран ским и ору жнич-
ким једи ни ца ма, зло де ла су чини ли одре ди саста вље ни махом од локал-
ног мусли ман ског ста нов ни штва. О томе све до чи Мил ка Сава но вић – 
Чоба но вић, избе гла из Бро да ре ва, у иска зу датом  Коме са ри ја ту за избе-
гли це и пре се ље ни ке у Бео гра ду 24. децем бра 1943:

„Бро да ре во се нала зи на пола пута изме ђу При је по ља и Бије лог 
Поља; наста ње но је Срби ма и Мусли ма ни ма. Вели ка већи на ста нов ни-
штва састо ји се од Мусли ма на; док Срба има 10 поро ди ца, Мусли ма на 
има око 90. Одно си изме ђу Срба и Мусли ма на пре рата били су увек 
корект ни.

„Одмах по про ла ску немач ких тру па кроз Бро да ре во у првој поло-
ви ни апри ла 1941. годи не, Мусли ма ни из Бро да ре ва сме ни ли су југо-
сло вен ске вла сти. Мусли ман ско ста нов ни штво Бро да ре ва са нео бич-
ном радо шћу поздра ви ло је про паст Југо сла ви је, сма тра ју ћи тери то ри ју 
на којој се нала зи Бро да ре во и При је по ље састав ним делом Неза ви сне 
држа ве Хрват ске. На челу Мусли ма на који су пре у зе ли власт у Бро да ре-
ву нала зи ли су се: Кре што рац Абаз, земљо рад ник из Бро да ре ва и Кур-
пе јо вић Ћелим, бив ши југо сло вен ски жан дар ме риј ски каплар у ста ни ци 
Хаљи но ви ћи крај Бро да ре ва, ина че родом из Рожа ја, које се нала зи непо-
сред но уз југо сло вен ско-албан ску гра ни цу.

„Одмах по успо ста вља њу мусли ман ских вла сти у Бро да ре ву 
поче ло је раз о ру жа ва ње и зло ста вља ње Срба. Затва ра ни су и туче ни како 
мушкар ци тако и жене; изме ђу оста лих затво ре на је и туче на у затво ру и 
моја сестра Дра ги ца Милић.

„Кра јем апри ла 1941. годи не Бро да ре во и При је по ље оку пи ра ни 
су од стра не ита ли јан ских тру па, које су из Црне Горе пре ла зи ле у све 
дело ве Сан џа ка. Тали јан ске тру пе нала зи ле су се у Бро да ре ву у току маја 
и јуна 1941. годи не. У току прве поло ви не јула 1941. годи не ита ли јан ске 
тру пе пову кле су се из Бро да ре ва пре ма Пље вљи ма када је у Црној Гори 
изби ла пар ти зан ска рево лу ци ја;21 власт у Бро да ре ву пре у зе ли су поно во 

20 Исто.
21 Мисли се на опште на род ни уста нак у Црној Гори или Три на е сто јул ски уста-

нак 1941. годи не, орга ни зо ван од Кому ни стич ке пар ти је Југо сла ви је, који је тра јао до 
поло ви не авгу ста 1941, када су га угу ши ле ита ли јан ске оку па ци о не сна ге.
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дома ћи Мусли ма ни без ика кве стра не кон тро ле. У исто вре ме из Загре ба 
је дошао у Бро да ре во пот пу ков ник хрват ске вој ске Јако вље вић22, бив ши 
коман дант југо сло вен ске жан дар ме риј ске шко ле у Срем ској Каме ни ци.
 „Од поло ви не јула до 22. авгу ста 1941. годи не Бро да ре во се нала-
зи у рука ма хрват ске вој ске; ова ’Хрват ска вој ска‘ носи ла је само ова кав 
назив, а саста вље на је била искљу чи во од  дома ћих мусли ма на. Једи но 
је на њеном челу ста јао поме ну ти хрват ски пот пу ков ник Јако вље вић. 
За ово вре ме деси ла су се и глав на уби ства Срба у Бро да ре ву. Нај пре је 
било извр ше но уби ство Срба из села Сла ти не, срез При је по ље 22. јула 
1941. годи не; овом при ли ком стра да ло је 13 Срба; међу њима сећам се да 
су били: Раде Бојо вић пен зи о ни са ни жан дар ме риј ски наред ник, Дра го 
Вуко вић, Јан ко Вуко вић, Вук Вуко вић, и два бра та Дра шко ви ћа, чија ми 
име на нису позна та као и два бра та Јоко ви ћа, чија ми име на тако ђе нису 
позна та – сви земљо рад ни ци. Име на оста ле пето ри це не могу се сети ти. 
Ови људи уби је ни су у шуми Бје ло ха, која се нала зи у бли зи ни Кома ра на, 
сре за при је пољ ског. Пре уби ства сви су муче ни на нај сви ре пи ји начин; 
вађе не су им очи, сасе ца не ноге па њима ложе на ватра, сече ни су им уши 
и носе ви и нај зад су запа ље ни. Све ово гле да ла су деца из села Бје ло ха, 
која су се као чоба ни нала зи ли у самој шуми. Уби ства су извр ши ла бра ћа 
Кре што рац из Бро да ре ва и то: поме ну ти Абаз, Акиј, Абдул и Веј сил, као 
и њихо ви рођа ци: Рустем и Гале Кре што рац. Првих дана авгу ста 1941. 
уби је но је још сед мо ри ца Срба из Бро да ре ва и села Стр ме Стје не, у сре-
зу при је пољ ском. Међу њима су били: Андри ја Вла хо вић, са сином чије 
име ми није позна то, Мар ко Сава но вић – Чоба но вић под на ред ник, мој 
муж; Све то зар Павло вић жан дар ме ри ски под на ред ник, родом из Сре-
бре ни це, Мар ко Перо вић, жан дар ме ри ски под на ред ник; име на оста лих 
не могу се сети ти. Сви ови Срби поби ве ни су у бли зи ни При је по ља и 
баче ни у реку Лим. Из Бро да ре ва су били одве де ни 2. авгу ста, а одве-
ли су их бра ћа Кре што р ци, док ми је позна то да је наре ђе ње за њихо во 
уби ја ње издао пот пу ков ник хрват ске вој ске Јако вље вић, који се вра тио у 
Хрват ску по понов ном дола ску ита ли јан ских тру па у ове пре де ле.
 „Позна то ми је да су Срби из Бије лог Поља и Бера на за све вре ме 
ита ли јан ске оку па ци је били интер ни ра ни за Алба ни ју и обич но уби ја ни 
на путу у бли зи ни Бије лог Поља; ова ко је уби је но кра јем 1941. годи не 
око 150 Срба који уоп ште нису сти гли на место интер на ци је.

22 Реч је о Стје па ну Јако вље ви ћу, ору жнич ком пот пу ков ни ку, запо вед ни ком 
једи ни ца Крил ног запо вед ни штва НДХ за Сан џак; исто вре ме но, упра вљао је и домо-
бран ским и уста шким једи ни ца ма. Пре рата био је при пад ник жан дар ме риј ских једи-
ни ца Кра ље ви не Југо сла ви је. Познат је и као један од глав них аги та то ра за фор ми ра ње 
СС „Хан џар“ диви зи је. Више о томе у: М. Д. Жив ко вић, Санџак...

МилошМатијевић
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 „У Бро да ре ву оста ло је све га дво ји ца мушка ра ца срп ске народ но-
сти који су оста ли живи и они су пре бе гли у Срби ју.
 „Од јесе ни 1941. годи не сва срп ска села у сре зо ви ма миле шев-
ском и при је пољ ском попа ље на су и уни ште на. Позна то ми је да су из 
сре за при је пољ ског уни ште на села Вели ка Жупа и Ива ње, а у сре зу 
миле шев ском Гоње, Гоше ва, Расо во и Мило шев До. Исто тако знам да 
је на путу од При је по ља за Бера не уни ште но око 70 села, изме ђу којих 
Каме на Гора и Брај ко вац. Ста нов ни штво ових села делом је прог на но, 
а делом поби ве но. Сва спа љи ва ња и уни шта ва ња села, као и уби ја ња 
ста нов ни штва врши ле су мусли ман ске тру пе опту жу ју ћи Србе да сто је 
у доди ру са пар ти за ни ма, и ако ова села ника кве везе са пар ти зан ским 
одре ди ма нису има ла, пошто су пар ти зан ске тру пе опе ри са ле на дру гим 
под руч ји ма. Мусли ма ни који су врши ли ове екс пе ди ци је ста ја ли су под 
коман дом Хаса на Зви зди ћа,23 из Сје ни це који и сада држи са Мусли ма-
ни ма Сје ни цу у сво јим рука ма и Ћами ла Пра шо ви ћа24, помоћ ни ка Зви-
зди ће вог, који се сада тако ђе нала зи у Сје ни ци.“25

 Из свих цити ра них све до чан ста ва, може се закљу чи ти да воде ћу 
уло гу у теро ру над локал ним ста нов ни штвом на про сто ру чита вог Сан-
џа ка, нису има ле оку па ци о не сна ге, већ при пад ни ци локал ног мусли-
ман ског ста нов ни штва, подр жа ни албан ским мили тан ти ма, уз све срд-
ну подр шку хрват ског вој ног кадра тек оформ ље не Неза ви сне Држа ве 
Хрват ске који је, одмах по окон ча њу Април ског рата, пре шао на срп ску 
тери то ри ју. 

Закљу чак

 Дело ва ње мусли ман ских и албан ских поли ти ча ра, пре свих, чла-
но ва Џеми је та, али и при пад ни ка дру гих поли тич ких опци ја током Дру-
гог свет ског рата, није до кра ја истра же но, и самим тим пред мет је спо-
ре ња ме ђу исто ри ча рима. Док се њихов рад код мусли ман ских (данас 

23 Хасан Зви здић (1892–1980), трго вац из Сје ни це, био је поре клом из Гац ког. 
Почет ком рата иза бран је за пред сед ни ка Одбо ра за одбра ну сре за сје нич ког мусли-
ман ске локал не мили ци је. Пред крај рата избе гао је, пре ко Ита ли је, у Немач ку, а затим 
у Тур ску, где је у гра ду Ада па зар на Црном мору пре ми нуо 1980. годи не.

24 Ћамил Пра шо вић био је коман дант локал не мили ци је у Сје ни ци и помоћ ник 
Хаса на Зви зди ћа.

25 АСПЦ, ФондСинодскакомисијазаистраживањератнихзлочинаокупато
раињиховихпомагача(1941–1945) – Изве шта ји избе глих – Епар хи ја дабро бо сан ска 
– При је по ље – Коме са ри јат – 2. 
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бошњач ких) исто ри ча ра вели ча као осло бо ди лач ки, на дру гој стра ни, 
зва нич на (срп ска) исто ри о гра фи ја карак те ри ше поме ну те лич но сти као 
зло чин це, како су их озна ча ва ли и зва нич ни ци и исто ри ча ри у после рат-
ној Југо сла ви ји. Архив ска гра ђа, која би пот кре пи ла тврд ње бошњач ког 
исто ри о граф ског дис кур са, гото во да не посто ји. Бошњач ки истра жи ва-
чи се углав ном осла ња ју на мемо ар ске беле шке албан ских (и мало број-
них мусли ман ских – бошњач ких) диси де на та и евен ту ал но на нови не 
или часо пи се које су ове еми гра ци је изда ва ле. Насу прот томе, сачу ва-
на архив ска гра ђа, при ку пље на све до че ња прог на ни ка и избе гли ца дата 
чла но ви ма Држав не коми си је за истра жи ва ње рат них зло чи на оку па то-
ра и њихо вих пома га ча и коми си ји коју је орга ни зо вао Све ти архи је реј-
ски синод Срп ске пра во слав не цркве, гово ре у при лог зва нич ној писа ној 
исто ри ји. У сва ком слу ча ју, та тема ти ка и даље није до кра ја истра же на, 
и оста је отво ре на за нова истра жи ва ња и суче ља ва ња. Но упр кос све му 
екла тан та на је чиње ни ца да је током Дру гог свет ског рата у цен трал ну 
Срби ју из Рашке обла сти, то јест Сан џа ка, избе гле 6.152 осо бе, а да је са 
про сто ра Косо ва и Мето хи је избегло 24.957 људи.26
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ЖељкоЈандрић,историчар
Архив Српске православне цркве, Сарајево

СТРА ДА ЊЕ СРБА У СЛИ ВУ РИЈЕ КА ПЛИ ВЕ И ЈАЊ
У НЕЗА ВИ СНОЈ ДРЖА ВИ ХРВАТ СКОЈ 1941. ГОДИ НЕ

Апстракт: Пред мет и циљ овог рада јесте да при ка же кључ не исто-
риј ске про це се који су захва ти ли шипо вач ки крај током 1941. годи не. У раду 
je ријеч о оку па ци ји и устан ку Срба овог кра ја, са посеб ним фоку сом на обим 
стра да ња ста нов ни штва. Про цје не, про ра чу ни и попи си бро ја жрта ва с тог 
под руч ја у Дру гом свјет ском рату нису у пот пу но сти ком пле ти ра ни, па су 
у раду наве де ни до данас утвр ђе ни пода ци. Поме ну те су и лич но сти које су 
допри ни је ле и покре ну ле уста нак што је имао доми нант но срп ски карак тер. 
На осно ву изја ва свје до ка обја вље них у ода бра ној лите ра ту ри, ана ли зи ран је и 
дат оквир исто риј ских про це са, са посеб ним освр том на кому ни стич ку исто-
ри о гра фи ју и њену кри ти ку. 

Кључнеријечи: Дру ги свјет ски рат, Кра ље ви на Југо сла ви ја, Неза ви сна 
Држа ва Хрват ска, Шипо во, Јај це, Пли ва, Јањ, број жрта ва, зло чи ни.

Тре ба ло је да про ђе без ма ло пуних 50 годи на да шира јав ност 
у кому ни стич кој Југо сла ви ји буде коли ко-толи ко детаљ ни је упо зна та о 
раз мје ра ма и оби му уста шких зло чи на из 1941. годи не. Орга ни кому-
ни стич ке вла сти нису зва нич но забра њи ва ли обја вљи ва ње радо ва из 
те обла сти, али је то ипак била исто риј ска тема ти ка у коју се нека жње-
но није смје ло зала зи ти, уз упо зо ре ња вла сти исто ри ча ри ма који су се 
доти ца ли тих збивања да се „ока ну осје тљи вих тема“ и „стро жи је под-
врг ну само цен зу ри“. Зва нич на исто ри о гра фи ја насто ја ла је да са Хрва-
та и мусли ма на ски не сва ку исто риј ску, поли тич ку, морал ну и људ ску 
одго вор ност за зло чи не, са несу ви слим обра зло же њем да је ријеч о само 
шачи ци изро да. Або ли ра ње и ски да ње стиг ме са зло чи на ца код Срба, 
заве де них кому ни стич ком фло ску лом о брат ству и једин ству, није иза-

94(497.6 Шипово)”1941”
341.485(=163.41)(497.5)”1941”

341.322.5(=163.41)(497.6)”1941”
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зва ло зна чај ни је реак ци је. И данас, рекли бисмо, рања ва нашу савјест 
мукло при су ство незна ња о стра ти шти ма и оби му зло чи на, бро ју сви-
ре по умо ре них муче ни ка, пре ци зно утвр ђе ним чиње ни ца ма гдје, када, у 
ком бро ју, на који начин и од кога су настра да ли. 

Гено цид над Срби ма почи њен у Неза ви сној Држа ви Хрват ској 
(НДХ) у току Дру гог свјет ског рата по бро ју жрта ва и мето да ма умор ста-
ва ула зи у ред нај мон стру о зни јих зло чи на у нови јој исто ри ји. Вре мен-
ски, гено цид се укла па у рат на зби ва ња након оку па ци је и фор ми ра ња 
кви слин шке тво ре ви не НДХ али њего ви кор је ни сежу дубље у исто ри ју. 
То вар вар ство поја ви ло се, исти на, само у наја ви, у посљед њим деце ни-
ја ма Аустро у гар ске, а у фазу има нент но иза зва не изо па че но сти пре ра сло 
је у ври је ме посто ја ња НДХ.

Тра гич на дра ма срп ског наро да на под руч ју у сли ву рије ка Јања 
и Пли ве запо че ла је након ства ра ња Неза ви сне Држа ве Хрват ске. Јези-
ви дога ђа ји што су усли је ди ли по свом оби му пре ва зи шли су све дота-
да шње позна те народ не неда ће и тра ге ди је тог срп ског кра ја. Уста шки 
терор на под ру чи ју сли ва ових рије ка отпо чео је по учвр шће ну уста шке 
вла сти, одмах након оку па ци је Кра ље ви не Југо сла ви је, а по интен зи те-
ту и масов но сти може се мје ри ти и с про го ни ма Срба у Хер це го ви ни, 
Лици, Кор ду ну и Под ри њу.

Већ 6. маја 1941. годи не Њем ци су у затвор у Јај цу одве ли три-
де сет заро бље ни ка. Ухап ше ни су углед ни Срби, сеља ци и гра ђа ни, међу 
који ма и Симо Мари ја нац, посла ник у Народ ној скуп шти ни Кра ље ви-
не Југо сла ви је, пред сјед ник општи не Пље ва Јово Јан дрић, све ште ник у 
Шипо ву Петар Ћуро вић и дру ги виђе ни ји Срби. Они су у затво ру оста-
ли до 9. јуна када су пуште ни јер су Њем ци уви дје ли да неће усље ди ти 
општа побу на посли је оку па ци је. Пошто су раз о ру жа не једи ни це вој ске 
Кра ље ви не Југо сла ви је, тру пе њемач ке вој ске су се пову кле из ове реги-
је. Како Ита ли ја ни нису ушли у посјед оку па ци о не зоне која им је при-
па ла, а обу хва та ла је Шипо во и око ли ну1, уста ше су у овом кра ју заве ле 
сво ју стра хо вла ду.

1 На састан цима Јоа ки ма фон Рибен тро па, мини стра спољ них посло ва Немач-
ког рај ха, и гро фа Гале а ца Ћана, мини стра спољ них посло ва Ита ли је, 22. и 23. апри-
ла 1941. годи не у Бечу, одре ђе не су демар ка ци о не лини је изме ђу оку па ци о них сна-
га Њемач ке и Ита ли је. Демар ка ци о на лини ја је бли жу око ли ну Шипо ва оста ви ла у 
ита ли јан ској оку па ци о ној зони, али до почет ка устан ка Ита ли ја ни нису има ли сво је 
ста ци о ни ра не сна ге на том под руч ју. Гра ни ца је у тој оку па ци о ној обла сти ишла од 
Кљу ча дру мом Кључ –Мр ко њић Гра д–Јај це –До њи Вакуф и даље на исток. Њем ци су 
тада држа ли Јај це са фабри ком кар би да, а Ита ли ја ни Мрко њић Град –  Dušan Lukač, 
UstanakuBosanskojkrajini, Beo grad, 1967, стр. 46.
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У Шипо ву је фор ми ран Уста шки табор као вој но-поли тич ка 
инсти ту ци ја, а за пред сјед ни ка општи не Шипо во поста вљен је учитељ 
Јаков Мате ка ло. За првог табор ни ка име но ван је уста ша Муха рем 
Кошмић из Вола ра, а за њего вог замје ни ка Ста ни слав Тољ, док је коман-
дир жан дар ме риј ске ста ни це у Шипо ву био Јаков Буба ло. Међу уста-
ша ма су се исти ца ли локал ни мусли ма ни: Мујо Башић и Мехо Кос (из 
Шипо ва), Нумо Бркић и Мехо Феј зић из Вола ра, Бах то Шушкић и Неџиб 
Мал коч из Муј џи ћа, Али ја Хасић из Бешње ва, Мах мут Рибић из Гор њег 
Шипо ва, шеф жеље знич ке ста ни це Лука Тољ, и кафе џи је Јуре и Анте 
Јура но вић. И при је оку па ци је на тери то ри ји општи не Шипо во дје ло ва ла 
је екс трем на наци о на ли стич ка уста шка орга ни за ци ја, а један од њених 
про та го ни ста био је мусли ман из Вола ра Шериф (Тале) Кошмић, жан-
дар ски мајор аустро у гар ске вој ске.

Уста ше су нај при је при сту пи ле сво је вр сном обез гла вљи ва њу 
наро да, па у том циљу хап се и про те ру ју све ште ни ке Срп ске пра во слав-
не цркве са чла но ви ма њихових поро ди ца, као и бога ти је поје дин це и, 
уоп ште, све углед ни је Србе. Локал ни парох у Шипо ву Петар Ћуро вић, са 
поро ди цом и оста лим све ште ни ци ма јајач ког и мрко њић ког сре за, ухап-
шен је и затво рен 11. јула у Сокол ском дому у Јај цу, потом депор то ван у 
Кастел у Бањој Луци, затим у логор Цапраг код Сиска ода кле је конач но 
био про тје ран и са сапат ни ци ма у сточ ним ваго ни ма сти гао у Срби ју 1. 
авгу ста 1941. годи не. По дола ску дао је изја ву о тор ту ра ма кроз које је 
про шао у пери о ду од хап ше ња до дола ска у Бео град.2

Поли тич ке вође попут народ ног посла ни ка сре за јајач ког Симе 
Мари јан ца, народ ног посла ни ка из Мрко њић Гра да Симе Буди ми ра, 
сена то ра Врба ске бано ви не, про те Павле Уба ви ћа и број них дру гих, 
уста ше су тако ђе лиши ли сло бо де. Посла ник Симо Мари ја нац кра јем 
јуна, зајед но са Ђор ђем Рољи ћем из Мрко њић Гра да, изве зен је из затво-
ра у Бањој Луци и пове ден на губи ли ште. Пошто су у аутомобилу наслу-
ти ли шта их чека они су пру жи ли оптор суко бив ши се са уста ша ма и 
убив ши јед ног од њих. Ипак умо ре ни су исте ноћи у бли зи ни Лаза ре ва.3

Масов ни терор ширих раз мје ра над наро дом отпо чео је посли-
је борав ка у Јај цу уста шког сто жер ни ка за Бању Луку Вик то ра Гути ћа, 
који је отво ре но и јав но пози вао сво је при ста ли це да чине репре си је над 
Срби ма. Након тог пози ва уста ше су отпо че ле масов на хап ше ња Срба и 

2 Бојан Стој нић, Радо ван Пили по вић, Вељ ко Ђурић Миши на, Свједочења о
затирању,ПрилозизаисторијустрадањаСрбаЕпархијебањалучке1941.године, Бео-
град, 2016, стр. 167–169.

3 Milan Vuk ma no vi�, UstaškistožerzaBosanskuKrajinu(izborizgrađe), pri re di li 
Veri ca M. Sto ši�, Vla dan Vukliš, Banja Luka, 2017, стр. 302.
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Јевре ја те су их у три тран спор та депор то ва ли у логор Госпић. Из сре за 
Јај це у логор Госпић је одве де но 700 до 800 осо ба. У пери о ду када су 
забе ле же на та масов на хап ше ња логор ник у Јај цу био је Звон ко Коре-
нич ки, а његов замје ник Захид Мен зил џић, док су хап ше ња спро во ди-
ли дома ће уста ше и при пад ни ци поли ци је.4 Све наве де не мје ре про тив 
Срба биле су само увод у масов не про го не што ће усли је ди ти кра јем јула 
и почет ком авгу ста када је уста шки терор захва тио чита ву тери то ри ју 
коју су оку пи ра ли. Уста ше су по неким про цје на ма до почет ка устан ка 
у Босан ској Кра ји ни поби ле више од 20.000 Срба, про тје ра ле у Срби ју 
више хиља да похап си ле и одве ле у лого ре из којих се ника да нису вра-
ти ли.5

У Јај цу је током јуна и јула 1941. годи не посто ја ло 11 затво ра, 
што на сво је вр стан начин казу је о обиму и интен зи тету репре си је над 
Срби ма. Пошто у Јај цу није било намјен ски гра ђе них обје ка та затвор-
ског типа, у ту свр ху су послу жи ли Сокол ски дом, силос у Пија ви ца ма, 
пра во слав на црква, јевреј ски темпл, котар ско пред стој ни штво, Шаре ни-
ца на Крпи на ма, фра ње вач ки само стан, Рад нич ка чита о ни ца, При вред на 
бан ка, трго ви на Анте Фили по ви ћа и кућа Миће Бра ни са вље ви ћа. Током 
јуна Срби су затва ра ни и у Шипо ву у ста рој згра ди шумар ске упра ве, 
нази ва не уста шким домом. Пре ма свје до че њу неко ли ко пре жи вје лих, 
подру му тог објек та кра јем јуна нала зи ло се око 200 зато че них Срба 
дове де них из окол них села.6 Измр цва ре ни затво ре ни ци, модри и крва ви 
од бати на били су зато че ни у нељуд ским усло ви ма у малим про сто ри ја-
ма. Кра јем јула 1941. годи не импро ви зо ва ни затвор нала зио се и у кући 
Раду ло ви ћа.7

Тешке тје ле сне муке и пат ње, пљач ка срп ских мате ри јал ни их 
доба ра и дру ге репре са ли је при си ли ле су мно ге Србе да се након оку па-
ци је одмет ну у шуме и тамо потра же спас од уста ша. Одмет ну ти Срби, 
при си ље ни на бор бу за голи живот, поче ли су се гру пи са ти и ства ра ти 

4 Pre gled masov nih zlo či na usta ša u 1941. godi ni na teri to ri ji Biha� kog i Trav nič kog 
okru ga kra tak pre gled masov nih zlo či na usta ša u 1941. godini – Zločininajugoslovenskim
prostorimauPvomiDrugomsvetskomratu:Zbornikdokumenata,tom1,ZločiniNezavi
sneDržaveHrvatske1941–1945, Beo grad, 1993, док. бр. 373, стр. 1036 (у даљем тек сту: 
ZločiniNDH1941–1945...).

5 Jovan Klja ji�, Sedmakrajiškabrigadа, Beo grad, 1990, стр.11.
6 Ili ja Gra ho vac, „Bio sam u muči liš tu“, у: Jajačkopodručjeuoslobodilačkomratu

irevoluciji1941–1945., Zbor nik sje �a nja knji ga I, Donji Vakuf,  Jaj ce, Šipo vo, 1981, стр. 
153–154. (у даљем тек сту: Јајач ко под руч је 1941–1945, I, ...)

7 Sto jan Prpi�, „Sa stoč ne pija ce  u ustaš ki zatvor“, у: Јајачкоподручје1941–1945, 
I, Donji Vakuf, Jaj ce, Šipo vo, 1981, стр. 231–232.
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импро ви зо ва не вој не фор ма ци је. Уста нак је бук нуо као чин про го ње них 
гра ђа на дотје ра них до оча ја ња који су, спо знав ши намје ре уста ша, ради је 
жеље ли да умру са оруж јем у руци или нај че шће боре ћи се само са кома-
дом дрве та или каме ном. Уста шке вла сти има ле су инфор ма ци је о наго-
вје шта ју устан ка, што је видљи во из извје шта ја Запо вјед ни штва Босан-
ског диви зиј ског под руч ја из Трав ни ка од 10. јула 1941. годи не, гдје се 
наво ди да орга ни за ци ју буне при пре ма ју чет ни ци на под руч ју Гла моч–
Гра хо во–Кључ–Петро вац.8 Гру па ци је бје гу на ца по шума ма наста ја ле су 
око срп ских села Кози ла, Пље ве и Драг њић Подо ва и биле су пред во ђе не 
Митром Три вун чи ћем из Пље ве, Тана си јем Про лом са Кози ла, Пери цом 
Васи ћем, Уро шом Дре но ви ћем, учи те љем из Гер зо ва и дру гим. Те гру пе 
су од 19. јула успо ста ви ле везу са орга ни за то ри ма устан ка из села При-
бе ља у сре зу гла моч ком, и биле су упо зна те са пла ни ра ним покре та њем 
устан ка у Дрва ру. Бор бе, отпо че ле око Дрва ра 27. јула, пре ни је ле су се 
и на пљев ско-јањ ско под руч је, тако да је и оно захва ће но устан ком већ 
29. јула. Уста нак у шипо вач ком кра ју задо би ја масов ни и орга ни зо ва ни 
ток напа дом поме ну тих уста нич ких гру па 29. јула на уста шку коло ни ју 
Чар дак код Драг њи ћа. Уста ше су се из те коло ни је пову кле пру гом пре-
ма Шипо ву, почи нив ши насу мич не зло чи не у мје сти ма кроз која су се 
повла чи ли. Како је то оста ло сачу ва но у неко ли ко свје до чан ста ва уста-
на ни ци су позив на побу ну огла си ли зво ни ма са хра мо ва у Пље ви, Стр о-
ји ца ма и Гер зо ву. У Пље ви су од 16 до 19 сати цркве на зво на пози ва ла на 
оку пља ње и уста нак, након чега се око хра ма оку пио вели ки број људи. 
Истог дана, 29. јула, ликви ди ра не су уста шка  жан дар ме риј ска стра жа на 
жеље знич кој ста ни ци Пље ва, уста шка општин ска упра ва у Стро ји ца ма, 
а дан касни је и жан дар ме риј ска ста ни ца код мана сти ра Гло го вца. Оку па-
то ри су 29. јула про тје ра ни са Мли ни шта, са тери то ри је ције ле општи-
не Бара ћи, Гер зо ва, Јања и дје ли ми чо из општи не Пље ва. Из Основ не 
шко ле Пље ва осло бо ђе на је већа гру па ухап ше них мје шта на које уста ше 
нису успје ле да одве ду и поу би ја ју.9

Обез гла вљен срп ски народ међу уста ни ци ма није имао нити јед-
ног пред о дре ђе ног вој ног или поли тич ког вођу који би их пред во ди ло, 

8 Извје штај Запо вјед ни штва босан ског диви зиј ског под руч ја од 10. јула 1941 
годи не о при пре ма ма наро да за уста нак и расе ља ва њу срп ског ста нов ни штва у Босан-
ској кра ји ни – Збор ник доку ме на та и пода та ка о народ но-осло бо ди лач ком рату  југо-
сло вен ских наро да, том IV, књ. 1, Бео град, 1951, док. бр. 235, стр. 523–524.(даље: Збор-
ник НОР-а, 4/1...).

9 БилтенудружењасрпскихборацаК.Ј.В.ДражаМихаиловић, Равногорска
мисао, Мил во ки, 1977–1979, бр. 11–20 (13), стр. 34 (у даљем тек сту: Билтенудруже
ња..).
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па су поје дин ци из народ них маса што су и иза зва ле побу ну изби ли на 
чело буне. Уста ни ци су након првог дана и спон та не буне офор ми ли вој-
ну орга ни за ци ју; од  3.000 бора ца, поди је ље них су у три одре да, фор ми-
ра на је та народ на вој ска у међур јеч ју рије ка Пли ве и Сане; одред „Петар 
Кочић“ је обу хва тао уста ни ке са про сто ра изме ђу рије ка Пли ве и Сане 
и био је пред во ђен учи те љем из Гер зо ва Уро шом Дре но ви ћем; Пљев ски 
одред дје ло вао је изме ђу Пли ве и Јања на челу са Митром Три вун чи-
ћем, а Јањ ски одред фор ми ран 1. авгу ста пред во дио је Сав ко Поње вић. 
Команданти поје ди них локал них чета били су Симо Шола ја, Стан ко 
Кута њац, Сте ван Про ле, Мићо Келеч, Ристо Мар ко вић, Сто јан Гајић, 
Петар Про ле (гра нич ни под о фи цир), Миро љуб Сакан, Алек са Вуј нић и 
дру ги. На дан устан ка у рукама побуњеног народа било је 173 пушке и 
два пушко ми тра ље за.10

У бли зи ни тих одре да дје ло ва ли су и Риб нич ки одред на лије вој 
оба ли Сане на челу са Митром Кова че ви ћем, и Мало ван ски у под ру чи ју 
Купре са, пред во ђен  жан дар ме риј ским вод ни ком Душа ном Дув ња ком. 
Везе са уста ни ци ма у Срби ји од децем бра 1941. до јула 1945. годи не ти 
одре ди су одр жа ва ли посред ством Бог да на Кизи ћа, стал ног кури ра за 
везу са Врхов ном коман дом Југо сло вен ске вој ске у отаџ би ни.11

Након устан ка акти ви ра ни су пред рат ни сео ски одбор ни ци Тана-
си је Про ле, затим кнез са Кози ла Бојан Про ле, кнез Јоја Балаћ и број-
ни дру ги углед ни људи иза бра ни у пред рат ном пери о ду. Ти одбор ни ци 
има ли су оба ве зу да снаб ди је ва ју хра ном људ ство на поло жа ју и да се 
ста ра ју о свим народ ним потре ба ма у поза ди ни. Про ши ре њем сло бод не 
тери то ри је интен зи ви рано је и дје ло вање поза дин ске вла сти па се ука за-
ла потре ба за фор ми ра њем поза дин ско-интен дан ске чете као помоћ ног 
орга на кне зо ви ма и одбор ни ци ма; за њеног команданта иза бран је Саво 
Вра нић, родом из сре за Гра хо во док је за њего вог замје ни ка поста вљен 
Перо Три вун чић. Та уста нич ка чета бави ла се спр је ча ва њем сва ке само-
во ље на сло бод ној тери то ри ји, снаб дје ва њем хра ном бора ца на фрон ту, 
при ку пља њем љети не, а у непри ја тељ ској офан зи ви почет ком сеп тем бра 
има ли су и зада так да оба вје шта ва ју народ о насту па њу непри ја те ља и 
изда ју наре ђе ња о повла че њу и кре та њу ста нов ни штва у збје го ве.12 Фор-
ми ра на је и бол ни ца на Кози ли ма гдје су се током првих мје се ци устан ка 

10 Билтенудружења..., стр. 35–36.
11 Билтенудружења..., 1974–1977, бр. 1–10 (5), стр. 19.
12 Након што су кома дан ти ове чете поги ну ли у бор ба ма, смје ни ло се неко ли ко 

коман ди ра да би поло ви ном 1942. годи не овај ствар ни орган народ не вла сти кому ни-
сти уки ну ли.
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лије чи ли при пад ни ци Јањ ског, Пљев ског и одре да „Петар Кочић“. Бол-
ни цу је водио љекар Кунић, била је смје ште на у три за ту потре бу испра-
жње не сео ске куће, и радила је без потреб них сани тет ских сред ста ва и 
опре ме.

До почет ка народ ног устан ка у Шипо ву није било регу лар-
них непри ја тељ ских једи ни ца. Сву власт су држа ле „дома ће“ уста ше у 
сарад њи са десе так жан дар ма. Неко ли ко дана посли је почет ка устан ка 
у Шипо во је пре ба че на јед на уста шка сат ни ја. Та фор ма ци ја је, зајед но 
са тамо шњим уста ша ма, пред у зе ла опе ра ци је хва та ња, хап ше ња, зло-
ста вља ња и уби ја ња Срба из обли жњих села што су оста ла ван зашти те 
уста ни ка. У пери о ду изби ја ња устан ка Срби у Шипо ву и непо сред ној 
око ли ни били су изло же ни стра вич ним зло чи ни ма, што потвр ђу ју касни-
ја свје до че ња пре жи вје лих.13 Нај ви ше жрта ва уста шког теро ра било 
је тих дана из Шипо ва, Вра жи ћа, Лубо ва, Сокол ца, Бешње ва, Дуља ка, 
Чифлу ка, Вола ра, Ступ не и Доњих Муј џи ћа и поро ди ца Шма ња, Лекић, 
Кала ба, Пет ко вић и Миље вић. Из села Вра жић 2. авгу ста су без ика квог 
пово да одве ли и уби ли четр де сет пето ро људи. Истог дана уста ше су из 
засел ка Вој но ви ћи (село Гори ца) ухап си ле 22 сеља ка, који се више нису 
вра ти ли сво јим кућа ма. Из Гор њих Вола ра одве де на су у јајач ки затвор 
42 сеља ка: девет Гра хо ва ца, шест Прњи ћа, пет Шола ја, по три Пет ко ви-
ћа, Нер ца и Каву ри на, по два Ружи чи ћа, Добра ти ћа, Пеши ћа и Кој ди ћа, 
те по један Нишић, Кузман, Ловрић, Пељић и Јак шић. Сви они су  поу-
би ја ни у Јај цу или у дру гим уста шким лого ри ма.14 Затво ри у Шипо ву 
поста ли су убр зо тије сни. Како би обез би је ди ли мје ста за нове ухап ше-
не, зли ков ци су изму че не затво ре ни ке масов но кла ли или стри је ља ли 
на Шипо вач ким бара ма и на оба ла ма рије ке Пли ве. У авгу сту су, пре ма 
уста шким извје шта ји ма, усли јед неми ра иза зва них „уче ста лим чар ка-
њи ма чет ни ка“ рије ке Пли ва и Врбас носи ле тије ла стра дал ни ка због  
чега су купа ли шта на тим рије ка ма у Јај цу „мора ла бити затво ре на“.15

Мје сец дана након диза ња устан ка издво ји ла су се чети ри под-
руч ја са изра зи тим жари шти ма уста нич ког отпо ра: дрвар ско, коза рач ко, 
погр меч ко и оно са цен тром у Пље ви и Јању. Непри ја тељ ске сна ге биле 
су поти сну те у утвр ђе на мjеста и гра до ве попут Мрко њић Гра да, Шипо-

13 Jovo Klja ji�, „Usta nič ki dani u doli ni Pli ve“, у: Jajačko područje 1941–1945, 
Zbor nik I, стр. 273–285.

14 Tode Milo vac, „Hap še nje selja ka iz Vola ra i Gori ce“ у: Jajačkopodručje1941–
1945, Zbor nik I, стр.333–334.

15 Izvješ taj zapo vjed niš tva Voj ne kra ji ne od 1. okto bra 1941. doglav ni ku – voj sko-
vo đi o izvr še nom poko lju pra vo slav nog življa u Jaj cu i oko li ni – ZločiniNDH1941–1945, 
Zbor nik I, док. бр. 305, стр. 767.
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ва, Јај ца, Доњег Ваку фа, Купре са и њих су уста ни ци у пот пу но сти или 
дjелимично држа ли у окру же њи ма. 

Након што их је народ који је успио да пре бјег не на сло бод ну 
тери то ри ју оба ви је стио о размје ра ма зло чи на, уста ни ци су покре ну ли 
акци ју осло ба ђа ња самог Шипо ва. Уста ни ци су, пошто су доби ли инфор-
ма ци ју да су уста ше у Вола ри ма затво ри ле зна тан број Срба из окол них 
села и засе ла ка, одлу чи ли да поку ша ју осло бо ди ти град. Коман дант Јањ-
ске чете Сав ко Поње вић, зна ју ћи да је суд би на зато че ни ка у рука ма уста-
ни ка, покре нуо је напад 24. авгу ста наве че. Кад су изве ли напад и ушли 
у Вола ре у јед ној шта ли нашли су 25 затво ре них Срба прет ход но пред-
ви ђе них за стри је ља ње. Међу зато че ни ци ма били су Срби из поро ди ца 
Мрђан, Ружи чић, Пешић и Поње вић.16 Као одма зду за почи ње не зло чи не 
тих дана Јањ ска чета је изве ла напад и на пру гу Јај це–Трав ник и оне спо-
со би ла је за сао бра ћај. Пре ма извје шта ју уста шких орга на „чет ни ци“ су 
24. авгу ста око 19.15 сати изме ђу Баби на Села и Вин ца оне спо со би ли 
пру гу и пре вр ну ли ком по зи ци ју воза усљед чега је жеље знич ки сао бра-
ћај пре ки нут, а уни ште на је и теле фон ска веза Јај це –Трав ник.17

Напад уста ни ка на уста шке тру пе у Шипо ву и поку шај осло бо ђе-
ња, посли је детаљ них при пре ма отпо чео је 27. авгу ста око чети ри сата 
ноћу, а знак за сту па ње у напад на свим сек то ри ма озна чио је пуцањ 
из топа. Сва три уста нич ка одре да има ла су одре ђе не прав це напа да. 
Јањ ски одред пред во ђен Сав ком Поње ви ћем насту пао је пре ма Шипо-
ву од Вола ра и Чифлу ка, шти тио пра вац уз Пли ву од Јај ца и изво дио 
дивер зант ске акци је на жеље знич кој пру зи и теле фон ској лини ји Јај це–
Доњи Вакуф. Пљев ски одред пред во ђен Митром Три вун чи ћем напа дао 
је Сарић ку косу, а одред „Петар Кочић“ којим је коман до вао Урош Дре-
но вић је са под руч ја Сокол ца, Гер зо ва и Трно ва напа дао брдо Боро ви цу 
и села Лубо во и Бешње во. Нај ја че уста шке сна ге биле су ста ци о ни ра не 
на Сарић кој коси и висо ра ва ни Боро ви ци. Уста ше су из око ли не локал-
ног пра во слав ног хра ма дје ло ва ли по уста ни ци ма из јед ног топа, док су 
на зво ник цркве поста ви ли митра љез. Када су чете Јањ ског одре да зау-
зе ле Вола ре и пре сје кле кому ни ка ци ју пре ма Јај цу, уста ше су, окру же не 
и саби је не у варо ши цу, пру жа ле јак отпор из мањих утвр ђе ња: Рица но ве 
рад ње поред моста, Раја ко ве пека ре, Рафи не и Брки ћа трго ви не, згра-
де пшти не и шум ске упра ве, пснов не шко ле, жан дар ме риј ске касар не, 

16 Ili ja Ponje vi�, „Bor be za Oslo bo đe nje Šipo va i Jeze ra“ у: Jajačkopodručje1941–
1945, Zbor nik I, стр. 364–368.

17 Извје штај запо вјед ни ка Ору жнич ког вода Јај це од 25. авгу ста 1941. годи не о 
дивер зи ја ма на пру зи Јај це –Трав ник – ЗборникНОРа, 4/1, док. бр. 282, стр. 611.
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жеље знич ке ста ни це и дру гих. Ипак гото во голо ру ки уста ни ци су успи-
је ли да осло бо де град око 18 сати, а осло бо ђе ње је озна че но огла ша ва-
њем цркве них зво на на хра му Св. Про ро ка Или је у Шипо ву. У извје-
шта ји ма орга на НДХ од 28. авгу ста наво ди се да су тог дана чет ни ци 
у Шипо ву раз би ли „28. поход ну бој ну“ и да су од 480 при пад ни ка те 
фор ма ци је само 163 успје ла да побјег ну.18 У скло пу те једи ни це нала зи-
ли су се и локал ни мусли ма ни и њихо ви суна род ни ци из Бање Луке. Том  
при ли ком заро бље но је и 170 хрват ских домо бра на и запли је ње на већа 
коли чи на оруж ја, као и дви је жеље знич ке ком по зи ци је са дви је локо мо-
ти ве и десет ваго на.

По осло бо ђе њу у Шипо ву су про на ђе ни тра го ви стра шних уста-
шких зло чи на, опи са ни у број ним свје до че њи ма али ипак без пре ци зно 
утвр ђе ног оби ма. У подру му згра де тамо шњег уста шког табо ра и у обли-
жњој кући Раду ло ви ћа про на ђе на су зато че на 72 гра ђа ни на, које су уста-
ше прет ход но намје ра ва ле умо ри ти баш тог дана.19  Укуп но је при ли ком 
осло бо ђе ња про на ђе но и осло бо ђе но 350 људи.20 Након што су наред ног 
дана осло бо ди ли Језе ро, при пад ни ци Јањ ског одре да зау зе ли су поло-
жа је пре ма Јај цу, док су Пљев ски и одред „Петар Кочић“ 29. авгу ста 
осло бо ди ли Мрко њић Град. При осло бо ђе њу Језе ра рањен је кома дант 
Пљев ског одре да Митар Три вун чић, после чега коман ду пре у зи ма његов 
дота да шњи замје ник Симо Шола ја. Уста нич ке сна ге су до 3. сеп тем бра 
успје ле сти ћи бли зу Јај ца, учвр стив ши сво је пло жа је надо мак гра да, гдје 
су држа ли лини ју  Гор ње Миле–Жао ви не–Бри ши ће. 

Суо чив ши се са опа сно шћу да изгу бе Јај це, важан кому ни ка ци-
о ни и при вред ни цен тар, уста ше и Њем ци покре ну ли су офан зи ву на 
сло бод ну тери то ри ју Јања, Пље ве, Шипо ва и Мрко њић Гра да од 3. до 10. 
сеп тем бра 1941. годи не. Због угро жа ва ња и уче ста лих дивер зи ја при пад-
ни ка Јањ ске чета на важну пут ну кому ни ка ци ју Јај це–Трав ник–Сара је во 
дошло је до пот пу не обу ста ве жеље знич ког сао бра ћа ја, па је одлу че но да 
се од уста нич ког кра ја у Јању и Пље ви напра ви „мртва зона“. Са задат-
ком да угу ши уста нак из Бање Луке је пре ба чен у Јај це оклоп ни бата љон 
718. њемач ке диви зи је са тен ко ви ма и арти ље ри јом, а исто вре ме но су се 
јаке уста шко-домо бран ске сна ге из Трав ни ка и Сара је ва кон цен три са не 

18 Izvјeštaj Zapo vjed niš tva Voj ne kra ji ne od 28. avgu sta 1941. pred stoj ni ku poglav-
ni ko vog voj nog ure da о situ a ci ji u doli ni rije ke Bosne i palje nju srp skih sela – ZločiniNDH
1941–1945., Zbor nik I, док. бр. 242, стр. 577.

19 Архив БиХ, Фонд Земаљскe комисијe за БиХ за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то-
ра и њихо вих пома га ча (1944–1947), Општи на Шипо во, Запи сник Земаљ ске коми си је 
за утвр ђи ва ње рат них зло чи на, инв. бр. 55086 од 27. јула 1946. 

20 Билтенудружења..., 1979–1982, бр. 21–30 (25), стр. 30.
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у Јај цу, Доњем Ваку фу и Бугој ну. У Јај це је пре ба че на и уста шка бој на 
Херен чи ћа из Хер це го ви не и IX Шими ће ва пуков ни ја чије је сје ди ште 
било у Трав ни ку са задат ком да угу ше уста нак и „очи сте терен”. Осим 
поме ну тих уста шко-домо бран ских једи ни ца, у офан зи ви на Јањ и Пље ву 
уче ство ва ле су гру пе жан дар ма и зна тан број „дома ћих” уста ша мусли-
ма на из Јај ца, Језе ра, Шипо ва и окол них села.

Из неко ли ко пра ва ца 3. сеп тем бра хрватско-њемач ке сна ге крећу 
у напад пре ма сло бод ној тери то ри ји Јања и Пље ве. Нај ја ча уста шко-
њемач ка коло на са тен ко ви ма и уз актив ну подр шку ави ја ци је напа да-
ла је од Јај ца пре ма Језе ру. Дру га коло на саста вље на од зло гла сне 10. 
уста шке хер це го вач ке бој не, под коман дом Ива на Херен чи ћа, зајед но са 
IX бој ном домо бран ске пуков ни је из Трав ни ка, напа да ла је у прав цу од 
Јај ца пре ко Ћуси не, Гори це и Шедин ца пре ма Грба вич ком пољу. Тре-
ћа једи ни ца, оја ча на знат ним бро јем при пад ни ка дома ће мили ци је, про-
ди ра ла је из прав ца Винац–Дога нов ци пре ма Јању. Четвр та фор ма ци ја 
саста вље на од уста ша и уста шке мили ци је и мусли ма на са Купре са и из 
Бугој на, пред во ђе на уста шким сто жер ни ком Нико лом Јури шићем, нади-
ра ла је од Купре шког поља пре ма зале ђи ни сна га Јања и Пље ве. У тој 
офан зи ви су уче ство ва ле и домо бран ске једи ни це са уста ша ма из прав ца 
Гла мо ча и Мли ни шта ка Драг њи ћу, Пље ви и Шипо ву. Уста нич ке сна ге су 
офан зи ву доче ка ле са око 3.500 бора ца, 1.200 пуша ка, 25 пушко ми тра-
ље за, брд ским топом од 37 мили ме тра и пољ ском хау би цом. Недо вољ но 
опре мље не уста нич ке сна ге биле су при си ље не на повла че ње пред мно-
го бр ој ни јим и боље опре мље ним непри ја те љем. Њемач ка мото ри за ци ја 
са тешком арти ље ри јом, бор ним коли ма и тен ко ви ма, и пот по мог ну та 
ави ја ци јом, успје ла је да се про би је и 3. сеп тем бра пред ве че уђе у напу-
ште но Шипо во, док је Мрко њић Град пао у уста шке руке 4. сеп тем бра. 
Једи ни већи вој ни пораз у поме ну тој офан зи ви уста шке сна ге пре тр пје ле 
су 10. сеп тем бра на Кози ли ма, при чему им је заро бљен један топ и два 
тешка митра ље за.21

 Под руч је Јања и Пље ве било је недје љу дана пре кри ве но димом 
јер су се гото во сва села нашла у пла ме ну, а ста нов ни штво је под врг-
ну то неви ђе ним мука ма. Метеж и пани ка видје ли су се на сва ком кора-
ку. Иза вој них фор ма ци ја ишла је коло на нао ру жа них циви ла локал них 
мусли ма на и Хрва та који су почи ни ли нај ве ћи број поко ља, паље ви на 
и пљач ки. Те фор ма ци је упа да ле су у села и засе о ке, пти ма ле сто ку и 
дру гу имо ви ну, уби ја ли људе без обзи ра на пол и годи не ста ро сти. У тој 
дивљач кој наје зди попа ље на су број на срп ска села, поби јен вели ки број 

21Бил тен удру же ња..., 1974–1977, бр. 1–10 (5), стр. 23.
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жена, дје це и ста ра ца и нане се на огром на мате ри јал на ште та. Масов на 
уби ства чиње на су из ватре ног оруж ја и спа љи ва њем људи у згра да ма, 
док су мање гру пе Срба кла ли ноже ви ма, мрцва ри ли их реза њем носе ва, 
уши ју и дру гих дије ло ва тије ла. Ста нов ни штво овог кра ја које је успје ло 
да се на ври је ме скло ни и кре не у збје го ве, те дане про во ди ло је у неиз-
вје сно сти на оброн ци ма окол них пла ни на. Поза дин ска чета успје ла је 
дје ли мич но да узбу ни и упо зо ри народ на нади ра ње уста ша и нео п ход-
но сти повла че ња на сигур но. На под руч ју Јања мно ги ипак нису успје ли 
да се скло не јер су им уста шке једи ни це из Бугој на и Купре са пре сје кле 
пут за повла че ње пре ма Вито ро гу. Није био рије дак и слу чај да су се мје-
шта ни на наго вор пред рат них позна ни ка, већи ном мусли ма на, вра ћа ли 
кућа ма из збје га, уз обе ћа ње и гаран ци је да им се ништа неће деси ти. 
Међу тим, одлу ка да се вра те кућа ма махом их је ста ја ла живо та.

Про ци је нив ши да су раз би ли уста ни ке и уни шти ли њихо ву мате-
ри јал ну осно ву за бор бу, непри ја тељ ске једи ни це су се пову кле у обли-
жње гар ни зо не. Уста ни ци су 10. сеп тем бра поно во пора зи ли мању уста-
шку једи ни цу ста ци о ни ра ну у Шипо ву и ушли у спа ље но и опљач ка-
но мје сто.22 И у дру гим окол ним мје сти ма наи ла зи ли су на стра вич не 
посље ди це уста шких зло чи на и јези ве при зо ре. У Шипо ву је успје ла да 
пре жи ви само неко ли ци на срп ских поро ди ца. Бли зу Жеље знич ког моста 
на лије вој оба ли рије ке Пли ве на Шипо вач ким бара ма (код Гра ди не), 
про на ђе на је недав но иско па на гроб ни ца у којој је био затрпан већи 
број тије ла стри је ља них и закла них људи. Из повр шин ског сло ја земље, 
изми је ша не са живим кре чом, мје сти мич но су изви ри ва ли поје ди ни 
дије ло ви људ ских тије ла, руке и ноге пове за не бодљи ка вом жицом, а крв 
је пре кри ва ла окол ни ну. Про на ђе но је непо ко па но 50 одсје че них људ-
ских руку пове за них жицом у раз ма ку од око 50 сан ти ме та ра.  Про стор 
око гроб ни це дје ло вао је и више него јези во. По крва вој земљи били су 
разбацани оста ци одје ће и обу ће жрта ва, као и сит ни пред ме ти. На врби 
изнад гроб ни це виси ла је цеду љи ца са нат пи сом: „Под овом врбом лежи 
пре ко 500 Срба”. Посли је рата, при ли ком пре но ше ња посмрт них оста та-
ка на град ско гро бље, утвр ђе но да су уста ше на том мје сту само у сеп-
тем бру стри је ља ле, закла ле или на дру ги сви реп начин уби ле 525 Срба 
у раз ли чи том добу ста ро сти, од пет на е сто го ди шњих дје ча ка до осам де-
се то го ди шњих ста ра ца.23 Покољ на Бара ма почет ком сеп тем бра био је 

22 Извје штај Запо вјед ни штва Тре ће ору жнич ке пуков ни је од 18 сеп тем бра 1941 
год. о акци ја ма уста ни ка на тери то ри ји пуков ни је у вре ме ну од 4. до 18. сеп тем бра 
1941 годи не – ЗборникНОРа, 4/1, бр. док. 323, стр. 722

23 Rado mir Mitri�, „Nepri ja telj ska ofan zi va na Janj i Plje vu“, у: Jajačkopodručje
1941–1945, Zbor nik I, стр. 434–445.
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нај ма сов ни је зло дје ло уста ша на јед ном мје сту у овом кра ју.24 Позна то је 
да су уста ше на тој лока ци ји у више навра та од кра ја јула чини ле стра-
вич не поко ље.25 

Тра го ви поко ља откри ва ни су и на број ним дру гим лока ци ја ма, 
па су тако у шупи за дрва код жан дар ме риј ске касар не про на ђе на тије ла 
гру пе поу би ја них људи. Ту је било и закла них ста ра ца које су зло чин ци 
поста ви ли уза зид, а испод бра да им под мет ну ли шта по ве са укр ште ним 
рука ма на њима, како би изгле да ло као да сје де.26 Тачан број стра да лих 
на том мје сту, као и на још низ стра ти шта, није еви ден ти ран у попи су 
жрта ва.

И у дру гим окол ним мје сти ма реги стро ва ни су број ни тра го-
ви зло чи на. Утвр ђе но је да су у лисин ској општи ни, која је обу хва та-
ла Лубо во, Бешње во, Вра жић, Дуљ ке, Ста ро Шипо во, Ступ ну, Перу ћи-
цу и Шипо во, уста ше уби ле 163 мушкар ца, 28 жена и 40 дје це. Уста ше 
су у свом нади ра њу у сели ма око Шипо ва успје ле за крат ко ври је ме да 
похва та ју већи број Срба. Прво су их држа ли у зато че ни штву у шко ли и 
шумар ској упра ви, а затим их одве ли на Баре код Гра ди не и све их умо-
ри ли. Из Брђа на је у том перио ду закла но око 100 људи. Само из села 
Вра жи ћа дове де но је и уби је но 59 мје шта на, међу који ма и пето ри ца 
бра ће Уби па рип. Исту суд би ну дожи вје ла су 34 сеља ка из Лубо ва. У тој 
општи ни запа ље но је укуп но 196 срп ских кућа и 334 дру га објек та.27 
Посто је свје до чан ства о томе да су у селу Лубо ву про на ђе на тије ла стри-
на е сто ро звер ски уби је не дје це само из поро ди це Сук ња ја.28

У општи ни Грба ви ца која је, осим исто и ме ног села, обу хва та ла 
Кне же ви ће, Нат по ље, Гре ду, Чуклић, Крче ви не, Чифлук, Доње Муј џи ће, 
Мочи о це, Вола ре, Гори цу и Љољи ће, уста ше су на звјер ски начин умо-

24 Ово мје сто након рата није оби ље же но као мје сто стра да ња. На костур ни ци 
након пре но са посмрт них оста та ка 1954. годи не сто ји нат пис на којем су стра дал ни ци 
назва ни жртва ма фаши стич ког теро ра, без назна че не наци о нал не и вјер ске при пад-
но сти. Ове и слич не пост хум не деху ма ни за ци је жрта ва у кому ни стич кој Југо сла ви ји 
рађе не су у циљу изград ње сви је сти о томе да су сви наро ди под јед на ко уче ство ва ли 
и под ни је ли жртве у рево лу ци ји и рату за осло бо ђе ње земље, као и да су сви наро ди у 
истој мје ри сво јим редо ви ма има ли зло чи на ца.

25 Sto jan Prpi�, „Sa stoč ne pija ce u ustaš ki zatvor“, у: Jajačkopodručje1941–1945, 
Zbor nik I, стр. 231-232.

26 Lazar Simi�, „Odbra na doli nom Pli ve i naši pro tiv napa di“, у: Jajačkopodručje
1941–1945., Zbor nik I, стр. 489–494.

27 Rado mir Mitri�, „Nepri ja telj ska ofan zi va na Janj i Plje vu“, у: Jajačkopodručje
1941–1945, Zbor nik I, стр. 434–445 (у даљем тек сту: Р. Митрић, н.д.,).

28 Mil ko Suk nja ja, „Sje ca nje na 1941.g“, у: Jajačkopodručje1941–1945, Zbor nik 
I, стр. 544–546.
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ри ле 368 дје це, 155 жена и 428 одра слих мушка ра ца. Уста ше су попа ли-
ле и сва села у тој општи ни. Изгор је ло је 588 кућа и 1.261 дру ги обје кат. 
У тој општи ни у селу Гре да уста ше су 4. и 5. сеп тем бра 1941. уби ле 167 
осо ба: 78 одра слих мушка ра ца, 28 жена и 61 дије те. Само су у поја ти 
Луке Или ћа запа ли ли 83 осо бе, нај ви ше из поро ди це Дамја но вић – 14 
чла но ва, из поро ди це Рани са ви ћа 11 чла но ва, из поро ди це Малеш девет 
чла но ва. У сели ма те оппти не (Чукли ћи, Мичи о ци и Над по љу) закла но 
је више од 130 мје шта на; нај ви ше је било ста ра ца и дје це. У селу Грба-
ви ца уста ше су поу би ја ле 75 осо ба, а у Кне же ви ћи ма 120. Из поро ди це 
Сту па р из Крче ви на уби је но је 17 чла но ва, а из поро ди це Јан др ић 29. У 
селу Чукли ћу уби је но је 47 осо ба – 29 само из поро ди це Митрић. У селу 
Кне же ви ћи уби је но је око 90 осо ба свих узра ста, већи ном жена и дје це, 
нај ви ше из поро ди ца Јокић. Из села Доњи Муј џи ћи уста ше су одве ле 52 
мје шта на у уста шки табор у Шипо во и тамо их све уби ли, а жене и дје-
цу (40 осо ба од укуп но 67) у селу Доњи Муј џи ћи затво ри ли су у јед ну 
шта лу и спа ли ли.29

 У општи ни Баби ћи, која је обу хва та ла села Бабин Дол, При бељ-
це, Подоб зир, Љушу и Баби ће, стра да ло је укуп но 106 дје це, 50 жена и 
132 одра сла мушкар ца. Уста ше су и у тој општи ни запа ли ле сва срп ска 
села – 503 куће и 1.284 дру га објек та. У засе о ку Радо ван ци уби је но је 10 
људи, уз јези ви риту ал вађе ње очи ју.30 На Кичи ло вом Брду уста ше су 4. 
сеп тем бра затво ри ле у јед ну згра ду, поби ле и спа ли ле 76 осо ба из села 
Кичи ло ва Брда и Бабин Дол од којих је 49 било из поро ди це Раки та.31

 Села Ваган, Води ца, Јасик, Ђуки ћи, Липо ва ча, Тодо ри ћи, Подо-
со је и Попу же при па да ла су општи ни Стр о ји це. У селу Попу же оста ла је 
тек ста ра и непо крет на Сава Јан дрић; њу су уста ше немоћ ну мрцва ри ле, 
потом сви ре по уби ле. У селу Ђуки ћи, засе лак Јер ки ћи  (у кући Бог да на 
Јер ки ћа) уби је не су и запа ље не 22 осо бе из поро ди це Јер кић, већи ном 
мала дје ца, ста ри је жене и стар ци. У селу Подо со је уста ше су похва та ле 
из окол них села 140 људи, жена и дје це и запа ли ли их 8. сеп тем бра у јед-
ној шта ли. Међу њима је 67 било је из Подо со ја. У селу Води ца, у засел-
ку Ћате,  4. сеп тем бра спа ље не су живе 54 осо бе из поро ди ца Ћате, Илић 
и Јан дрић, а истог дана у засел ку Мала Вито ро га запа ље но је 17 чла но ва 
поро ди це Тодо рић.32 Из поро ди це Раки та у збје гу на Збо ри шту уби је но 

29 Р. Митрић, н.д., стр. 434–445.
30 Simo  Vi do vi�, „Zlo čin u Babi �i ma“, у: Jajačkopodručje1941–1945, Zbor nik I, 

стр. 467–470.
31 Р. Митрић, н.д., стр. 434–445.
32 Чедо мир Арам ба шић, СтрадањесрпскогнароданаЈањскојвисоравниуДру
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је 16 чла но ва, међу њиме и чети ри дје ча ка. Како се већи на села поме ну-
те општи не нала зи у бли зи ни пла ни не Вито рог, зна тан број ста нов ни ка 
успио на ври је ме побје ћи и скло ни ти се на сигур но. У тој општи ни спа-
ље но је 386 срп ских кућа и 898 дру гих обје ка та.33 У селу Стро ји це уста-
ше су спа ли ле и пра во слав ни храм Рође ња Пре све те Бого ро ди це.
 Пљев ској општи ни при па да ла су села Брђа ни, Маје вац, Кози ла, 
Оли ћи, Сари ћи, Соко лац, Драг нић и Гор њи Муј џи ћи. Уста ше су у тој 
општи ни, источ но од Пљев ских подо ва, у кући и гају Саве Бојан ди ћа, 
уби ли и спа ли ли више од 40 ста нов ни ка. У мје сту зва ном Боце ви на уби-
ли су 15 осо ба. Уста шка мили ци ја је поби ла и запа ли ла чла но ве поро ди-
ца Сто ја на Зеки ћа и Сто ја на Гво зден ца у њихо вим кућа ма (Гор њи Муј-
џи ћи).34 Уста ше су у сели ма ове општи не уби ле и 14 жена, 20 дје це и 51 
одра слог мушкар ца, и запа ли ле 71 кућу и 72 помоћ на објек та.35

 Током тра ја ња офан зи ве од 3. до 10. сеп тем бра уста ше из Језе ра 
почи ни ле су масов не поко ље Срба из Ступ не, Перу ћи це, При со ја, Жао-
ви на и дру гих обли жњих села. У селу Перу ћи ци уби је но је 30 Кача ра и 
Роси ћа, већи ном жена, дје це и ста ра ца, а потом су им тијела спа љена у 
јед ној кући. Међу угље ни са ним тије ли ма, како су свје до чи ли поје ди ни 
мје шта ни, рас по зна ва ли су неке жене са дје цом у наруч ју. Овај зло чин 
почи ни ле су језер ске уста ше пред во ђе не табор ни ком Фахри јом Капе та-
но ви ћем.36 Тако ђе спа ли ли су цркву и Срп ску чита о ни цу у Језе ру. Уста-
ше су у поме ну тим сели ма на звјер ски начин уби ле 192 осо бе, а међу 
њима велик број жена и дје це.37

 У Јај це су уста ше по поврат ку из наве де не офан зи ве дове ле већи 
број заро бље ни ка, да би их потом у два масов на поко ља већи ну сви ре по 
умо ри ли. Први покољ се десио 7. сеп тем бра 1941. годи не у Под ми лач ју 
када су уби ли и у јед ну раку баци ли 167 Срба38, а још 50 њих су закла-

гомСвјетскомрату, Стро ји це, 2013, стр. 3–7.
33 Р. Митрић, н.д, стр. 434–445.
34 Lazar Simi�, „Odbra na doli nom Pli ve i naši pro tiv na pa di“ у: Jajačkopodručje

1941–1945., Zbor nik I, стр. 489-494.
35 Rado mir Mitri�, „Nepri ja telj ska ofan zi va na Janj i Plje vu“, у: Jajačkopodručje

1941–1945, Zbor nik I, стр.434–445.
36 Spa so Kala ba, „For mi ra nje i bor be ne akci je Sed me čete (Lisin ske)“, у: Jajačko

područje1941–1945., Zbor nik I, стр.533–543.
37 Р. Митрић, н. д., стр. 434–445.
38 То мје сто зло чи на никад није оби ље же но. Посли је завр шет ка рата 1945. годи-

не гроб ни ца у Под ми лач ју је отво ре на и посмрт ни оста ци жрта ва су пре не се ни у раку 
испод хоте ла „Турист“ у Јај цу. Пре мје шта ње посмрт них оста та ка жрта ва тог уста шког 
зло чи на у твр ђа ву у Јај цу оба вље но је 1947, да би тек 1954. годи не Пар ти зан ско гро бље 
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ли у Сокол ском дому и баци ли у рије ку Пли ву.39 Наред ног дана у Цркви 
Пре све те Бого ро ди це у Јај цу закла но је 158 Срба. Та зло дје ла су већи-
ном почи ни ли уста ше мусли ма ни из Гац ка и Моста ра.40

Про цје не укуп них демо граф ских губи та ка, ствар них губи та ка, 
попи си жрта ва и стра дал ни ка, те пои ме нич ни спи сак стра да лих овог 
кра ја у Дру гом свјет ском рату никад нису до кра ја ура ђе ни.41 Пре ма дје-
ли мич ним попи си ма оба вље ним посли је рата уста ше су у току офан зи ве 
од 3. до 10. сеп тем бра 1941. умо ри ле укуп но 1.681 осо бу: 806 одра слих 
мушка ра ца, 286 жена и 589 дје це. У сре зу Јај це реги стро ва но је 31 веће 
стра ти ште, са укуп но 5.400 до данас еви ден ти ра них жрта ва уста шког 
гено ци да у пери о ду 1941–1945. годи на.42

Тек завр ше на непри ја тељ ска офан зи ва оста ви ла је, као што је еви-
дент но, пра ву пустош, а Јањ и Пље ва биле су уз то зоне тешке гла ди. 

у Јај цу поста ло вјеч но почи ва ли ште њихо вих зем них оста та ка. На над гр об ној пло чи 
нису испи са на име на почи ни ла ца зло чи на, нити наци о нал на или вјер ска при пад ност 
постра да лих.

39 Ramiz Nasup, „Oče vi dac zlo či na u Pod mi lač ju“ у: Jajačkopodručje1941–1945, 
Zbor nik I, стр. 209–210;  Стра хи ња Кур ду ли ја, АтласусташкоггеноциданадСрбима, 
Бео град, 1993, стр. 32.

40 Izvјeštaj zapo vjed niš tva Voj ne kra ji ne od 20. sep tem bra 1941. zapo vjed niš tvu 
Bosan skog divi zij skog pod ruč ja o zlo dje li ma her ce go vač kih usta ša u Jaj cu i oko li ni i poko-
lju u pra vo slav noj crkvi u Jaj cu – ZločiniNDH1941–1945, Zbor nik I, док. бр. 289, стр. 
717–718.

41 Коли ки је у исто риј ским окви ри ма обим стра да ња Срба наве де ног кра ја у 
XX вије ку нај ја сни је се види из попи са „неста лих“ пре зи ме на срп ских родо ва што су 
сво је вре ме но живје ли на под руч ју дана шње општи не Шипо во. Уви дом у шема ти зме 
Срп ске пра ва о слав не цркве видљи во је да су у мно го број ним рато ви ма, стра да њи ма, 
про го ни ма и расе ља ва њи ма од кра ја XIX вије ка до поло ви не XX вије ка са под ру чи-
ја дана шње општи не Шипо во пот пу но затр ти родо ви из паро хи је Вола ри: Пајић (Св. 
Васи ли је), Каур џић (Св. Васи ли је), Зије ва ло (Св. Јован), Кукић (Часне вери ге Св. апо-
сто ла Петра), Дур ђић (Св. апо сто ли Петар и Павле –Пе тров дан), Велић (Св. апо стол 
и јеван ђе лист Лука), Пне вић (Св. Нико ла), Андрић (Св. Нико ла); из паро хи је Љуша: 
Ронац (Св. Јован), Бла га јић (Св. Јован), Новак (Св. Јован), Делић (Часне вери ге Св. 
апо сто ла Петра), Тана сић (Часне вери ге Св. апо сто ла Петра), Дра шче вић (Св. Ђор ђе), 
Про дан (Св. Ђор ђе), Шакић (Св. Ђор ђе), Родић (Св. Ђор ђе), Алек сић (Св. апо сто ли 
Петар и Павле), Дебе љак (Св. В. Пан те леј мон), Кукри ка (Св. апо стол Тома), Дулић 
(Св. апо стол и јеван ђе лист Лука), Сте ва но вић (Св. Нико ла), Кикић (Св. Нико ла), 
Трњи нић (Св. архи ђа кон Сте фан); из паро хи је Стро ји це: Вуко вић (Св. Јован), Сто јић 
(Св. Јован), Месел џи ја (Св. Јован), Мила дин (Св. Ђор ђе); из паро хи ја Ваган: Јађић (Св. 
Ђор ђе), Дре но до ља, (Св. апо сто ли Петар и Павле), Тулаћ (Св. апо стол и јеван ђе лист 
Лука), Мили но вић (Св. Нико ла) – Шема ти зам Митро по ли је дабро-босан ске за годи ну 
1882, Сара је во, 1882, стр.111–116.

42 С. Кур ду ли ја, н.д., стр. 33.
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Укуп но је спа ље но 1.709 махом срп ских кућа и 3.849 помоћ них обје ка-
та.43 Насту пи ли су хлад ни јесе њи дани, а већи на ста нов ни штва била је без 
кро ва над гла вом и сред ста ва за живот. Срп ски народ је након ове офан-
зи ве остао без еле мен тар них усло ва за био ло шки опста нак, на отво ре-
ном и полу о тво ре ном про сто ру, изло жен гла до ва њу и боле сти ма, тешким 
физич ким тра у ма ма и стал ној пре те ћој опа сно сти од непри ја те ља.

Изја ве непо сред них свје до ка садр жа не у запи сни ци ма Земаљ ске 
коми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра по завр шет ку Дру гог свјет-
ског рата, а које се данас нала зе у Архи ву БиХ,44 оби лу ју потре сним 
пода ци ма о оби му и мон стру о зно сти зло чи на почињеног над Срби ма 
почет ком сеп тем бра 1941. годи не. Масов ни поко љи срп ског нена о ру-
жа ног ста нов ни штва били су пра ће ни без оч ним уби стви ма на јав ним 
мје сти ма и сади стич ким ижи вља ва њи ма. Стра хо ви та и нео пи си ва нечо-
вје штва пред ста вља ла су субли ми ра ни израз свих исто риј ски позна тих 
обли ка физич ког и духов ног теро ра. По саку пље ним свје до чан стви ма 
у звјер стви ма су пред ња чи ле уста ше сат ни ка Пере Хер це га и Нико ке 
Јури ши ћа, те зло чин ци попут Соча на Пуца ра и Нуме Брки ћа из Вола ра, 
Бај ре Магли ћа (Мал коч) из Муј џи ћа, Муха ре ма Кошни ћа, Мује Баши ћа, 
Јусу фа Мур ти ћа, Стје па на Грги ћа, Фахри је Капе та но ви ћа и дру гих. 

На осно ву исто риј ских изво ра може се закљу чи ти да су се локал-
ни мусли ма ни у уста шким једи ница ма исти ца ли у зло чи ни ма над Срби-
ма на поме ну том про сто ру. У посли је рат ним попи си ма СУБ НОР-а 
поред име на гото во сва ког вој но спо соб ног мусли ма на из Шипо ва сто ји 
да је „неко ври је ме“ био у домо бра ни ма. Вој но регру то ва ни и поги ну ли 
мусли ма ни на уста шкој стра ни данас се пред ста вља ју као жртве при сил-
не моби ли за ци је.45 У пар тиј ским извје шта ји ма наво ди се да су Хрва ти 
носи ли фесо ве са сло вом „у“ са циљем да се иза зо ве што већи гни јев 
Срба пре ма мусли ма ни ма, док мусли ма ни, осим „само поне ко ји“, нису 
уче ство ва ли у звјер стви ма.46 У извје шта ју пар ти зан ске (кому ни стич ке) 

43 Исто.
44 Архив БиХ, Фонд Земаљскe комисијe за БиХ за утвр ђи ва ње зло чи на оку па-

то ра и њихо вих пома га ча (1944–1947), реги стра тор ско темат ски сре ђе на доку мен та-
ци ја садр жи 27 књи га, 110 све за ка и 366 кути ја; Архив БиХ, Фонд СУБ НОР-а, Анке та 
из 1961 годи не са пои ме нич ним попи сом кате го ри ја уче сни ка и при пад ни ка НОР-а, 
фонд дје ли мич но сре ђен и дје ли мич но при сту па чан садр жи 59 књи га, 115 кути ја и 235 
фасци кли.

45 Seni ja Mili ši�, „Dru gi svjet ski rat i geno cid nad Boš nja ci ma Šipo va 1941.-1945. 
godi ne“, u: BošnjaciŠipovakrozhistoriju, Zeni ca, 1999, стр.133–153.

46 Извје штај секре та ра Обла сног коми те та КПЈ за Босан ску Кра ји ну од 12. авгу-
ста 1941. годи не Покра јин ском коми те ту КПЈ за Босну и Хер це го ви ну о бор ба ма у 



82

коман де од почет ка сеп тем бра 1941. годи не наво ди се да посто ји вели ки 
раз дор изме ђу Срба и мусли ма на у овом кра ју.47 Свје сни раз мје ре зло чи-
на почи ње них над ком ши ја ма Срби ма, а из стра ха од осве те гото во сви 
мусли ма ни Шипо ва су се кра јем авгу ста пову кли са уста шким вој ним 
фор ма ци ја ма у Јај це и вра ти ли се тек почет ком љета 1946. годи не. 

Након зва нич не обја ве капи ту ла ци је Ита ли је 8. сеп тем бра 1943. 
годи не при мје тно је пове ћа ње бро ја мусли ма на који пре ла зе у кому ни-
стич ке редо ве. У сеп тем бру 1943. дота да шњи уста шки вели ки жупан 
Пли ве и Раме Муха мед Суџу ка при шао је кому ни сти ма и постао члан 
Пред сјед ни штва Анти фа ши стич ког вије ћа. И кому ни стич ка исто ри о гра-
фи ја у својм попи си ма вој них фор ма ци ја наво ди да мусли ма ни тек по 
осло бо ђе њу гра до ва у доли ни Врба са, сеп тем бра 1944. годи не, масов но 
сту па ју у бри га де и одре де кому ни стич ког НОП-а. Тај пода так пот кр је-
пљу је спи сак општин ских одбо ра СУБ НОР из 1961. годи не у којем је 
реги стро ва но тек 55 мусли ма на, од којих шесто ри ца стра да лих (поги-
ну ли кра јем 1944. и током 1945.) и 49 пре жи вје лих бора ца Бошња ка са 
под руч ја Шипо ва. 

Након поли тич ке и вој не побје де над рат ним непри ја те љи ма нова 
оли гар хи ја у Југо сла ви ји после 1945. годи не је пове ла још један рат у 
про па ганд ном сми слу, схва тив ши нужност исти ца ња и при ка зи ва ња 
Кому ни стич ке пар ти је Југо сла ви је (КПЈ) као глав ног покре та ча отпо ра 
оку па то ри ма. Про јек то ва на кон струк ци ја сје ћа ња дола зи ла је у коли зи ју 
са исто риј ском реал но шћу па је „зва нич на вер зи ја дога ђа ја“ бази ра на 
на мито ло ги за ци ји Кому ни стич ке пар ти је. Посли је рат на исто ри о гра фи-
ја гло ри фи ко ва ла је Пар ти ју, озна ча ва јућђи је као покре та ча устан ка и у 
Шипо ву и око ли ни иако се то коси ло са ствар ним исто риј ским чиње ни-
ца ма.
 Уста нак је запра во био реак ци ја на уста шке зло чи не; подиг нут је 
и ширио се спон та но, а не на ини ци ја ти ву Кому ни стич ке пар ти је Југо-
сла ви је како се то деце ни ја ма твр ди ло. Сјед ни ца Обла сног коми те та КПЈ 
за Босан ску Кра ји ну одр жа на је 6. авгу ста 1941. у тада још оку пи ра-
ној Бањој Луци када је доне сен закљу чак да се при сту пи орга ни зо ва њу 
устан ка у Босан ској Кра ји ни, иако је пра ви уста нак у то ври је ме уве ли ко 
тра јао. 

Учи тељ Нема ња Влат ко вић годи на ма је озна ча ван као покре тач 
Босан ској Кра ји ни и о ста њу пар тиј ске орга ни за ци је у Бањој Луци и дру гим гра до ви ма 
– ЗборникНОРа, 4/1, док. бр. 7, стр. 22–28.

47 Извје штај Коман де плив ских пар ти зан ских одре да од 11. сеп тем бра 1941. 
годи не Шта бу дрвар ске бри га де о бор ба ма на сек то ру Јањ –Пли ва и осло бо ђе њу Шипо-
ва – ЗборникНОРа, 4/1,  док. бр. 131, стр. 288–291.
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уста на ка, иако сачу ва на свје до чан ства гово ре да му је у пери о ду тра ја ња 
бести јал них уста шких зло чи на глав на пре о ку па ци ја била орга ни за ци ја и 
шире ње члан ства Пар ти је.48Посто је свје до чан ства и самих кому ни ста да 
их је на дан устан ка Нема ња Влат ко вић, не зна ју ћи ко води бор бу, слао 
да се рас пи та ју ко је то покре нуо.49 Посто ји тако ђе и неко ли ко аутен тич-
них свје до че ња о томе да је учи тељ Нема ња Влат ко вић пози вао сеља не у 
При бељ ци ма да не иду у бор бу првих дана устан ка, као и да је сам одби-
јао да се при кљу чи уста ни ци ма јер, како је гово рио, тада још није био 
добио наре ђе ње над ле жних из Пар ти је у вези са устан ком.50 
 Про во ђе ње кому ни стич ке про па ган де глав ни је узрок због којих 
је срп ски народ доспио у ситу а ци ју да се њего ва неспор на бор ба про тив 
фаши зма у Дру гом свјет ском рату ома ло ва жа ва и нипо да шта ва иако је 
имао два анти фа ши стич ка покре та. Вође уста ни ка попут Уро ша Дре но-
ви ћа, Митра Три вун чи ћа, Сав ка Поње ви ћа и дру гих који су се без ре зер-
вно бори ли про тив оку па то ра на кра ју рата од при пад ни ка рево лу ци о-
нар не побјед нич ке стру је не само да су гура ни у забо рав, него су чак и 
про гла ше ни за народ не издај ни ке и сарад ни ке оку па то ра. Уло га Уро ша 
Дре но ви ћа у првим почет нич ким акци ја ма уста ни ка због њего ве касни-
је ори јен та ци је на све се начи не поку ша ла ума њи ти, а његов допри нос 
поти сну ти. Тако се, поред оста лог, про па ги ра ло да је Дре но вић „пасив но 
посма трао напо ре уста ни ка“.51 На јед ном мје сту самог Дре но вића опту-
жу је да је чак про пу стио уста ше да се пову ку из опко ље ног Шипо ва ка 
Мрко њи ћу пре ко Лиси не.52 
 Иако је за вођу устан ка про гла шен учи тељ Нема ња Влат ко вић, 
за глав ног акте ра кому ни стич ка про па ган да је узела лик и дје ло Симе-
ле Шола је. Тај пред рат ни члан чет нич ке орга ни за ци је сре ди ном 1942. 
годи не се при кло нио кому ни стич кој гру па ци ји, ски нув ши кокар ду са 
капе. Стра дав ши под нераз ја шње ним окол но сти ма у напа ду на Купрес 
про гла шен је за народ ног херо ја, иако је мно ги ма међу вођа ма кому ни-
стич ког покре та била бли ска мисао о њего вој коле бљи во сти, па чак и 
о могућ но сти изда је.53 Број не инсти ту ци је и спорт ски клу бо ви посли је 

48 Д. Лукач, Устанак..., стр. 143–144.
49 Vas kr si ja Stu par, „Prvi dani bor be u Janju“, у: Jajačkopodručje1941–1945, Zbor-

nik I, стр. 303–308; Р. Митрић, н.д., стр. 434–445.
50 Билтенудружења.., 1977–1979, бр. 11-20 (13), стр. 36.
51 Nema nja  Vlat ko vi�, „Prvi dani ustan ka u Jaja či com sre zu“, u: Jajačkopodručje

1941–1945, Zbor nik I, стр. 244–248.
52 Р. Митрић, н.д., стр. 249–272.
53 Koš ta Nađ, Ratneuspomene.Četrdesetdruga, Zagreb, 1979, стр. 22–23, 25–26, 
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рата називали су по њему, али су вре ме ном пре и ме но ва ни и избри са ни 
из сје ћа ња.54 У савре ме ним реви зи о ни стич ким про це си ма што за изво ре 
кори сте дје ла из уста шке Неза ви сне Држа ве Хрват ске, Симо Шола ја се 
чак наво ди и као један од нало го да ва ца навод них уби ста ва мусли ма на у 
Пље ви.55

Тема ти ка устан ка у кра ју коју тре ти ра и овај рад раз ма тра на је у 
књи зи СимелаШолаја ауто ра Михај ла Ренов че ви ћа.56 Та књи га интер-
пре ти ра деша ва ња у ври је ме устан ка поли тич ки обли ку ју ћи ствар ну 
хро но ло ги ју устан ка пре ма циље ви ма побјед ни ка, зане ма ру ју ћи или 
фал си фи ку ју ћи одре ђе не чиње ни це, уз исто вре ме но исти ца ње мито ва 
про па ги ра них у новој дру штве но-поли тич кој ори јен та ци ји. Књи га тако 
доно си врло субјек тив ну при чу о устан ку и оби лу је број ним неи сти ни-
тим пре кра ја њи ма у толи ком оби му да се може закљу чи ти,  узи ма ју ћи у 
обзир ври је ме и про стор када је напи са на, да је пред ста вља ла само одре-
ђе ни вид кла сич не попу ла ри за ци је нових вла сто др жа ца. Симо Шола ја 
се у тим редо ви ма, уоста лом, екс пли цит но наво ди као неко ко није био 
у пар ти за ни ма (стра ни це 38, 39, 104–106, 194–195), да би тек на кра ју 
шти ва при шио пето кра ку на капу (стр. 271). Ствар ни покре тач устан ка 
попут Митра Три вун чи ћа у књи зи иска зу је коле бљи вост, па чак и про-
ти вље ње у вези са покре та њем устан ка (стр.130, 136, 138). Од побро ја-
них лико ва за које је рече но да су поди гли уста нак Муса Хаџић (Мен суд 
Хотић) и Сти пе Билан уоп ште нису бора ви ли у Јању и Пље ви у току 
устан ка (стр. 122–123). Мен суд Хотић је чак, као коман дир чете у уста-
шким једи ни ца ма, уче ство вао у похо ду на сло бод ну тери то ри ју почет-
ком сеп тем бра 1941. годи не, што се на 160. стра ни и детаљ но опи су је.

По овој књи зи сни мљен је и филм при ка зан кра јем 1955. годи не 
под нази вом Шолаја посве ћен зби ва њи ма током устан ка у наве де ном 
кра ју.57 Тај филм, попут поме ну те књи ге, тре ба ло је да при ка же рат на 

54 Основ на шко ла „Симо Шола ја“ у Купре су данас има име фра Миро сла ва 
Џаје, Фуд бал ски клуб Симо Шола ја данас је Елек тро бо сна у Јај цу итд.

55 Smail Čeki�, „Žrtve odmet nič ke ruke u Var car-Vaku fu, Dra ga ni �u, Trno vu, Bisto-
vi ci, Šehov ci ma, Sta rom selu i Boč cu, u: Genocid nadBošnjacima uDrugom svjetskom
ratu:dokumenti, Sara je vo, 1996, бр. док. 20, стр. 65–67; Seni ja Mili ši�, „Dru gi svjet ski rat 
i geno cid nad Boš nja ci ma Šipo va 1941.–1945. godi ne“, у: BošnjaciŠipovakrozhistoriju, 
Zeni ca, 1999, стр. 133–153.

56 Mihaj lo Renov če vi�, SimelaŠolaja, Sara je vo, 1956.
57 У сни ма њу овог фил ма чији је режи сер Воји слав Нано вић уче ство ва ла је 

пле ја да нај по зна ти јих срп ских глу ма ца: Мили во је Жива но вић,  Раде Мар ко вић, Оли-
ве ра Мар ко вић, Павле Вуи сић, Дра го мир Боја нић – Гидра, Михај ло Бата Паска ље вић, 
Душан Јани ћи је вић, Сло бо дан Али гру дић, Јанез Врхо вец, Рена та Улман ски и др. То 
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деша ва ња у окви ри ма акту ел не поли тич ке и иде о ло шке пара диг ме. Ипак 
филм Шолаја по режи ји Воји сла ва Нано ви ћа одсту па од поме ну те фор-
ме при ка зи ва ња деша ва ња у рату, иако пошту је оквир и за њега су веза не 
мно ге кон тро вер зе па се међу струч ња ци ма ква ли фи ку је  као први, али и 
вје ро ват но посљед њи кому ни стич ки филм што се супрот ста вља „вла сти-
тој дог ми“.58 Након про јек ци је фил ма пре жи вје ли сабор ци Симе Шола је 
побу ни ли су се због садр жи не тог оства ре ња јер се, како су наво ди ли, 
није држао исто риј ских чиње ни ца, па је за њих напра вље на дру га вер зи-
ја раз ли чи та од оне при ка зи ва не на саве зном нивоу. И вер зи ја начи ње на 
за саве зни ниво сво јим леги ти ми стич ким одно сом пре ма исто риј ским 
чиње ни ца ма рађе на је као пре вас ход но срп ска при ча, тј. пред ста ви ла је 
уста нак срп ских сеља ка про тив оку па ци је и гено ци да у НДХ. Шола ја се 
не при ка зу је као човјек иде о ло ги је, већ је пред ста вљен без било каквих 
иде о ло шких оби љеж ја и он тек у дру гој поло ви ни фил ма на сво ју капу 
при ши ва пето кра ку. Филм је, поред оста лог, кон тро вер зан и сто га што 
је пока за но како је Шола ја на почет ку устан ка „сара ђи вао“ са офи ци ра-
ма Југо сло вен ске вој ске у Отаџ би ни (ЈВуО) да би тек касни је пре шао на 
стра ну пар ти за на. Упе ча тљив и важан сег мент фил ма представља при каз 
сна жне етнич ке нетр пе љи во сти међу наро ди ма. Њем ци у фил му нема ју 
свој ства про та го ни ста, већ су глав ни нега тив ци – они који су почи ни ли 
зло чи не – хрват ске уста ше и мисли ма ни. Филм, поред тога, не при ка зу је 
зло чи не, али се они поми њу кад је ријеч о  рас по ло же њу ста нов ни штва 
да се спро ве де осве та над мусли ма ни ма.

Рези ме

 У овом раду је при ка зан ток исто риј ских про це са из 1941. годи не уз пои-
ме нич но наво ђе ње акте ра и вођа устан ка, као и кри ва ца и нало го да ва ца зло чи на из 
вре ме на оку па ци је, при чему је начи њен корак од начел ног и сим бо лич ног зна ча ја ка 
испра вља њу исто риј ске неправ де тума че њем про це са и дога ђа ја у скла ду са реле вант-
ним исто риј ским изво ри ма. Утвр ђе но је да је под ру чи је дана шње општи не Шипо во 
од самог почет ка устан ка у Дру гом свјет ском рату, тач ни је од 29. јула, било јед но од 
глав них жари шта устан ка Срба у Кра ји ни, и да је тако оста ло све ври је ме рата. Наве ден 
је и број стра да лих у зло чи ни ма уз јасно поста вље ну гра ни цу изме ђу жрта ва и почи-

оства ре ње због непо што ва ња фор ме посли је рат ног намет ну тог погле да на НОБ, оку-
па то ра, народ не издај ни ке и дру го испотиха је означено као суб вер зив но пре ма вла-
да ју ћем режи му, па је режи сер Нано вић скрај нут у југо сло вен ској кине ма то гра фи ји; 
шта ви ше, напа дан је и пот пу но поти снут из јав ног живо та.

58 Alek san dar Vra nješ, „Par ti zan ski film kao sred stvo poli tič ke pro pa gan de“ у: Alek san dar Vra nješ, „Par ti zan ski film kao sred stvo poli tič ke pro pa gan de“ у: CM,
časopiszaupravljanjekomuniciranjem, br. 6 godi na III, Novi Sad, 2008. стр. 101–116.
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ни те ља. Иска за но је тако ђе и сје ћа ње у вези са једин ством и сна гом за само о др жа ње и, 
посред но, висо ке морал не ври јед но сти срп ског наро да тог кра ја.
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ВасиљЈововић,историчар
Бого сло ви ја Све ти Петар Цетињ ски, Цети ње

ГЕНО ЦИД У ПИВИ 1943. ГОДИ НЕ

Апстракт: У мају и јуну 1943. годи не за ври је ме њемач ке опе ра ци је 
„Шварц“ на под руч ју Пиве (пре дио у сје ве ро за пад ном дје лу дана шње Црне 
Горе) спро во ђен је гено цид, у којем ће стра да ти око десет посто тамо шњег 
ста нов ни штва. Број жрта ва гено ци да про цје њу је се на бли зу 1.300 осо ба. Гено-
цид су почи ни ли при пад ни ци њемач ких, ита ли јан ских, бугар ских и хрват ских 
(уста шких) једи ни ца, међу који ма је био и извје стан број мусли ма на. Погром 
ста нов ни штва био је праћен пљач ком и раза ра њем имо ви не.

Кључне ријечи: гено цид, Дру ги свјет ски рат, опе ра ци ја „Шварц“, 
диви зи ја „Принц Еуген“ зва на „Враж ја диви зи ја“, Пива, Црна Гора.

Увод

Пре дио Пиве нала зи се у сје ве ро за пад ном дје лу дана шње Црне 
Горе. Шире посма тра но, то је састав ни дио дур ми тор ске реги је, а обу-
хва та сје ве ро за пад ни дио Репу бли ке Црне Горе и пред ста вља издво је ну 
гео мор фо ло шку цје ли ну вели ких потен ци ја ла и про стран ства. Вер ти-
кал на раш чла ње ност реље фа је јако изра же на. Дубо ки кањо ни рије ка 
Комар ни це и Пиве дије ле је на: Жупу пив ску (494 км2) и Пла ни ну пив-
ску (854 км2).1 Пива се нала зи у сли ву рије ка Комар ни це, Пиве и Таре, 
а изме ђу пла ни на Дур ми то ра, Магли ћа, Вла су ље, Голи је и Вој ни ка. На 
исто ку Пиве је Дроб њак, на запа ду су Гац ко и Голи ја, а на југу Шипач но. 
До 1875. годи не Пива је била под тур ском упра вом, од тада је у саста ву 
Кне же ви не/Кра ље ви не Црне Горе, у пери о ду 1916–1918. годи не била је 
под аустро у гар ском оку па ци јом, а у пери о ду 1918–1941. годи не у саста-

1 Бла жо Д. Дубље вић, Планинапивска(природаичовјек), Бео град 2006, 1–2.

341.322.5(497.16)”1943”
94(497.16 Пива)”1943”
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ву Кра ље ви не Срба, Хрва та и Сло ве на ца/Кра ље ви не Југо сла ви је. Изме-
ђу два свјет ска рата, па све до 1954. годи не под руч је Пиве је у скло пу 
Шав нич ког, касни је Дур ми тор ског сре за. За ври је ме Дру гог свјет ског 
рата при па да ло је ита ли јан ској оку па ци о ној зони, а на сје ве ро за па ду се 
то под руч је гра ни чи ло са Неза ви сном Држа вом Хрват ском.2

О гено ци ду у Пиви није у исто ри о гра фи ји писа но толи ко обим но 
као о гено ци ду у Вели ци (28. јула 1944). У доса да шњој исто ри о гра фи ји 
овај гено цид је само спо ра дич но обра ђи ван у окви ру дру гих тема.3 Прва 
моно граф ска публи ка ци ја која га побли же опи су је је Крв Пиве исто-
ри ча ра Мила Циц ми ла, књи га која је дожи вје ла три изда ња.4 Још нема 
све о бу хват не моно гра фи је која би у цје ло сти освје тли ла гено цид. Дра-
го цје не су изја ве свје до ка гено ци да у Пиви пред Земаљ ском коми си јом 
за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њего вих пома га ча из 1945. и 1946. 
годи не.5 Изја ве свје до ка са суђе ња рат ним зло чин ци ма у Бео гра ду након 
Дру гог свјет ског рата пре но си ли су днев ни листо ви: Политика и Бор
ба.6 О гено ци ду у Пиви није одр жан науч ни скуп попут оног о гено ци ду 
у Вели ци (27. јула 2014). Али, гено цид у Пиви био је тема ТВ еми си је.7  

У њемач кој опе ра ци ји „Шварц“, пре ра ђе ној вер зи ји одло же не 
опе ра ци је „Вајс III“, упе ре ној про тив пар ти зан ског покре та било је анга-
жо ва но 125.000 вој ни ка – 70.000 Њема ца, 43.000 Ита ли ја на, 10.000 уста-

2 Све то зар Томић, ПиваиПивљани,насељаипореклостановништва, Бео град 
1949, 7.

3 Обрен Бла го је вић, Пива, Бео град 1996, 586–590; Обрен Бла го је вић, Мој
живот, Бео град 1996, 172–176; Јован П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручјеослонац
НОРиреволуције, Бео град 1987, 292–307; Перо Крста јић, ДурмиторуНОБирево
луцији, Тито град 1966, 275–281; Срђан Божо вић, Дивизија „ПринцЕуген“, Пан че во 
2011, 129–135. О стра хо та ма опе ра ци је „Шварц“ писао је, замје ник шефа бри тан ске 
вој не миси ји при Врхов ном шта бу Народ но о сло бо ди лач ке вој ске Југо сла ви је (НОВЈ), 
Вили јам Дикин, по стру ци исто ри чар, в.: F. V. D. Dikin, Bojovnaplanina, Beo grad 1973. 
Књи жев ник Коста М. Радо вић посве тио је Пиви књи гу у којој се нала зе дра го цје ни 
пода ци о зло чи ну над ста нов ни штвом Пиве – Коста М. Радо вић, Чујнебо–видиземљо, 
Под го ри ца –Бе о град 2017.

4 Миле Циц мил, КрвПиве, Под го ри ца 2007 (2011, 2015).
5 Изја ве свје до ка се нала зе у Архи ву Југо сла ви је, неке је обја вио М. Циц мил у 

књи зи КрвПиве, 151–179. 
6 „Наци стич ки зло чин ци пред судом“, Политика, 6. фебру ар 1947, 3; 8. фебру ар 

1947, 5; „Суђе ње бив шем немач ком коман дан ту Југо и сто ка гене рал-пуков ни ку Леру и 
гру пи Хитле ро вих гене ра ла“, Борба, 8. фебру ар 1947, 3; 13. фебру ар 1947, 3. 

7 „Када се Пива у небо сели ла“, Српскостановиште, уред ник Весе лин Мато-
вић, 1–4, Срп ска РТВ, publis hed: 25. 4. 2014; 3. 5. 2015; 9. 5. 2015; 19. 5. 2015; „Годи-
шњи ца од погро ма у Пиви јуна 1943, гост Миле Циц мил“, Огледало, уред ник Љуби ца 
Гој ко вић, Срп ска РТВ, publis hed: 23. 6. 2016.  
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ша и домо бра на и 2.000 Буга ра 8. Напад на Пиву био је наста вак опе ра-
ци је „Вајс“ посли је бит ке на Нере тви, гдје су се на овој тери то ри ји дур-
ми тор ског сре за гру пи са ле пар ти зан ске сна ге које су пре шле из Босне 
у Црну Гору.  Коа ли ци о не сна ге пред во дио је њемач ки гене рал Рудолф 
Литерс и циљ им је био да у пред сто је ћој опе ра ци ји опко ле Глав ну опе-
ра тив ну гру пу пар ти зан ских диви зи ја на гра ни ци изме ђу Црне Горе и 
Хер це го ви не, а потом их уни ште на пади на ма Дур ми то ра, Сиња је ви не и 
кањо на Таре.9 У току офан зи ве „Шварц“ на дур ми тор ско под руч је про-
др ле су непри ја тељ ске једи ни це: од Сиња је ви не, пре ко Боа на, Жабља ка, 
Суши це и Доње Цркви це насту па ла је њемач ка 1. брд ска диви зи ја; из 
доли не Таре пре ма Жабља ку насту па ла је гру па „Лудви гер“ (њемач ки 
724. пук и бугар ски 61. пук); пре ко Љуби шње и Таре ита ли јан ска диви-
зи ја „Тау ри нен зе“; од Ник ши ћа пре ма Шав ни ку и до Трсе и Унча насту-
па ла је ита ли јан ска диви зи ја „Фера ра“; из рејо на Гац ка у Жупу пив ску 
7. СС-диви зи ја „Принц Еуген“; пре ко Волу ја ка и Вуче ва до Мра ти ња 
насту па ли су дје ло ви њемач ке 118. диви зи је.10  Диви зи ја „Принц Еуген“  
(бро ја ла је 22.000 вој ни ка) 1. јуна 1943. годи не пре ба ци ла се пре ко Ник-
ши ћа за Хер це го ви ну и Пиву, гдје ће почи ни ти маса кр над цивил ним 
ста нов ни штвом у ник шић ком и шав нич ком сре зу.11  

При је почет ка опе ра ци је „Шварц“ Њем ци су раз о ру жа ли неко ли-
ко хиља да хер це го вач ких  и црно гор ских чет ни ка с Павлом Ђури ши ћем 

8 Као саве зни ци њемач ких једи ни ца у опе ра ци ји „Шварц“ уче ство ва ле су чети-
ри бри га де домо бра на из саста ва вој ске НДХ – Вуче та Реџић, ГрађанскиратуЦрној
Гори1941–1945, књ. 2, Под го ри ца 2002, 176. 

9 Војнаекциклопедија, VI, Бео град 1973, 654.
10 Радо ван Вука но вић, РатнипутТрећедивизије, Бео град 1973, 156–171.
11 Војнаенциклопедија, VI, 654; ДокументиизисторијеЈугославије, IV, при ре-

ди ли: Ђ. Зече вић и Ј. П. Попо вић, Бео град 2000, 253. На суђе њу рат ним зло чин ци ма 
посли је Дру гог свјет ског рата у Бео гра ду 1947. годи не свје док Митар Ђука но вић дао 
је изја ву о стри је ља њу Вели ке Дра шко вић и њене четво ро го ди шње кћер ке Зор ке у 
селу Луко ву. Душан Чоло вић из Шипач на код Ник ши ћа свје до чио је да су при пад ни-
ци диви зи је „Принц Еуген“ у селу Гор ње Поље уби ли 64 осо бе и запа ли ли више кућа. 
Мило Шарац дао је исказ о баца њу 10 чла но ва поро ди це Веља Томи ћа у запа ље ну 
кућу – „Суђе ње бив шем немач ком коман дан ту Југо и сто ка гене рал-пуков ни ку Леру и 
гру пи Хитле ро вих гене ра ла“, Борба, Бео град, 8. 2. 1947, 3. За зло чи не у селу Шипач но, 
срез ник шић ки и општи ни жупо-пив ској, срез шав нич ки у пери о ду мај –јун 1943. годи-
не осу ђе ни су као рат ни зло чин ци двојица при пад ни ка диви зи је „Принц Еуген“ или 
„Враж је диви зи је“ уста ше из Гац ка: Асан Бего вић Мумин и Рого вић Бај ро – М. Циц-
мил, КрвПиве, 140; ЗемаљскаКомисијазаутврђивањезлочинаокупатораињегових
помагача, бр. 103, Цети ње 2. мар та 1946, Држав ној коми си ји за утвр ђи ва ње зло чи на 
оку па то ра и њего вих пома га ча, Бео град – Архив Југо сла ви је Бео град, инв. бр. 515/46, 
344–581.   
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на челу. Дио чет ни ка одве ли су у заро бље ни штво, а дио иско ри сти ли као 
помоћ не сна ге у бор би про тив пар ти за на.12 Раз о ру жа ва ње чет ни ка спро-
во ђе но је при је почет ка, у току и после завр ше не опе ра ци је „Шварц“. 
Њем ци су сре ди ном маја на тери то ри ји Црне Горе, Сан џа ка и источ не 
Хер це го ви не раз о ру жа ли око 4.000 чет ни ка, мада су они изра зи ли жељу 
да се боре про тив кому ни ста под њемач ком коман дом.13 Неки ауто ри 
сма тра ју да опе ра ци ја „Шварц“ није изве де на само због ликви да ци је 
кому ни ста, већ првен стве но ради ликви да ци је чет ни ка Дра же Миха и-
ло ви ћа, јер су кому ни сти, у слу ча ју искр ца ва ња саве зни ка на Јадран ску 
оба лу, били спрем ни да се туку про тив њих на стра ни Њема ца.14 Пошто 
је инфор ми сан од Коман де ита ли јан ских тру па Црне Горе да Њем ци 
насто је да ухап се њега и његов штаб Дра жа Миха и ло вић се пову као сре-
ди ном маја 1943. годи не за Срби ју.15 

У пери о ду од јуна 1942. годи не до апри ла 1943. годи не дур ми-
тор ско под руч је, а самим тим и Пива, било је под вла шћу чет ни ка Дра же 
Миха и ло ви ћа, ода кле су их у апри лу 1943. годи не поти сну ле пар ти зан-
ске једи ни це.16 По неким вије сти ма мно ги чет ни ци су при сту пи ли пар-
ти зан ском покре ту.17 

Опе ра ци ја „Шварц“ при пре ма на  је у нај ве ћој тај но сти тако да је 
њен поче так 15. маја 1943. годи не пред ста вља ло изне на ђе ње за пар ти-

12 Бран ко Петра но вић, ИсторијаЈугославије1918–1988, Бео град 1988, 252–253.
13 В. Реџић, Грађанскират, 284; Зборникдокуменатаиподатакаонародно

ослободилачкомратујугословенскихнарода, т. I, књ. 4, д. 24,  Бео град 1953, 82–84. 
Њем ци су још од дру ге поло ви не мар та 1943. годи не поче ли раз о ру жа ва ти чет ни ке у 
зона ма под сво јом упра вом јер су их сма тра ли нере гу лар ним и непри ја тељ ским једи-
ни ца ма. Међу тим, поли ти ка Ита ли ја на пре ма чет ни ци ма била је дру га чи ја и засни ва ла 
се на кри те ри ју му рав но те же сна га. Ита ли ја ни су се осла ња ли на про срп ски ори јен ти-
са не масе које су чини ле нај ак тив ни ји и нај број ни ји дио срп ског наро да у Црној Гори. 
Није су могли рачу на ти на сарад њу са зеле на ши ма и мусли ма ни ма које су кому ни сти 
успи је ли да при до би ју на сво ју стра ну – Зборник, т. XIII, књ. 3, д. 42,  Бео град 1972, 
145–146; В. Реџић, Грађанскират, 281. 

14 В. Реџић, Грађанскират, 283. Опе ра ци ја „Шварц“ осми шље на је да завр ши 
са пар ти за ни ма у Хер це го ви ни и да раз о ру жа чет нич ке једи ни це у реги о ну – Бен Х. 
Шепард, ТерорнаБалкану,Немачкавојскаипартизанскиначинратовања, Бео град 
2014, 251.

15 Радо је Пајо вић, Контрареволуција уЦрнојГори1941–1945, Цети ње 1977, 
350.

16 О. Бла го је вић, Пива, 577–584.
17 Депе ша коман дан та 2. про ле тер ске диви зи је НОВЈ од 24. апри ла 1943. Врхов-

ном шта бу НОВ  и ПОЈ о осло бо ђе њу Шав ни ка, Жабља ка и Боа на, у: Зборникдокуме
натаиподатакаонародноослободилачкомратународаЈугославије, т. III, књ. 9, бр. 
187, Бео град 1969, 379. 
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зан ске једи ни це, укуп не сна ге 19.000 бора ца, укљу чу ју ћи и рање ни ке из 
Цен трал не бол ни це.18 Њем ци су и од Ита ли ја на кри ли сво је пла но ве у 
вези са опе ра ци јом „Шварц“.19 Гене рал Рудолф Литерс, коме је повје ре на 
непо сред на коман да над свим непри ја тељ ским једи ни ца ма био је коман-
дант њемач ких сна га у Хрват ској. Коман дант њемач ких сна га Југо и сто-
ка, гене рал Алек сан дар фон Лер, и њемач ка врхов на коман да, прет ход но 
су одо бри ли Литер со ву зами сао и опе ра тив ни план опе ра ци је „Шварц“. 
Током при пре ма те опе ра ци је начел ник Шта ба њемач ке Врхов не коман де 
Вил хелм фон Кај тел, у сво јој дирек ти ви Литер су, нагла ша ва: „Ова бор-
ба нема ништа зајед нич ког са вој нич ким вите штвом или са одред ба ма 
Женев ске кон вен ци је... Ако ова бор ба про тив бан ди, како на исто ку тако и 
на Бал ка ну, не буде вође на са нај бру тал ни јим сред стви ма, ми у доглед но 
вре ме неће мо има ти више довољ но сна ге да савла да мо ову кугу... С тога 
је тру па овла шће на и оба ве зна да у овој бор би, без огра ни че ња, укљу чу-
ју ћи ту жене и децу, упо тре би сва ко сред ство, само ако оно допри но си 
успе ху. Има ти обзи ра било какве врсте, пред ста вља зло чин пре ма немач-
ком наро ду и вој ни ци ма на фрон ту...“ У тој сво јој зло чи нач кој дирек ти ви 
Кај тел даље наре ђу је: „Ни један немач ки вој ник... не сме бити узи ман 
на одго вор ност... због свог поступ ка у бор би про тив бан ди та и њихо вих 
пома га ча.“ У духу те дирек ти ве, гене рал Литерс у сво јој запо ви је сти за 
поче так офан зи ве, наво ди: „Тру пе ће посту па ти без об зир но и са бру тал-
ном чвр сти ном, и непри ја те љу, раза ра њем напу ште них насе ља и оду зи-
ма њем посто је ћих зали ха хра не, оду зе ти сва ку могућ ност за живот.“20

Опе ра ци ју „Шварц“ карак те ри ше бру тал ност пре ма цивил ном 
живљу, што се мани фе сто ва ло гено ци дом над небо рач ким ста нов ни-
штвом Пиве у мају и јуну 1943. годи не. Гено цид су почи ни ли при пад ни-
ци њемач ких, ита ли јан ских, бугар ских и хрват ских (уста шких) једи ни-
ца, у који ма се нала зио извје стан број мусли ма на из непо сред ног ком-
ши лу ка Пиве (Гац ко). Зло чи не су њемач ке оку па ци о не сна ге спро во ди ле 
сву да гдје су посто ја ли покре ти отпо ра у циљу застра ши ва ња и кажња-
ва ња ста нов ни штва. Таквих при мје ра гено ци да над небо рач ким ста нов-
ни штвом било је како на Балкану тако и у окупираној Евро пе.21  

18 Б. Петра но вић, ИсторијаЈугославије, 252–253. Поред бора ца и рање ни ка на 
под руч је Пиве при сти гао је и вели ки број избје гли ца и поза дин ских рад ни ка из Црне 
Горе и Сан џа ка – Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 276.

19 Б. Х. Шепард, ТерорнаБалкану,276.
20 Војин Попо вић, КрозпакаоСутјеске, Бео град 1981, 36–37; Ј. П. Жар ко вић, 

Дурмиторскоподручје, 273–274.
21 Гено цид на Копа о ни ку у Кри вој Реци 12. окто бра 1942. годи не – С. Божо вић, 

Дивизија„ПринцЕуген“, 114–117;  гено цид у Ора дур-сур -Глен - Фран цу ска, маса кр 
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Један од првих оче ви да ца што је свје до чио о ужа сним посље ди-
ца ма зло чи на у Пиви био је пар ти зан др Обрен Бла го је вић (1912–2001), 
који је након непри ја тељ ске офан зи ве про шао Пивом.22 „Поло ви ном јуна 
чита ва Пива пру жа ла је сли ку пра вог ужа са и пусто ши. Народ десет ко-
ван, уне звје рен, застра шен, наму чен; живио је у пећи на ма, у импро ви зо-
ва ним јата ра ма, под дрве ћем. У црно су биле зави је не све поро ди це. Или 
се муком муча ло, или само о тра ге ди ји гово ри ло. Куће попа ље не, ста је 
изгор је ле, сто ка опљач ка на, бра шна неста ло. Па ипак, живје ти се мора-
ло, све се изно ва почи ња ло...“23

Непри ја тељ ски терор при коме је спро ве ден гено цид тра јао је од 
дру ге поло ви не маја до поло ви не јуна 1943. годи не. Ника да током сво је 
исто ри је Пива није тако ужа сно стра да ла као у том крат ком пери о ду од 
два де се так дана. Ини ци ја то ри зло чи на били су сами шта бо ви њемач ких 
и ита ли јан ских једи ни ца које су уче ство ва ле у тој офан зи ви. Коман дант 
њемач ке 1. брд ске диви зи је издао је сво јим једи ни ца ма наре ђе ње у којем 
је поред оста лог ста ја ло: „Цело куп но ста нов ни штво спо соб но за вој ску 
са под руч ја диви зи је сма тра ти и с њиме посту па ти као са кому ни сти ма. 
Ко посе ду је оруж је има бити стре љан. Све куће наста ње не кому ни сти ма 
има ју се разо ри ти....“24

Коман дант њемач ке 118. диви зи је Киблер наре ђу је: „Вој ска има 
посту па ти без обзи ра и са бру тал ном кру то шћу про тив ста нов ни штва 
које се пока же непри ја тељ ско и оду зе ти непри ја те љу сва ку живот-
ну могућ ност раза ра њем напу ште ним места и оси гу ра њем посто је ћих 
зали ха. Важни изво ри воде има ју бити под стра жом“.25 Слич не наред бе 
изда ва ле су и оста ле коман де њемач ких једи ни ца које је вој ска рев но сно 
извр ша ва ла.26 У јед ној наред би је ста ја ло и ово: „Зага ди ти све воде и око 
неза га ђе них вода поста ви ти њемач ке стра же, како се са тим вода ма не 

Сант Ана – Ита ли ја, маса кр Кала ври та – Грч ка, маса кр Дис то мо – Грч ка, маса кр Мар-
за бо то – Ита ли ја, маса кр Туле – Фран цу ска, маса кр Маил – Фран цу ска, маса кр Миц-
хи нов – Пољ ска – Мир ко Брко вић, Мио драг Брко вић, „При лог про у ча ва њу гено цид ног 
поко ља ста нов ни ка села Вели ке 28. јула 1944. годи не на осно ву доступ не архив ске 
гра ђе“, у: ГеноцидуВелици28.јула1944, Вели ка 2015, 69–77.  

22 О. Бла го је вић, Пива, 586–590; О. Бла го је вић, Мојживот, 172–176. 
23 О. Бла го је вић, Пива, 590.
24 Архив Вој но и сто риј ског инсти ту та, к. 9, рег. бр. 7/1; Ј. П. Жар ко вић, Дурми

торскоподручје, 274; О. Бла го је вић, Пива, 587.
25 Архив Вој но и сто риј ског инсти ту та, к. 9, рег. бр. 7/1, 18/10; О. Бла го је вић, 

Пива, 587.
26 Архив Вој но и сто риј ског инсти ту та, к. 9, рег. бр. 18/1; О. Бла го је вић, Пива, 
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би могли слу жи ти ста нов ни штво и пар ти за ни.“27 Коман дант ита ли јан ске 
диви зи је „Фера ра“ наре ђу је: „Ваше је што на јуна штво доби је те: жене, 
оруж је и овце, а све оста ло нека жде ре пла мен.“28

Диви зи ја „Принц Еуген“ зва на и „Враж ја диви зи ја“ има ла је вео-
ма зна чај ну уло гу у гено ци ду у Пиви, њени вој ни ци уби ја ли су мушкар-
це, жене и дје цу  гдје год би их зате кли, без обзи ра на то што они није-
су пока зи ва ли ника кво непри ја тељ ство. Жртве су уби ја не са нечу ве ном 
сви ре по шћу, кла не, каса пље не ноже ви ма, живе баца не у запа ље не куће. 
Уби ја на су и нај сит ни ја дје ца зајед но са сво јим мај ка ма.29

Жупу Пив ску напа ла је 7. СС-дивизија „Принц Еуген“ којом је у 
опе ра ци ји „Шварц“ била јед на од удар них њемач ких фор ма ци ја, а поред  
бор бе не гото во сти њени припадници су иска за ли неви ђе ну сви ре пост 
пре ма цивил ном ста нов ни штву. Коман дант диви зи је Артур Флепс за 
постиг ну те резул та те добио је Витешкикрст јед но од нај пре сти жни јих 
одли ко ва ња у њемач кој вој сци. Њемач ка Врхов на вој на коман да у мају 
1943. годи не док је још тра ја ла опе ра ци ја „Шварц“, одлу чи ла је да гене-
ра ла Арту ра Флеп са поста ви на нову дужност – коман дан та 5. СС-брд-
ског кор пу са. За новог коман дан та „Враж је диви зи је“ поста вљен је гене-
рал Карл фон Обер камп. Међу тим, он није имао довољ но иску ства на 
југо сло вен ском рати шту тако да је Артур Флепс и даље коман до вао том 
диви зи јом до кра ја опе ра ци је „Шварц“. Дивизија „Принц Еуген“ касни-
је ула зи у састав 5. СС-брд ског кор пу са.30 У Жупи Пив ској опе ри са ла 
је и 369. диви зи ја, почи нив ши неви ђе на зло дје ла, а чини ли су је хрват-
ски вој ни ци, док су офи ци ри и под о фи ци ри поти ца ли из Њемач ке или 
Аустри је.31   

Опе ра ци ја „Шварц“ завр ше на је 15. јуна 1943. годи не. Иако се 
већи на пар ти зан ских једи ни ца про би ла из обру ча, њемач ка врхов на 
коман да била је задо вољ на резул та ти ма опе ра ци је. Пре ма њеним пода-
ци ма уби је но је изме ђу 11.000 и 12.000 пар ти за на што је био изу зе тан 
успјех с обзи ром на то да је била ријеч о герил ским бор ци ма.32 Међу тим, 

27 Вла ди мир Деди јер, Дневник, Бео град 1951, 283–284; Ј. П. Жар ко вић, Дурми
торскоподручје, 274.

28 П. Крста јић, ДурмиторуНОБиреволуцији, 71; Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторско
подручје, 274.  

29 ДокументиизисторијеЈугославије, IV, 253.
30 Tho mas Casa gran de, DievolksdeutcheSS–divisionPrincEugen, Frank furt 2003, 

255.
31 Б. Х. Шепард, ТерорнаБалкану,257.
32 T. Casa gran de, DievolksdeutcheSS–divisionPrincEugen, 254.
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ти пода ци није су тач ни. Током опе ра ци је „Шварц“ уби је но је око 7.000 
пар ти за на а оста ле жртве били су циви ли, и то углав ном жене, дје ца и 
стар ци које ћу Њем ци про гла си ти за пар ти за не.33

У извје шта ји ма при пад ни ка диви зи је „Принц Еуген“ прет по-
ста вље ној коман ди само се гово ри ло о суко би ма са пар ти за ни ма, док 
маса кр над циви ли ма није спо ми њан.34 У непри ја тељ ском обру чу било 
је по иска зи ма Ота Кума око 40.000 људи са вели ким бро јем рање ни ка и 
обо ље лих од тифу са.35 На Планини пив ској нала зи ла се Цен трал на бол-
ни ца са рање ни ци ма уз насе ља на пив ској висо рав ни: Руди на, Нико ви-
ћи, Шари ћи, Јери ни ћи, Баби ћи и Жеич но. Првих дана јуна у Цен трал ној 
бол ни ци било је око 2.000 рање ни ка и боле сни ка.36

Др Обрен Бла го је вић исти че да се по пре по ру ка ма и савје ти ма 
пар тиј ских рад ни ка, а још више на сво ју вла сти ту ини ци ја ти ву народ 
испред те огром не нава ле непри ја тељ ске вој ске, која је са разних стра на 
пла ви ла јед но по јед но пив ско село, скла њао у збје го ве по обли жњим 
шума ма и пла ни на ма и у дубо ким кањо ни ма Комар ни це, Пиве, Таре и 
Суши це. У збје го ви ма је живот био тежак. Иако је био поче так јуна било 
је хлад но, а кише су стал но пада ле. Изнад 1000 мета ра над мор ске виси-
не било је и сни је га. Ватра се није смје ла ложи ти ни дању, ни ноћу, да је 
не би запа зи ли непри ја те љи. Воде на мно гим мје сти ма није било, хра-
не је поне ста ја ло, а сто ка се губи ла. Ипак се на кра ју пока за ло да су 
ови збје го ви пред ста вља ли нај си гур ни ја скло ни шта пошто су се спа сли 
углав ном само они који су у њима до кра ја оста ли.37 Члан Глав ног шта ба 
за Црну Гору и Боку и пар тиј ски секре тар Бла жо Јова но вић је оби ла зио 
скро ви шта – збје го ве савје ту ју ћи мје шта ни ма да се не вра ћа ју кућа ма.38

Непри ја те љи су на под му кли начин, затичући напу ште на села   
пору чи ва ли наро ду, углав ном пре ко тако зва них коле бљи вих еле ме на та, 
са који ма су поче ли дола зи ти у додир, да се сло бод но вра ти сво јим кућа-
ма и обе ћа ва ју ћи мјештанима да ће те про љећ не дане моћи мир но и без-
бри жно да иско ри сте за наста вак радо ва на њива ма и лива да ма. Успје ли 
су да мно ге обма ну тим обе ћа њи ма и они су са фами ли јом и са сто ком 
вра ћа ли из збје го ва сво јим кућа ма и коли ба ма. Дио ста нов ни штва, не 

33 ДокументиизисторијеЈугославије, IV, 658.
34 Otto Kumm, VorwartsPrincEugen!(DieGeschichteder7.SS–Freiwilligen/

DivizionPrincEugen), Osna bruck 1978.
35 Исто, 78.
36 Goj ko Niko liš, RanjeniciubicinaSutjesci, Sutje ska, I, Beo grad 1959, 285.
37 О. Бла го је вић, Пива, 587; Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 296.
38 F. V. D. Dikin, Bojovnaplanina, 53–54.
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вје ру ју ћи да су звјер ства уоп ште могу ћа и нада ју ћи се да ће остан ком 
код куће сигур ни је сачу ва ти сво је домо ве од паље ви не, није ни одла зио 
у збје го ве. Вели ки дио ста нов ни штва извје сних села био је анга жо ван на 
орга ни за ци ји пре но ше ња рање ни ка и при ку пља ња хра не. Било је тако ђе 
ста рих људи, мушка ра ца  и жена који ника ко није су хтје ли да напу сте 
сво је домо ве већ су се пре да ва ли суд би ни, каква год да их сна ђе. Тако се 
у нај кри тич ни јим тре ну ци ма вели ки дио наро да из разно ра зних раз ло га 
нала зио у сво јим кућа ма или у селу, надо мак непри ја те љу који ће бити 
неви ђе но сви реп.39 Њем ци испр ва није су дира ли ста нов ни штво које се 
вра ти ло у села. Глу ми ли су добро на мјер ност, наро чи то пре ма дје ци и 
ста ри јим осо ба ма. Неки сеља ни су наста ви ли да оба вља ју пољ ске радо-
ве. Било је слу ча је ва да су Њем ци сеља ци ма дава ли кон зер ве, шећер и 
дво пек.40

Нај ви ше збје го ва било је на Дур ми то ру и у кањо ни ма Таре, 
Суши це, Пиве и Комар ни це. На Вој ни ку: Кон џи ла, Сан ду ци и дру гдје. 
У Пивској жупи: Леде ни це, Кра ша рев ска пећи на, Биоч код Малог Језе ра 
и на пла ни ни Голи ји.41 Сеља ци села Мра ти ње су се, углав ном, скло ни ли 
у збје го ве испод пла ни не Био ча и Вуче ва.42 Након њемач ких про кла ма-
ци ја о без бјед ном поврат ку у села, у збје го ви ма су изби ја ле дра ма тич не 
рас пра ве око тога да ли се вра ти ти или не. Збје го ви су у пла ни на ма оста-
ли негдје од два де се то га маја до поло ви не јула, када је офан зи ва поче ла 
јења ва ти. Тада су се сеља ци поче ли са пла ни на спу шта ти у сво ја села на 
зга ри шта попа ље них домо ва.43 

Њем ци су откри ли мно ге збје го ве, реци мо вели ки збјег у пећи ни 
Тиса, гдје су се били скло ни ли сеља ци Гор њег и Доњег Унча. Све које 
су успје ли да похва та ју спрове ли су у село и поби ли. То је био слу чај и 
са збје гом на Вуче ву у коме су већи ном била дје ца. Осим тога, уби ја ли 
су и сва ког поје дин ца кога би слу чај но сре ли.44 По кази ва њу Дими три-
ја Ђика но ви ћа, непри ја тељ ска извид ни ца, њих два на е сто ри ца (чети ри 
дана при је зло чи на у Доли ма), откри ла је збјег села Руди ни ца, али није-
су нико га дира ли, већ су позва ли сеља не да се вра те у село, навод но да 
се фото гра фи шу, изва де доку мен та и наста ве мир но живје ти и о љети ни 
ради ти. Ђика но вић је међу непри ја те љи ма пре по знао јед ног мусли ма-

39 О. Бла го је вић, Пива, 587-588.
40 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 295.
41 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 266.
42 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 298-299.
43 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 288.
44 О. Бла го је вић, Пива, 588; М. Циц мил, КрвПиве, 21-25.
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на који је радио код гатач ког тргов ца Мума Асан бе го ви ћа.45 Ина че су 
мусли ма ни који су живје ли у непо сред ној бли зи ни Пиве (Гац ко) оба-
вља ли посло ве изви ђа ња и про на ла же ња збје го ва пошто су као тргов ци 
и накуп ци сто ке добро упо зна ли терен Пиве.46 

Зло чин у Пив ској жупи

Једи ни це 7. СС-диви зи је „Принц Еуген“, које су насту па ле од 
Ник ши ћа пре ма Пиви, сти гле су прво у села Гор ња и Доња Бре зна, чије 
се ста нов ни штво скло ни ло у збје го ве на пла ни ни Вој ни ку. Гру па од 
неко ли ко поро ди ца из Гор ње Бре зне скло ни ла се у под нож је Вој ни ка, у 
мје сто зва но Сан ду ци. Њем ци су ушли у траг том збје гу који се смје стио 
у пећи ни. Жене, дје ца и људи потје ра ни су у прав цу Гор ње Бре зне.  На 
самом бри је гу рије ке Комар ни це оста ви ли су жене и дје цу, а мушка р це, 
њих осмо ри цу, пове ли са собом и поу би ја ли их на мје сту зва ном Кан џи-
ла. Једи но је успио да умак не Љубо Радо је вић, мла дић из Гор ње Бре зне 
који се стр мо гла вио низ јед ну про ва ли ју.47

Када су Њем ци утвр ди ли да је народ напу стио сво је домо ве и 
побје гао у пла ни ну, послу жи ли су се лукав ством: сеља ци ма које су сре-
ли у Гор њој Бре зни дали су обја ве да се сло бод но кре ћу и да позо ву 
народ да се вра ти сво јим кућа ма. Заве ден овом обма ном народ је почео 
да напу шта збје го ве и да се вра ћа сво јим кућа ма. По кази ва њу свје до ка 
Неђељ ка Тади ћа, сеља ка из Гор ње Бре зне, он је рањен сти гао у тај збјег 
и упо зо рио сеља не да се не вра ћа ју у село јер ће настра да ти. Оне који су 
се већ спу сти ли у село Њем ци су поу би ја ли. У кући Спа со ја Радо је ви ћа 
спа ли ли су 11 осо ба које су ту похва та ли. Чита во село Гор ња Бре зна спа-
ље но је до теме ља.48 

У Гор њој Бре зни у три куће при пад ни ци  7. СС-диви зи је спа ли ли 
су 24 осо бе.49 О тим зло чи ни ма свје до чио је Неђељ ко Тадић, а посвје до-
чио Спа со је Ђур ко вић. Тадић осим име на жрта ва и уни шта ва ња имо ви-
не наво ди да су вој ни ци коју су почи ни ли зло чи не при па да ли „Враж јој 
диви зи ји“ и међу њима је било мно штво уста ша, на чијим је капа ма у 

45 М. Циц мил, КрвПиве, 30.
46 КадасеПиваунебоселила1, Срп ско ста но ви ште,  уред ник Весе лин Мато-

вић, Срп ска РТВ, пре у зе то: 26. 3. 2019. годи не у 10.00 h, https://www.youtu be.com/
watch?v=F3Zl4kTf4MY.

47 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 275.
48 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 275–276.
49 О. Бла го је вић, Пива, 588.
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већи ни слу ча је ва од озна ка било сло во „U“.50

При је дола ска Њема ца сеља ци из села Доња Бре зна скло ни ли су 
се на Голи ју, на мје сто зва но Пода, гдје су их Њем ци откри ли. Њем ци су 
се и овдје послу жи ли пре ва ром: дје ци су дава ли бом бо не и кекс, само да 
би обма ну ли сеља не да дођу сво јим кућа ма. Чим су се сеља ци поче ли из 
збје го ва спу шта ти у села Њем ци су их хва та ли, по гру па ма уби ја ли, и на 
гоми ла ма спа љи ва ли њихо ве леше ве, а 17 мје шта на су затво ри ли у јед ну 
кућу и живе спа ли ли.  Оно живља што га Њем ци није су успје ли да похва-
та ју на пре ва ру поно во је побје гло у пла ни ну и углав ном се спа сло.51

Ста нов ни ци Бајо вог Поља, по пар ти зан ској аги та ци ји, напу сти ли 
су село на ври је ме и побје гли на пла ни ну Голи ју, на Бун дос гдје је орга-
ни зо ван зби јег. Посли је 17 дана про ве де них у збје гу, већи број сеља ка 
вра тио се сво јим кућа ма. Прва чети ри дана Њем ци их није су дира ли, али 
су петог дана похва та ли већи број мје шта на и гру пу од 14 осо ба запа-
ли ли у кући Мил ке Дуру то вић. Тада је већи број сеља ка поно во ума као 
у Бун дос. Бајо во Поље су Њем ци спа ли ли и у њему уби ли 20 осо ба.52 
У кући Сава Јови ће ви ћа Њемац је усмр тио дје те од мје сец дана које је 
било у мај чи ном наруч ју.53 У Бајо вом Пољу нај ви ше је стра да ло чла но ва 
из брат ства Јово ви ћа који су се, и поред упо зо ре ња Ђор ђи ја Јово ви ћа, из 
збје га Мје че ви До спу сти ли у село.54

Нај ве ћа тра ге ди ја заде си ла је села Дубу, Буко вац, Миљ ко вац и 
Руди ни це. Њемач ке патро ле су се расу ле по обли жњим шума ма и врта ча-
ма и саку пља ле избје гли народ. Гру пу сеља ка из Дубе и Буков ца, пошто 
су их оку пи ли на катун Забр ђе, одве ли су у село Миљ ко вац, па их зајед-
но са жите љи ма тог села и Руди ни ца потје ра ли на мје сто зва но Дола и 
ту стри је ља ли. У чита вом селу Буков цу није оста ло живо нијед но мушко 
дије те, од 80 поро ди ца оста ло је све га седам одра слих мушка ра ца. Брат-
ство Бла го је ви ћа је ско ро пот пу но утр ве но. Село Буко вац је до теме ља 
запа ље но.55 Мари ци Бла го је вић из Буков ца, након што су јој уби ли два 
сина, мла ди ћа, оте ли су из наруч ја и тре ћег пето го ди шњег Бого љу ба. 

50 Записник о саслушању свједокаНеђељкаТадића, Коми си ја за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њего вих пома га ча – Архив Југо сла ви је, инв. бр. 14500, 344–586.

51 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 276.
52 Исто, 276.
53 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 298.
54 ОсаслушањусвједокаАћимаЈововића, ОсаслушањусвједокаМарицеБла

гојевић, Коми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њего вих пома га ча – Архив Југо-
сла ви је, инв. бр. 14601, 344–846.

55 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 276–277.
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По свје до че њу Мари це Бла го је вић на њено избе зу мље но запо ма га ње и 
пита ње куда га воде, Њемац је одго во рио: „Водим га у шко лу!“ Када су га 
дове ли над раку у којој су, међу 12 уби је них људи, лежа ла и њего ва бра-
ћа Сте ван и Дра го љуб, закла ли су и малог Бого љу ба и баци ли у раку.56 
Трагичан при мјер физич ке ликви да ци је неду жног наро да представља 
село Дуба, у којем је од 150 у живо ту оста ло 20 жите ља.57

Ужа сне сли ке зло чи на у Пиви пре но си Обрен Бла го је вић који 
исти че да је тешко стра да ло њего во брат ство, ско ро је пре по ло вље но: 
од око 500 душа, коли ко их је тада било у Буков цу и Дубој, поби је не су 
само тога јед ног дана 242 осо бе. 

Нај ве ћи дио стра дао је у Доли ма.58 По свје до че њу Мило ша Гло-
ма зи ћа из села Доњих Руди ни ца и Дими три ја Ђика но ви ћа из Гор њих 
Руди ни ца, у Доли ма су, код куће Бог да на Пејо ви ћа, саку пље не сеља ке 
поди је ли ли у три гру пе. Прву гру пу чини ли су мушкар ци ста ри ји од 15 
годи на, дру гу жене и дје вој ке, а тре ћу дје ца. Редо след уби ја ња био је 
обр нут.59 Уби је не, или можда само рање не, затр па ли су у иско па ну плит-
ку рупу и нава ли ли на тије ла каме ње и земљу. Једи ни пре жи вје ли свје-
док тог зло чи на био је Милош Гло ма зић из Руди ни ца који је побје гао са 
стре ли шта.60 У селу Доли код Плу жи на при пад ни ци диви зи је „Принц 
Еуген“ уби ли су 522 мје шта ни на овог и сусјед них села (Буко вац, Дубе, 
Руди ни це, Сеља не, Миљ ко вац), међу њима 109 дје це.61 Било је и поку-
ша ја пре го во ра са Њем ци ма.62 У Доли ма је један њемач ки офи цир одбио 
да пуца на жене и дје цу па га је коман да одмах ликви ди ра ла. Зло чин у 

56 ЗаписникосаслушањусвједокаМарицеБлагојевић, Коми си ја за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њего вих пома га ча – Архив Југо сла ви је, инв. бр. 12882, 344–584; 
М. Циц мил, КрвПиве, 143; Јово Попо вић, Вјешалазагенерале, Загреб 1986; Ј. П. Жар-
ко вић, Дурмиторскоподручје, 298.

57 В. Реџић, Грађанскират, 175; Први вој ник из села Дубе ста сао је тек 1965. 
годи не – К. М. Радо вић, Чујнебо–видиземљо, 9.  

58 О. Бла го је вић, Пива, 590; О. Бла го је вић, Мојживот, 172–176. 
59 ЗаписникосаслушањусвједокаМилошаГломазићаизселаДоњихРудини

цаиДимитријаЂикановићаизГорњихРудиница, Коми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на 
оку па то ра и њего вих пома га ча – Архив Југо сла ви је, инв. бр. 12881, 344–582; Запи
сникосаслушањуоштећеникаЂикановићДимитријеизГорњихРудиница, Коми си-
ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њего вих пома га ча, Архив Југо сла ви је, инв. бр. 
12856, 344–676.

60 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 296; О. Бла го је вић, Пива, 588; М. 
Циц мил, КрвПиве, 27–32.

61 „Откри вен спо ме ник у Доли ма (Пива)“, Политика, Бео град, 11. 7. 1977.
62 Пејо Пејо вић који је знао њемач ки језик водио је пре го во ре са Њем ци ма без 

успје ха – К. М. Радо вић, Чујнебо–видиземљо, 9.
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Доли ма се десио 7. јуна 1943. годи не на Тре ће обре та ње гла ве Све тог 
Јова на Крсти те ља.63 Пре ма изја ви свје до ка Пет ка Бла го је ви ћа из села 
Буков ца тим зло чи ни ма руко во дио је један од офи ци ра „Враж је диви зи-
је“ Рудолф Шулц.64 

Свје док Мило ван Жив ко вић казу је о стра да њу села Сеља ни. 
Мјештани су били гото во сви напу сти ли сво је куће и скло ни ли се у збје-
го ве на Заво ди шту, Баби ну врху и кату ну Зака мен. Када су Њем ци на 
пре ва ру нама ми ли већи број сеља ка да сиђу с пла ни не, око 80 мје шта на 
пало је у руке Њем ци ма који су их одве ли на Горан ско. Тамо шња коман-
да их је пусти ла с тим да позо ву и оста ле сеља ке с пла ни не, како би им 
изда ла обја ве за сло бод но кре та ње. Но глас о уби ја њу сеља ка у Доли ма 
и дру гим мје сти ма про нио се по збје го ви ма, те се овом пози ву нико није 
ода звао. Њем ци су изне на да упа ли у збјег на Зака ме ну, гдје су ухва ти ли 
21 осо бу, међу који ма и ста рог игу ма на Пив ског мана сти ра Ила ри о на 
Мија то ви ћа. Све су их дотје ра ли у засе лак Води це, затво ри ли у шта ле 
Шпи ра Секу ло ви ћа и живе спа ли ли. Из огња су иско чи ли и са рана ма 
ума кли Мило ван Жив ко вић, Перо Лучић и Вуко Аџић.65 Из запа ље не 
шта ле побје гли су Вуко ла и Дани ло Јово вић, али су код села Дубе наи-
шли на њемач ку засје ду и поги ну ли. Њем ци су их, потом, уба ци ли у 
запа ље ну кућу.66

Када су Њем ци дошли у село Плу жи не, у почет ку није су нико га 
уби ја ли, а већи дио наро да већ је био побје гао у пла ни ну. Оно живља 
што је оста ло, 64 сеља ка, Њем ци су похва та ли и затво ри ли у кућу Миха-
и ла Аџи ћа, али их је њемач ки офи цир Paul Ger card пустио да побјег-
ну у пла ни ну. Када је наи шла дру га њемач ка једи ни ца сусти гла их је и 
похва та ла 44 осо бе, и у коли би Обре на Гој ко ви ћа све запа ли ла. Седам-
на е сто го ди шња Јагли ка Крсто ва Аџић, пив ска херо и на, успје ла је да се 
отрг не Њем ци ма и да би сачу ва ла сво ју част иза бра ла је лома чу у којој 
су јој већ горе ли отац, мај ка и бра ћа. Свје до ци ове тра ге ди је у Гој ко ви ћа 
Долу су Анђа Вука ши но ва Лубу рић (1905–1987) и Вида Крсто ва Аџић 

63 Јоа ни ки је Мићо вић, „Стра да ње дје це и омла ди не, жена труд ни ца и неду жног 
ста нов ни штва, пра во слав них Срба Пиве и Гор њег Поли мља поби је них од фаши стич ке 
Принц Еуген диви зи је 1943. и 1944. годи не“, Гласник, слу жбе ни лист Срп ске пра во-
слав не цркве, 8, Бео град, август 2018, 367.

64 ОсаслушањусвједокаМарицеБлагојевић, Коми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на 
оку па то ра и њего вих пома га ча – Архив Југо сла ви је, инв. бр. 12882, 344-584.

65 Записник о саслушањуМилованаЖивковића из селаСељана, Коми си ја за 
утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њего вих пома га ча – Архив Југо сла ви је, инв. бр. 
14496, 344-585; П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 277.

66 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 298.
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(1934–2010), Јагли ки на сестра, које су успје ле да пре жи ве маса кр.67 
Обрад Циц мил, коман дант Цен трал не бол ни це Врхов ног шта-

ба, у Плу жи на ма испред села наи шао је у јед ном пото ку на угље ни са не 
леше ве. Међу спа ље ним био је и плу жин ски све ште ник Јоко Сочи ца.68 
Све ште ни ка Сочи цу, стар ца од 80 годи на, спа ли ли су са осам чла но ва 
њего ве поро ди це у јед ној ста ји изме ђу Мило ше ви ћа и Плу жи на.69

Ста нов ни ци Јасе на и Сту би це тако ђе су се били скло ни ли у збје-
го ве пла ни не Голи је, на Леде ни ца ма. Њем ци су и њих на пре ва ру дома-
ми ли и уби ли 43 осо бе, спа ли ли су 18. Чита во село Сту би ца је запа ље но, 
а сто ка и оста ла покрет на имо ви на опљач ка не.70

До Зукве, села у сусјед ству Сту би це, и села Мило ше ви ћи и Брље-
во на ври је ме је сти гао глас о зло чи ни ма Њема ца, па су тамо шњи сеља ни 
побје гли у пла ни ну, осим сед мо ри це мје шта на које су Њем ци ухва ти ли и 
уби ли. У Каша рач кој пећи ни Њем ци су  откри ли 28 сеља ка из Брље ва и 
све поу би ја ли. Поро ди цу Мила на Васо ви ћа, њего ву супру гу Дан ку и дје-
цу (два на е сто го ди шњу Саве ту, сед мо го ди шњу Ружу и четво ро мје сеч ног 
Андри ју) ухва ти ли су бли зу те пећи не и живе баци ли низ лити цу изнад 
рије ке Пиве, висо ку око 300 мета ра.71 Јован Ружић из Мило ше ви ћа изја-
вио је: „Жив су народ баца ли на ватру, малу дје цу, стар це и ста ри це“.72 
У Брље ву је нађен усмр ћен седам де се то го ди шњи Трив ко Васо вић са 
Јеван ђе љем на гру ди ма кроз које су га зло чин ци устри је ли ли.73 У Брље-
ву су Њем ци деве де се то го ди шњег осли је пе лог Рада Баја ги ћа затво ри-
ли у кућу и спа ли ли. Из запа ље не куће поку шао је да побјег не рање ни 
четр на е сто го ди шњи дје чак Вели мир Сук но вић, из Јасе на. Наци сти су га 
гони ли док га није су сти гли и уби ли. Поку шао је тада бјек ство и Игњат 
Сук но вић, али је и он уби јен.74

Сеља не села Стаб на Њем ци су у већем бро ју похва та ли и њих, 
сто ти нак осо ба, већи ном ста ра ца, баба и дје це стри је ља ли. На Тре су љи 

67 М. Циц мил, КрвПиве, 41–43; П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 277; Ј. П. Жар-
ко вић, Дурмиторскоподручје, 297–298.

68 Obrad Cic mil, „Sedam teš kih dana“, Sutjeska, III, Beo grad 1959, 148.
69 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 298.
70 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 277.
71 Исто, 278; Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 298; Документиизисто

ријеЈугославије, IV, 254.
72 „Суђе ње бив шем немач ком коман дан ту Југо и сто ка гене рал-пуков ни ку Леру 

и гру пи Хитле ро вих гене ра ла“, Борба, Бео град, 8. 2. 1947, 3. 
73 Ј. Мићо вић, Страдањедјецеиомладине, 365.
74 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 298.

ВасиљЈововић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

103

у пла ни ни Кру чи ци изнад Малог језе ра Њем ци су откри ли збјег из села 
Ста ба на. Зате че не жите ље први дан су само сли ка ли и рекли им да сју-
тра дан дођу по обја ве, али да пове ду и оне који тога дана није су били у 
збје гу. Дру гог дана дошло је око 100 људи и у дви је ма коли ба ма чека-
ло Њем це са обја ва ма. Чим су сти гли Њем ци су рафа ли ма из ауто ма та 
поко си ли све људе у коли ба ма, а онда их запа ли ли. Софи ја Недељ ко ва 
Кан дић (Стаб на), седам на е сто го ди шња дје вој ка, баци ла се у пла мен. Из 
јед не коли бе су рање не побје гле Љуби ца Про дан, оста вив ши дво је мртве 
дје це, и Љуби ца Тадић. Оне су потре сно испри ча ле какве су загр ље ни 
роди те љи и дје ца пада ли од њемач ких рафа ла. Чита ве поро ди це Кан ди-
ћа и Туфег џи ћа су неста ле у јед ном дану.75 Зло чин у кату ну Кру чи ци се 
десио 13. јуна.76 

Пре ма изја ва ма свје до ка Мом чи ла Кади ћа, за зло чин над ста-
нов ни ци ма села  Ста ба на одго ва ран је 14. пук 7. СС-диви зи је „Принц 
Еуген“ под коман дом Аугу ста Шмид ху бер (послед њи коман дант диви-
зи је „Принц Еуген“), којем је за зло чи не суђе но посли је Дру гог свјет ског 
рата.77 Шмид ху бер је лич но наре ђи вао зло чи не. У запи сни ку са суђе ња 
сто ји да је Шмид ху бер, у Пивској жупи, ушао у кућу јед ног учи те ља, 
чија се супру га два дана рани је поро ди ла, и наре дио да се ције ла поро-
ди ца одмах исе ли. У кући је тада било 12 осо ба. Када му се учи ни ло да 
исе ља ва ње пре ду го тра је, Шмид ху бер је наре дио да се одмах сви поби ју 
на лицу мје ста.78 Про тив њега су свје до чи ли и поје ди ни офи ци ри и под-
о фи ци ри из диви зи је „Принц Еуген“ који су потвр ди ли њего ве зло чи-
не, на при мјер поруч ник др Еуген Штумпф, и сани тет ски под о фи ци ри: 
Јозеф Дурст, Игнац Нил и Кри стоф Танин гер.79

75 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 278;  Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 
296;ДокументиизисторијеЈугославије, IV, 254; М. Циц мил, КрвПиве, 33–39.

76 М. Циц мил, КрвПиве, 36.
77 Суђе ње бив шем немач ком коман дан ту Југо и сто ка гене рал-пуков ни ку Леру 

и гру пи Хитле ро вих гене ра ла, Борба, 6. фебру ар 1947, 3; 8. фебру ар, 3; С. Божо вић, 
Дивизија„ПринцЕуген“, 199, 201. Као свје до ци зло чи на у Пиви 1943. годи не пред 
вој ним судом у Бео гра ду исту пи ли су Пивља ни: Мом чи ло Кан дић, Мила дин Вуко-
вић, Јован Ружић, Ђур ко Ћала сан, Обрад Митрић, Миле та Ћала сан, Јован Муми но вић, 
Радо ван Пејо вић, Милан Ровић, Јездо Кулић, Лале Циц мил, Неђељ ко Тадић, Мари ца 
Бла го је вић, Радо слав Баја гић, др Обрен Бла го је вић, Ради во је Дакић, Мико Жар ко вић 
и Тодор Бла го је вић – М. Циц мил, КрвПиве, 143.   

78 „Суђе ње бив шем немач ком коман дан ту Југо и сто ка гене рал-пуков ни ку Леру 
и гру пи Хитле ро вих гене ра ла“, Борба, 6. фебру ар 1947, 3.

79 „Наци стич ки зло чин ци пред судом“, Политика, 8. фебру ар 1947, 5. Вој ни 
суд Југо сло вен ске арми је осу дио је 16. фебру а ра 1947. годи не на смрт вје ша њем гене-
ра ла Аугу ста Шмид ху бе ра – „Суђе ње бив шем немач ком коман дан ту Југо и сто ка гене-
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Ни дру гом збје гу села Стаб на, на Био чу код Малог језе ра, није 
успје ло да умак не Њем ци ма. У кату ну код Малог језе ра, у јед ној коли-
би уби је но је 37 осо ба, па је потом запа ље на. Док су се Њем ци уда ља-
ва ли од запа ље не коли бе, изву кла се рање на четво ро го ди шња дје вој чи-
ца, Љубин ка Тија нић; лута ју ћи шумом наи шла је на гру пу сеља ка, међу 
који ма је био и њен отац. У коли би је изго рио њен дво го ди шњи брат. На 
пита ње гдје јој је брат, Љубин ка је одго во ри ла: „Спа ва у коли би“.80

Масов но стри је ља ње заде си ло је и село Орах, о чему свје до чи 
Ђуро Гој ко вић.81

Чим су Њем ци сти гли у село Мра ти ње ухва ти ли су и стри је ља ли 
12 мје шта на и запа ли ли 100 кућа. Иста суд би на је сна шла и збјег на пла-
ни ни Вуче ву код мје ста Врхо ви. Ту је похва та но и одмах поу би ја но око 
30 осо ба; уби је но је и тро мје сеч но дије те у коли јев ци.82 На стра ти шту 
сед мо го ди шњи син Воји на Вуко ви ћа, дошав ши сви је сти, при ди гао се 
и почео да пла че. Њемач ки вој ник је при шао и доту као дје ча ка. У Мра-
ти њу су се сеља ци орга ни зо ва ли и бори ли про тив непри ја те ља. Када су 
Њем ци кре ну ли да запа ле издво је ну гру пу кућа у врх села, Мра тињ ци су 
запу ца ли из пуша ка на њих. Њем ци су се убр зо пову кли.83 

Село Смри јеч но током опе ра ци је „Шварц“ про шло је боље од 
дру гих пив ских села и с мањим бро јем жрта ва. Испред првог тала са 
диви зи је „Принц Еуген“, која је почет ком јуна напре до ва ла од Гац ка, 
Смре ча ни су се пову кли у збје го ве по шумо ви тим и скро ви тим врта ча ма 
испод Леде ни це  –  око Пода, Вро ва, Тори на, Мимо вих савр да ка, Обља ја, 
гдје су погра ди ли ката ве и тори не за сто ку. По кази ва њу мај ке Божи да ра 
Тади ћа, у збје гу их при мје тио један њемач ки вој ник, из гру пе од пет-
шест вој ни ка који су ишли ста зом низ кла нац, али им је кри шом, да га 
оста ли не виде, руком дао знак да се ту при та је и при кри ју.84

У Смри јеч ну се смр ти спа сио Ђури ца Тадић, који је при чао са 
њемач ким коман дан том о Немцу Јохану Волфгангу Гетеу и Србину 

рал-пуков ни ку Леру и гру пи Хитле ро вих гене ра ла“, Борба, 17. фебру ар 1947, 3. Због 
зло чи на што их је почи нио осу ђен је на смрт гене рал Кар ло фон Обер камп, који је био 
коман дант диви зи је „Принц Еуген“ у пери о ду од 15. маја 1943. годи не до 30. јану а ра 
1944. годи не – С. Божо вић, Дивизија„ПринцЕуген“, 203.  

80 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 278; Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 
296–297.

81 „Суђе ње бив шем немач ком коман дан ту Југо и сто ка гене рал-пуков ни ку Леру 
и гру пи Хитле ро вих гене ра ла“, Борба, Бео град, 8. 2. 1947, 3.

82 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 278.
83 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 298–299.
84 Boži dar Tadi�, Smriječno,selouPivi, Ceti nje 2004, 247–248.
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митрополиту Петру II Петровићу Њего шу.85  
Тих дана је у Пив ској жупи уби је но, спа ље но или без тра га неста-

ло 910 ста нов ни ка.86 Наро чи то тешко стра да ли су мје шта ни сље де ћих 
села: Гор њих и Доњих Бре за на, Пот при со ја, Бајо вог Поља, Дубе, Буков-
ца, Миљ ков ца, Руди ни ца, Сеља на, Плу жи на, Ста ба на, Брље ва, Мра ти ња 
– куд год је про шла диви зи ја „Принц Еуген“.87 Заби ље же не су и отми це 
жена, као што је слу чај Мил ке Бла го је вић из Буков ца, коју је за ври је-
ме опе ра ци је „Шварц“, док је бје жа ла са дво је мало љет не дје це, отео 
мусли ман из Фазла ги ћа Куле и одвео са собом касни је у Еги пат.88 

Зло чин у Пла ни ни пив ској
 
На десној стра ни рије ке Пиве у Пла ни ни Пиској, Ита ли ја ни су 

наста вља ли са истре бље њем ста нов ни штва и паље њем кућа по истом 
пла ну као и Њем ци у Пивској жупи. Ита ли јан ска диви зи ја „Фера ра“ 
и 83. пук диви зи је „Вене ци ја“ у зло чи ни ма није су зао ста ја ли иза сво-
јих њемач ких саве зни ка. Ита ли јан ска диви зи ја „Фера ра“ 8.  јуна ушла 
је у село Безу је и скре ну ла пре ма сје ве ру како би се саста ла са 1. брд-
ском њемач ком диви зи јом која је опе ри са ла пре ко Дур ми то ра. При пад-
ни ци диви зи је „Фера ра“ су, након Дроб ња ка гдје су почи ни ли гено цид, 
у јуну сти гли на Пла ни ну пив ску и у селу Безу ју уби ли пет ста ра ца, а 
деве де се то го ди шњег Неђељ ка Бошња ка спа ли ли у коли би. Спа ље но је 
село Безу је, оста лњ су само шко ла, црква и још три куће.89 Спа ље на су 
и опљач ка на села: Дубље ви ћи, Бор ко ви ћи, Борич је, Пишче, Воји но ви не, 
Баби ћи, Кули ћи, Унач, Шари ћи и Бар ни До. Једи но није спа ље на Трса, 
гдје су Ита ли ја ни смје сти ли сво ју коман ду. На Пишчу је 15 ита ли јан-
ских вој ни ка сило ва ло јед ну мла ду жену, а затим су је ноже ви ма исје кли. 
Пли је ни ли су сто ку, а били су пра ви мај сто ри у про на ла же њу зако па ног 
покућ ства и намир ни ца које су сеља ци поку ша ли да спа су.90

Обрад Циц мил опи су је паље ви ну села на десној оба ли Пиве: 

85 К. М. Радо вић, Чујнебо–видиземљо, 143.
86 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 300.
87 О. Бла го је вић, Пива, 589.
88 М. Циц мил, КрвПиве, 128–130; Вин ка Бла го је вић Булић, Идимојетеочине

виђеле, Жабљак 2006, 117–118.
89 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 300; П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 

278. 
90 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 300; П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 

278–279.
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Јери ни ћа, Бар ног дола, Жеич ног и каже да је бук та ло на ције лом про-
сто ру од Шиљ ко ви не, пре ко Баби ћа, Ома ра па све до Шари ћа и даље: 
„Поје ди не згра де или гру пе згра да на истом мје сту зачас би се пре тво ри-
ле у там но цр ве ни кови тлац дима и пла ме на, затим би се издво јио висок 
пла ме ни језик од раз бук та ле суве чамо ви не као вели ка крва ва заста ва... 
Потом би све уто ну ло у густе обла ке дима који се мије шао са маглом и 
обла ци ма.“91

Пре ко пла ни не Сиња је ви не, Жабља ка и Дур ми то ра и села Недај-
ног до Шће пан Поља насту па ла је њемач ка 1. брд ска диви зи ја. Журе ћи 
пре ма Пла ни ни пив ској њени при пад ни ци у Шаран ци ма и Језе ри ма нису 
чини ли масов не зло чи не над ста нов ни штвом. Међу тим, чим су сти гли у 
село Црну Гору у Пиви одмах су га спа ли ли, уби ли дви је жене, 12 рање-
ни ка и тифу са ра живе су баци ли у бунар и три тешка рање ни ка спа ли ли 
у кући. Код изво ра Забој, у кањо ну Суши це, вој ни ци ове диви зи је нашли 
су 30 рање ни ка, измр цва ри ли их и поу би ја ли кун да ци ма, а затим поба-
ца ли низ лити це. Након што су пре шла кањон Суши це, спа ли ли су до 
теме ља, честим бом бар до ва њем, већ раз ру ше но село Недај но. Поје ди-
нач но су ухва ти ли или у бјек ству уби ли 11 мушка ра ца и жена, међу који-
ма и три ста ри це од пре ко 70 годи на. Потом су спа ли ли села: Мило го-
ру, Вој во ди ће, Кне же ви ће, Нико ви ће, Боја те, Јери ни ће, Црквич ко Поље, 
Бри јег и Шће пан Поље. У Црквич ком Пољу у јед ној кући стри је ља ли су 
15 сеља ка, а онда кућу запа ли ли. Из запа ље не куће успио је да побјег не 
Радо ји ца Попо вић. На Пла ни ни пив ској, а посеб но у кањо ну Суши це и 
Пиве, вој ни ци њемач ке 1. брд ске диви зи је су у стре љач ком стро ју пре-
тра жи ва ли шуме, тра га ју ћи за збје го ви ма ста нов ни штва, рање ни ци ма и 
зао ста лим пар ти за ни ма, па се у том бес пу ћу било врло тешко сакри ти. 
Ухва ће не рање не пар ти за не и сеља ке јед на ко су кажња ва ли стри је ља-
њем. У Црквич ком Пољу спа ље но је 350 згра да и опљач ка но око 3.000 
ова ца. Ту је стри је ља но 15 ста ра ца који су посли је запа ље ни у Доњим 
Цркви ца ма.92 

Бугар ски 61. пук који је био у саста ву бор бе не гру пе „Лудви гер“ 
није зао ста јао у зло чи ни ма иза Њема ца и Ита ли ја на. Кре ћу ћи се за пуко-
ви ма њемач ке 1. брд ске диви зи је, дје ло ви ово га бугар ског пука сти гли 
су до кањо на Суши це, гдје су попљач ка ли сву сто ку села Недај ног и дио 
сто ке села Црне Горе. Потом су опљач ка ле и мно го сто ке око Жабља ка.93

При пад ни ци њемач ке 1. брд ске диви зи је и ита ли јан ске диви зи-

91 O. Cic mil, Sedamteškihdana, 124–125.
92 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 279.
93 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 302.
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је „Фера ра“ на Пла ни ни пив ској успје ли су да ухва те и поби ју око 170 
људи. И то су били ста ри ји мушкар ци и жене који су се нада ли да ће 
зашти ти ти сво је домо ве, или пак поје дин ци који су упа да ли у засје де.94 
У опе ра циј ском днев ни ку њемач ке 1. брд ске диви зи је од 13. јуна 1943. 
годи не пише: „Вече рас је стри је ља но 30 циви ла и 200 кућа пору ше но, 
ина че ништа ново“, а за 16. јун је заби ље же но: „Диви зи ја ће се поста ра-
ти да ни јед на бан да која се евен ту ал но вра ти у овај рејон не пре жи ви“. 
Оба вје штај ни офи цир те диви зи је у јед ном извје шта ју при зна је: „Само 
мали број ста нов ни штва жели мир по сва ку ције ну“.95

Ста рац Обрен Бау цал из тар ског села Бри је га у Пиви (88 годи на) 
пре тво рио је сво ју кућу у бун кер за одбра ну и пру жио отпор Њем ци ма.96 

Омла дин ка Загор ка Жив ко вић из села Жеич на поги ну ла је од 
њемач ких мета ка поку ша ва ју ћи да изне се рање ни ке из сво је куће која 
је бук та ла у пла ме ну. Тако ђе су уби ли и њеног оца Секу лу и оба тије ла 
баци ли у ватру.97 

На Пла ни ни пив ској бјек ства са стре ли шта била су честа поја-
ва. Тако је одбор ник Обрен Жар ко вић, када су га Њем ци нао ру жа ног 
ухва ти ли на спа ва њу у кањо ну Суши це и изве ли на стри је ља ње, ско-
ком низ јед ну урви ну успио да побјег не. Из кањо на Суши це побје гао је 
Раде Вуко вић из села Пишче. У поку ша ју бјек ства поги ну ли су Радо мир 
Шарац Рашо и Јован Шарац из Недај ног. Крсто Шара ц, чијег су сина 
Раша два дана рани је уби ли Њем ци, и Неђељ ко Жар ко ви ћ, док су били 
на изви ђа њу, уби ли су јед ног ита ли јан ског вој ни ка, а у пушка ра њу је 
поги нуо Неђељ ко.98

Огор че ни што на Пла ни ни пив ској није су успје ле да про дру у 
збје го ве и нама ме ста нов ни штво да се вра ти кућа ма, вој ни ци немач ких 
и ита ли јан ских једи ни ца и бугар ског 61. пука раз ви ли су се у стре љач ки 
строј и тако саку пља ли сто ку, која је као поди вља ла, без чоба на, лута ла 
неде ља ма по врле ти ма Суши це и Дур ми то ра. Уко ли ко не би могли да 
до ње дођу, сто ку су тукли митра ље зи ма и мино ба ца чи ма. Више сто-
ти на ова ца и јага ња ца тако је поби је но или нагна но да се стро ва ли у 
амбис. Дани ма су се орло ви стр ви на ри изда шно хра ни ли стр ви на ма, док 
се народ нала зио на иви ци нове ката стро фе – да помре од гла ди. Наци-
сти и фаши сти су запли је ње ну сто ку и сво је мазге намјер но утје ри ва ли у 

94 Исто, 302.
95 F. V. D. Dikin, Bojovnaplanina, 51–53.
96 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 280.
97 Исто.
98 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 304.
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њиве заси ја не житом и кром пи ром, а буна ре и локве су тро ва ли и пуни-
ли леше ви ма. Хтје ли су и на тај начин да спри је че повра так пре жи вје-
лих Дур ми то ра ца и пар ти за на на тај терен. Када су напу сти ли тај крај, 
непри ја те љи су намјер но оста ви ли хиља де екс пло зив них напра ва, мина 
изне на ђе ња, од којих ће касни је више десе ти на људи, а наро чи то дје це, 
поги ну ти или оста ти дожи вот но оса ка ће но.99

У Пиви је стра дао и мусли ман ски живаљ из села Бри јег које 
се нала зи у бли зи ни хер це го вач ке гра ни це. Мусли ма ни из Бри је га су 
крште ни почет ком 1943. годи не у Цркви Св. Апо сто ла Петра и Павла у 
Црквич ком Пољу. Касни је, посли је деце ни је про ве де не у пра во сла вље 
вра ћа ју се поно во у ислам. Род би на стра да лих је попи сним коми си ја ма 
након Дру гог свјет ског рата дала за осмо ро подат ке: пре зи ме на и име на 
при је крште ња.100  

У јуну, када су пар ти зан ске једи ни це јури ша ле да про би ју њемач-
ки обруч на Сутје сци, чита ва Пива била је у пла ме ну. Пали ле су је једи-
ни це ита ли јан ске диви зи је „Фера ра“, 7. СС-диви зи је „Принц Еуген“ и 1. 
брд ске њемач ке диви зи је, што су се 11. јуна саста ле на пла тоу Пла ни не 
пив ске, на лини ји Шари ћи –Цр ни врх –Ба би ћи и (на дру гој лије вој стра-
ни Пиве) Косто ва Гре да. Тога дана и читав срез шав нич ки био је поно во, 
и четвр ти пут у току рата, пре га жен и оку пи ран. Коман да VI ита ли јан-
ског армиј ског кор пу са 13. јуна 1943. годи не јавља да су прет ход ног дана 
„ита ли јан ско-њемач ке-бугар ске једи ни це сти гле на нај ви ши врх Дур-
ми то ра – кота 2522, гдје су поби ли заста ву три ју вој ски“, а загре бач ки 
Хрватскинарод од 6. јула 1943. годи не извје шта ва: „Бугар ско је новин-
ство с нај ве ћом пажњом биље жи ло ток ове бор бе, с посеб ном радо шћу 
је истак ну та чиње ни ца да се уз држав не заста ве оста лих наро да на Дур-
ми то ру зави о ри ла и бугар ска држав на заста ва након осва ја ња нај ви шег 
врха Дур ми то ра“.101

Број стра да лих

Први зва нич ни попис пив ског ста нов ни штва дати ра из 1921. 
годи не. Тада је на Пла ни ни пив ској живје ло 3.058 ста нов ни ка, а у току 
1931. годи не тај се број пове ћао на 4.487 ста нов ни ка. У про ље ће 1941. 
годи не могао је бити изме ђу 4.800 и 5.000 ста нов ни ка. Број дома ћин-
ста ва на Пла ни ни пив ској изно сио је 1921. годи не 640, 1931. годи не 811 

99 Исто, 304.
100 М. Циц мил, КрвПиве, 114.
101 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 286; В. Деди јер, Дневник, II, 854.
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а 1948. годи не било је 680 дома ћин ста ва.102 По попи су из 1931. годи не 
у Пивској жупи је живје ло 5.284 ста нов ни ка, тај број је пове ћан пред 
Дру ги свјет ски рат на око 6.000 ста нов ни ка. Ста нов ни штво Пиве је пред 
Дру ги свјет ски рат бро ја ло око 11.000 душа.103

Када је напра вљен биланс жрта ва и стра да ња наро да дур ми тор-
ског кра ја у јед но мје сеч ној офан зи ви, утвр ђе но је да су наци-фаши сти 
уби ли или спа ли ли 1.390 људи, жена и дје це. Од тога само у Пиви 1.080, 
или 10% њеног ста нов ни штва.104 По јед ној про цје ни, на тери то ри ји шав-
нич ког сре за уби је но је 1.686 осо ба.105 Међу уби је ним нала зи ло се 383 
дје це: 19 ново ре ђен ча ди, 47 узраста од јед не до три годи не, 68 од три до 
пет годи на, 160 од пет до десет годи на, 40 од десет до два на ест годи на 
и 49 од 12 до 14 годи на.106 На сли чан начин су Њем ци уби ли 209 ста ра-
ца и ста ри ца из овог кра ја: 117 у доби од 60 до 70 годи на, 59 од 70 до 80 
годи на, 23 од 80 до 90 годи на, осам од 90 до 100 годи на и дво је пре ко 100 
годи на – Воја Кан дић и Мара Тија нић из Ста ба на.107

По пив ским сели ма је у мају и јуну 1943. годи не од при пад ни ка 
непри ја тељ ских једи ни ца поби је но 1.290 неду жних лица, међу њима 549 
дје це и омла ди не до 20 годи на. Само у Доли ма 7. јуна поме ну ти зло чин-
ци поби ли су 522 душе, чак 109 дје це мла ђе од 15 годи на.108

Први је спи ско ве жрта ва фаши стич ког теро ра 1941–1945. годи не 
дао Обрен Бла го је вић, по поро ди ца ма (118), укуп но 1.090 жрта ва.109

Јован Жар ко вић даје спи сак жрта ва фаши стич ког теро ра из дур-
ми тор ског кра ја (Пиве и Дроб ња ка) са годи ном рође ња и годи ном смр ти, 
укуп но 1.447 осо ба, од којих је више од 1.300 стра да ло 1943. годи не.110

Миле Циц мил даје пои ме нич ни и нај пот пу ни ји спи сак жрта ва 

102 Б. Д. Дубље вић, Планинапивска, 243–244.
103 О. Бла го је вић, Пива, 381–382.
104 O. Cic mil, Sedamteškihdana, 232; Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 

306.
105 В. Реџић, Грађанскират, 173.
106 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 306; П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 

286.
107 СпоменикпалимборцимаДурмитторскогНОПодредаижртвамафаши

змадурмиторскогкраја, спи ско ви, Бео град 1963; Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскопод
ручје, 306–307.

108 Ј. Мићо вић, Страдањедјецеиомладине, 45–84.
109 О. Бла го је вић, Пива, 684-686; „Суђе ње бив шем немач ком коман дан ту Југо-

и сто ка гене рал-пуков ни ку Леру и гру пи Хитле ро вих гене ра ла“, Борба, Бео град, 13. 2. 
1947, 3.

110 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 453-484.
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гено ци да у Пиви 1943. годи не, а и дру гих постра да лих као жртве теро ра 
који поти чу са под руч ја Пиве. Укуп но 1.290 жрта ва.111

На спо ме ни ку на Трси, са запад не стра не нала зе се име на жрта ва 
фаши стич ког теро ра (71 стра да лих из поро ди ца: Аџић – 2, Балан џић – 3, 
Бог да но вић – 4, Бојат – 6, Вој во дић – 5, Вра чар – 7, Јока но вић – 5, Кне-
же вић – 6, Вуко вић – 2, Гре дић – 1, Добри ло вић – 4, Дон дић – 2, Жар ко-
вић – 2, Копри ви ца – 1, Кру нић – 7, Мазић – 2, Мили чић – 4, Мир ко вић 
– 2, Нико вић – 2, Огње но вић – 2, Сочи ца – 1, Трип ко вић – 2, Ушчу млић 
– 1, Циц мил – 4, Чавић – 1 и Шарац – 2).112

На спо мен-оби љеж ју у Гор њим Бре зни ма су упи са на име на 21 
жртве из поро ди ца: Ђур ко вић – 5, Радо је вић – 12, Недић – 1 и Бле чић – 
3.113

На спо мен-дому у Мило ше ви ћи ма су име на жрта ва из села Мило-
ше ви ћи, Буд ња и Седла ра, укуп но 36, из поро ди ца: Аџић – 3, Васо вић 
– 1, Ђапић – 6, Ђођић – 14, Осма јић – 5, Ста јић – 1, Мила то вић – 1 и 
Ружић – 5.114 

У  нај но ви јем спи ску Миле Циц ми л наво ди по поро ди ца ма број 
њихо вих чла но ва који су стра да ли као жртве фаши стич ког теро ра 1943. 
годи не: Апр цо вић (4); Аџић (40); Аћи мо вић (4);  Бабић (3); Баја ги ћа (4); 
Бајо ви ћи (11); Балан џић (6); Бакрач (2); Бла го је вић (264); Бле чић (18); 
Бог да но вић (6); Бојат (10); Бошњак (4); Васо вић (17); Верун (4); Вој во-
дић (6); Воји но вић (3); Вра нић (2); Вра чар (30); Вуко вић (25); Вуко са-
вље вић (2); Гаго вић (6); Гашић (2); Гашо вић (6); Гво зден (2); Гло ма зић 
(16); Гове да ри ца (5); Гогић (29); Гој ко вић (7); Голу бо вић (2); Гргур (1); 
Гре дић (1); Гру бач (2); Гуто вић (20); Дакић (2); Дамја но вић (10);  Дво жак 
(1); Добри ло вић (6); Дон дић (2); Дубље вић (4); Дуру то вић (25); Ђаић (3); 
Ђапић (7); Ђачић (15); Ђика но вић (47); Ђођић (14); Ђукић (1); Ђур ко вић 
(5); Жар ко вић (2); Жив ко вић (5); Жуло вић (2); Ива но вић (1); Јаре дић (7); 
Јово вић (21); Јови ће вић (7); Јока но вић (5); Кан дић (40); Кара ба сил (6); 
Кецо је вић (2); Кне же вић (9); Костић (1); Кика но вић (2); Копри ви ца (1); 
Кру нић (7); Кулић (1); Лечић (1); Ликић (4); Лојо вић (3); Лубу рић (13); 
Лучић (5); Љеше вић (4); Мазић (3); Мало вић (3); Маџар (4); Мили чић 
(5); Мир ко вић (2); Митрић (6); Мића но вић (2); Мија то вић (1); Мостић 
(1); Мумин (8); Недић (5); Нико вић (2); Нико лић (33); Нино ше вић (6); 
Нишић (1); Огње но вић (16); Осма јић (5); Пан то вић (6); Пејо вић (23); 

111 М. Циц мил, КрвПиве, 45–84.
112 Мом чи ло Нишић, КултурнонаслеђеПиве, Под го ри ца 1998, 272–273.
113 Исто, 277.
114 Исто, 279–280.
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Пје шчић (25); Полек сић (2); Попо вић (11); Про дан (13); Радић (2); Радо-
вић (11); Радо ји чић (11); Радо је вић (19); Ребић (1); Раи че вић (1); Ружић 
(6); Секу ло вић (7); Сочи ца (15); Сук но вић (29); Тадић (10); Тија нић (24);  
Тодо ро вић (25); Тон чић (1); Трип ко вић (2); Туфег џић (24); Ћала сан (15); 
Ћоро вић (3); Ћур чић (2); Ушћу млић (3); Циц мил (10); Чавић (1); Шарац 
(2); Шаро вић (1); Шимун (3); Шки ље вић (3); Шип чић (1); Шумић (6); 
Шућур (5); Авдић (2); Зука но вић (1); Хами до вић (1); Хамић (4).115

Према мјестима стратишта 1943. године Миле Цицмил наводи 
колико је чланова из које породице страдало: Баби ћи (Митрић – 1; Раи-
че вић – 1); Бајо во Поље (Бла го је вић – 1; Јово ви ћи – 5; Јови ће ви ћи – 5); 
Бар ни до (Митрић – 1; Огње но вић – 2; Ћала сан – 1); Безу је ( Бајо ви ћи – 5; 
Бошњак – 1; Вра чар – 1; Гаго ви ћи – 3; Пан то вић – 2); Боја ти (Боја ти – 6; 
Огње но вић – 2; Циц мил – 3; Чавић – 1); Борич је (Мића но вић – 1); Бор ко-
ви ћи (Делић – 1; Недић – 2; Радо вић – 2); Бре зна (Бајо вић – 1; Бла го је вић 
– 6; Вра чар – 11; Дуру то ви ћи – 12; Ђика но вић – 1; Ђур ко вић – 4; Неди ћи 
– 2; Пан то вић – 2; Радо вић – 1; Радо је вић – 18; Тадић – 1; Тодо ро ви ћи – 
24); Бри јег (Боја ти – 3; Вуко ви ћи - 5; Гво зден –2; Ива но вић – 1; Јово вић 
– 1; Кика но вић – 2; Кру ни ћи – 2; Ликић – 3; Ушћу млић – 3; Циц мил – 1; 
Авдић – 2; Зука но вић – 1; Хами до вић – 1; Хамић – 4); Брље во (Аџи ћи – 
4; Васо вић – 17; Ђођић – 12; Љеше вић – 3; Осма јић – 5; Пје шчи ћи – 14; 
Ружић – 6; Сочи ца – 6; Ћала сан – 5; Шимун – 1); Будањ: (Пје шчић – 1); 
Буко вац (Бла го је ви ћи – 85; Радић – 1; Тодо ро вић – 1); Води це (Аџи ћи – 2; 
Бле чи ћи – 9; Бесле ма – 2; Вуко са вље ви ћи – 2; Дубље вић – 1; Мија то вић, 
игу ман – 1; Секу ло вић – 5); Воји но ви ћи (Бог да но ви ћи – 5; Воји но ви ћи 
– 3; Дон ди ћи – 2); Вуче во (Верун – 4; Вуко вић – 7; Мумин – 6; Огње но-
вић – 10; Ћала сан – 3); Горан ско (Аџић – 1; Аћи мо вић – 1; Бакра чи – 2; 
Добри ло вић – 1; Лучић – 2; Мића но вић – 1); Гор ња Бре зна (Бле чић – 2); 
Гој ко ви ћа До (Аџи ћи -13; Гој ко ви ћи – 7; Лубу ри ћи – 13; Мало вић – 1; 
Нино ше ви ћи – 6; Сочи ца – 6); Дола (Бла го је ви ћи – 156; Гло ма зић – 3; 
Гуто ви ћи – 8; Дамја но вић – 1; Ђика но вић – 42; Нико ли ћи – 7; Пејо ви ћи 
– 5); Доња Бре зна (Јово ви ћи - 11; Јови ће вић – 1); Доње Руди ни це (Бле чи-
ћи – 4); Дубље ви ћи (Дубље вић – 1; Пејо вић – 1; Полек сић – 2); Дубров-
ско (Бајо вић – 1; Гло ма зић – 1); Забор је (Бла го је ви ћи – 2); Забр ђе (Јово-
вић – 2; Пејо вић – 1); Зуква (Гргур – 1); Јасен (Гове да ри ца – 5; Радо ји чић 
– 1; Сук но ви ћи – 19; Шумић – 4); Јери ни ћи ( Баја гић – 1; Вра ни ћи – 2; 
Жив ко ви ћи – 4; Костић – 1; Ћур чић – 2); Лиси на (Аџи ћи – 4; Голу бо вић 
– 2); Катин до (Бошњак – 1); Кне же ви ћи (Вој во ди ћи – 6; Кне же ви ћи – 7); 
Коша ра (Вуко ви ћи – 6); Кру чи ца (Аћи мо вић – 3; Кан ди ћи – 28; Попо вић 

115 М. Циц мил, КрвПиве, 45–84. 



112

– 1; Про дан – 1; Радо ји чи ћи – 6; Сук но ви ћи – 2; Тија ни ћи – 8; Туфег џи-
ћи – 24; Шумић – 2); Кули ћи (Гре дић – 1); Крстац (Циц мил – 1); Кру ше-
во (Радо вић – 1); Мало језе ро (Радо ји чи ћи – 3); Мана стир Пива (Аџи ћи 
– 2); Мештро вац (Шки ље вић – 1); Мило ше ви ћи (Аџи ћи – 3; Ђапић – 7; 
Ђођић – 2; Кан дић – 1; Ребић – 1; Сочи ца – 2); Миљ ко вац (Апр цо ви-
ћи – 4; Бла го је вић – 1; Бле чић – 1; Јово вић – 1; Лојо вић – 3; Пејо вић 
– 14); Мра ти ње (Вуко ви ћи – 5; Љеше вић – 1; Митри ћи – 2; Огње но вић 
– 2; Радић – 1; Радо вић – 4; Ћала сан – 6; Шимун – 2); Непо зна то мје сто 
(Аџи ћи – 4; Жар ко вић – 1; Жив ко вић – 1); Недај но (Шарац – 1); Нико-
ви ћи (Нико ви ћи – 2); Нико лин до (Лечић – 1); Огу ље ни ца (Вра чар – 2); 
Орах (Дво жак - 1; Шаро вић – 1); Пла ни ни ца (Циц мил – 1); Плу жи не 
(Аџић – 1; Балан џић – 3; Мало ви ћи – 2; Маџар – 4); Пишче (Бог да но-
вић – 1; Вуко ви ћи – 2; Добри ло вић – 3); Поља на (Баја гић – 2); Под при-
со је (Бла го је вић – 12; Дуру то ви ћи – 12; Ђика но вић – 2; Ђур ко вић – 1); 
Поно ше вац (Лучић – 1); Пре сје ка (Тадић – 1); Про да но вац (Бошњак – 1); 
Рав но (Аџић – 1; Пје шчић – 7; Ћоро ви ћи – 3); Руди ни це (Бајо вић – 3; 
Гло ма зић – 12; Гоги ћи – 29; Гуто ви ћи – 12; Дамја но ви ћи – 9; Ђачи ћи – 
15; Ђика но вић – 1; Јаре дић – 7; Недић – 1; Нико ли ћи – 26; Попо вић – 7;  
Шућур – 5); Седла ри (Радо ји чић – 1); Сеља ни (Аџи ћи – 2; Бле чи ћи – 2; 
Лучић – 2; Секу ло вић – 2); Смри јеч но (Тадић – 1); Стаб на (Ђаић – 3; 
Кан дић – 11; Пје шчић – 1; Про дан – 12; Сук но ви ћи - 8; Тија ни ћи – 16); 
Сту би ца (Баја гић – 1; Жуло вић – 2); Суши ца (Копри ви ца – 1; Мази ћи – 3; 
Шарац – 1); Теоч до (Кецо је вић – 1); Тре ште ник (Доде ро вић – 1); Трса 
(Јока но вић – 4; Пејо вић – 1); Тршан ско Поље (Кулић – 1); Узлуп (Шки-
ље вић – 2); Унач (Кру ни ћи – 4; Мили чи ћи – 4; Мир ко ви ћи – 2); Хер це го-
ва стра на (Балан џић – 2); Црве не пло че (Пан то вић – 2); Црквич ко Поље 
(Аџић – 1; Бабић – 3; Балан џић – 1; Бојат – 1; Гаши ћи – 2; Гашо ви ћи – 5; 
Гру бач – 2;  Ђукић – 1; Жар ко вић – 1; Кара ба сил – 6; Кне же вић – 1; Кру-
нић – 1; Ликић – 1; Мостић – 1; Нишић – 1; Пејо вић – 1; Попо вић – 2; 
Радо вић – 3; Циц мил – 3); Црна Гора (Даки ћи – 2; Мумин – 2; Тон чић – 
1; Шип чић – 1); Шари ћи (Вра чар – 8).116 

Оста ле жртве наци стич ког теро ра из Пиве, по спи ску Мила Циц-
ми ла, стра да ли ван Пиве или на про сто ру Пиве: Аџић – 2 (Сара је во, 
Ник шић); Бајо вић – 1 (Рудо Поље); Бау цал – 1 (Земун); Бла го је вић – 1 
(1942); Бошњак – 1 (Комар ни ца, 1944); Варе зић – 1 (Комар ни ца, 1944); 
Вра чар – 9 (Безу је – 7, Бре зна – 1; Гор ње Поље - 1); Гаго вић – 3 (Комар-
ни ца, 1944); Гашо вић – 1 (Мађар ска, 1943); Добри ло ви ћи – 2 (Бео град, 
1941; Земун, 1943); Дубље ви ћи – 2 (Јасе но вац, 1941); Дуру то вић – 1 

116 Исто, 45–84.
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(Бео град, 1944); Ђика но вић – 1 (Комар ни ца, 1943); Зла та нић – 1 (Гац ко, 
1941); Јово вић – 1 (Косо во, 1941); Јока но вић – 1 (Срби ја, 1943); Јоко вић 
– 1 (Ник шић, 1942); Кецо је вић – 1 (Ник шић, 1943); Кне же вић – 1 (Земун, 
1943); Мили чић – 1 (Цети ње, 1943); Митри ћи – 2 (Дани лов град, 1941; 
Про ку пље, 1942); Пје шчић – 2 (Авто вац, 1943; Биле ћа, 1943); Попо вић 
– 1 (Косов ска Митро ви ца, 1943); Радо је вић – 1 (Мој ко вац, 1945); Сочи ца 
– 1 (Ник шић, 1941); Тадић – 7;  Циц мил – 1 (Косо во, 1941).

Такође су при ли ком маса кра у Пиви, ску па са ста нов ни ци ма 
Пиве, стра да ле и осо бе која није су била са тери то ри је Пиве.

Са Пла ни не пив ске интер ни ра но је 113 осо ба, већи ном жена, дје-
це и ста ра ца, од којих је пето ро умр ло у лого ру. За суд би ну дви је осо бе 
није се ништа посли је Дру гог свјет ског рата зна ло. Извје стан број зато-
че ни ка, који су се вра ти ли сво јим кућа ма, пот пу но физич ки изну рени, 
посли је више мје се ци робо ва ња, уми ре одмах на поврат ку, док су дру ги 
након рата оста ли пот пу но неспо соб ни за ма какав физич ки рад. 117   

Тако је Пива само у овим дани ма јуна 1943. годи не изгу би ла око 
10%  свог цје ло куп ног ста нов ни штва, а сама Пив ска жупа и око 15% 
ста нов ни штва.118  

Поку ша ји сахра њи ва ња, пре но ше ња истру ле лих леше ва, боја зан 
да непри ја тељ опет одне ку да не упад не и не поби је и оне што су оста ли 
живи – чини ли су сумор ну сва ко дне ви цу жите ља пив ских села првих 
дана иза непри ја тељ ске офан зи ве.119 Њем ци и Ита ли ја ни су сеља ке утје-
ри ва ли у згра де, уби ја ли их, затим спа љи ва ли. То су ради ли да би спри-
је чи ли бјек ства при ли ком стри је ља ња и да би леше ви сагор је ли како их 
из хиги јен ских раз ло га не би мора ли зако па ва ти. Када су у Бре зни уби ли 
Рај ка Вра ча ра са супругом и пето ро дје це, на њих су наба ца ли сла ма ри-
це, сто ли це, кре ве те и посте љи ну и тако све спа ли ли.120

Са мно го број них губи ли шта једва је поко ји поје ди нац успи је вао 
да се нека ко спа се бјек ством, у мно гим фами ли ја ма није оста ло живе 
душе, мно го су оста ле без мушке гла ве, оста ло је мно го само хра них ста-
ра ца, мно го сит не сиро ча ди без роди те ља, јед на поро ди ца је и уга ше на 
(Верун).121 

117 Одлука о утврђивању злочина окупатора и њихових помагача генералу
дивизије„Ферара“FranoeschiniMario, Бео град 21. март 1946. годи не – Архив Југо-
сла ви је, ф. бр. 2348/II, 102–278.

118 О. Бла го је вић, Пива, 589.
119 O. Cic mil, Sedamteškihdana, 148.
120 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 298.
121 О. Бла го је вић, Пива, 589.
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Пљач ка и раза ра ње имо ви не

Годи не 1931. број ова ца на про сто ру Пиве дости же 47.307 грла, 
уз 4.001 гове да и  1.115 коња без којих је у овом бес пут ном кра ју било 
тешко опста ти. Уку пан сточ ни фонд у току 1931. дости гао је око 52.000 
грла, а у про ље ће 1941. годи не вје ро ват но је нара стао на око 60.000 
грла.122 

По првим про цје на ма, које су ура ђе не након Дру гог свјет ског 
рата, у Пиви су док је тра ја ла опе ра ци ја „Шварц“ непри ја те љи запа ли ли 
1.116 кућа,  и опљач ка ли мно га села.123

У дур ми тор ском кра ју за ври је ме опе ра ци је „Шварц“ спа ље но 
је око 5.500 згра да и опљач ка но 67.000–70.000 грла сто ке. У Пиви је 
опљач ка но 40.000 ова ца и коза, 4.000 гове да и око 1.000 коња. Непри ја-
тељ је уни штио цје ло куп ну оста лу имо ви ну на коју је наи шао.124 Оку-
па тор ске тру пе пљач ка ле су, пали ле или одно си ле све редом, почев од 
хра не и покућ ства, па до пољо при вред ног ала та и све сто ке на коју би 
наи шли. Чак су и на сто ку испа љи ва ли митра ље ске рафа ле. Ипак су мје-
шта ни успи је ва ли да спа су сво ја ста да одво де ћи и сто ку у пла ни не и 
збе го ве.125 Оте ту мар ву непри ја те љи су обич но више дана това ри ли на 
жеље знич кој ста ни ци у Ник ши ћу и потом тран спор то ва ли за Њемач ку.126 
Њиве поси ја не житом које је у поје ди ним мје сти ма већ било закла са ло, 
биле су запу ште не. Непри ја тељ ске мазге опа сле су их тако да на њима 
није остао ни кла са.127 Што од сто ке или још недо зре лог жита на њива ма 
није су могли потје ра ти или уни шти ти, поку ша ли су спа ли ти или уни-
шти ти гоне ћи коње по заса ди ма и уби ја ју ћи мар ву из пуша ка и оста-
вља ју ћи за собом стр ви не. Мје шта ни који су пре жи вје ли оста ли су и без 
куће и без имо ви не по оној народ ној „на ниче му, без иче га“.128

Једи ни це ита ли јан ске диви зи је „Фера ра“ запо сје ле су у јуну 
1943. годи не Пла ни ну пив ску и ту бора ви ле 20 дана. За то ври је ме спа-

122 Б. Д. Дубље вић, Планинапивска, 281–282.
123 Зборник, т. XIII, књ. 3, д. 90, Бео град 1972, 377.
124 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 286; O. Cic mil, Sedamteškihdana, 232; Ј. П. 

Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 306.
125 О. Бла го је вић, Пива, 589.
126 В. Реџић, Грађанскират, 148; Миха и ло Минић, Расутекости/1941–1945/, 

Детро ит 1965, 200–201.
127 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 288.
128 O. Cic mil, Sedamteškihdana, 148.
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ли ле су села: Безу је, Дубље ви ће, Борич је, Пишче, Воји но ви ће, Кули ће, 
Унач, дио Трсе, Кне же ви ће, Шари ће, Бар ни До, Баби ће, Жеич но, дио 
Поља Црквич ког, Јери ни ће и Нико ви ће. Тада је изгор је ло 614 стам бе них 
обје ка та и 1.614 торо ва и шта ла, коли ба и дру гих спо ред них згра да. Уни-
ште ни су и све покућ ство, пољо при вред ни ала ти и живот не намир ни це 
сеља ка у тим сели ма. Тако ђе су уни ште ни сви усје ви који су били у ста-
ди ју му пуног раз ви ћа. Из тих села непри ја тељ је опљач као 84.769 ова ца, 
834 коња, 600 кра ва, 1.881 воло ва и јуна ди и 2.464 коко шке.129  

Пар ти за ни су спро во ди ли вели ку моби ли за ци ју свег рас по ло жи-
вог мушког и жен ског ста нов ни штва које је дани ма и ноћи ма било анга-
жо ва но на пре но ше њу вели ког бро ја рање ни ка по стр мим врле ти ма и 
гуду ра ма Суши це, Комар ни це и Пиве. Тако ђе, пар ти за ни су спро во ди-
ли  и рекви зи ци ју сто ке. Др Гој ко Нико лиш, шеф Сани тет ског одсје ка 
Врхов ног шта ба, беле жи: „Упра во у те дане, над Цен трал ном бол ни цом 
над ви ла се нова опа сност, не мање стра шна од њемач ких диви зи ја. Била 
је то авет тотал не гла ди. Глад и тифус поче ли су да се шире и међу ста-
нов ни штвом. Пив ска висо ра ван ни у нај бо љим вре ме ни ма не би била у 
ста њу да пре хра ни толи ки број рање ни ка, а камо ли тада на кра ју дру ге 
годи не рата. Поред тога, све једи ни це које су хита ле из  Сан џа ка на Вуче-
во и Сутје ску снаб ди је ва ле су се на брзу руку послед њим грли ма сто ке 
која се још могла про на ћи у Пиви.“130 На под руч ју дур ми тор ског кра ја за 
све ври је ме непри ја тељ ске офан зи ве поред мје сног ста нов ни штва сва ко-
днев но се хра ни ло још 15.000 до 20.000 људи.131 Због рекви зи ци је сто ке 
рас по ло же ње мје шта на, уко ли ко их је још било по тим сели ма, поче ло 
се окре та ти про тив пар ти за на и Цен трал не бол ни це. Чет ни ци су у селу 
Баби ћи ма и Шари ћи ма напа ли бол ни цу и отје ра ли сто ку. 132

Њемач ке и хрват ске (уста шке) једи ни це у Жупи, а ита ли јан ске на 
Пла ни ни пив ској, пљач ка ле су и пали ле, тако ђе систе мат ски, све куда су 
про ла зи ле. Чита ва Пива, и Жупа, и Пла ни на, била је у огњу и пла ме ну. 
Само мањи број села или негдје зату ре них сео ских кућа, поја та и коли ба 
остао је неспа љен. У Жупи су пот пу но или ско ро у цје ло а сти спа ље-
на села: Гор ња и Доња Бре зна, Пот при со је, Дуба, Буко вац, Миљ ко вац, 
Руди ни це, Сеља ни, Горан ско, Плу жи не, Јасен, Зуква, Сту би ца, Стаб на, 

129 Одлу ка о утвр ђи ва њу зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча гене ра лу 
диви зи је „Фера ра“ Fra no eschi ni Mario, Бео град 21. март 1946. годи не – Архив Југо сла-
ви је Бео град, ф. бр. 2348/II, 102–278.

130 G. Niko liš, RanjeniciubicinaSutjesci, 285–286.
131 П. Крста јић, ДурмиторуНОБ, 267.
132 G. Niko liš, RanjeniciubicinaSutjesci, 286; F. V. D. Dikin, Bojovnaplanina, 70.
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Мило ше ви ћи, Седла ри, Кова чи, Будањ, Брље во, Мра ти ње, а дје ли мич но 
и сва оста ла насе ља. На пла ни ни су пот пу но или гото во пот пу но спа ље-
на сва села. Мање или више стра да ле су цркве у Пишчу, Борич ју, Бор ко-
ви ћи ма, Недај ном, Безу ју, Нико ви ћи ма, Мра ти њу, Нико ли ћи ма, а ско ро 
све у Пивској жупи. Из црка ва су пљач ка ни пути ри, позла ће ни крсто ви, 
сре бр на кан ди ла и дру ги ври јед ни пред ме ти. У неким црква ма зло чин ци 
су сило ва ли похва та не жене, а мра тињ ску цркву су запа ли ли с тешким 
рање ни ци ма које су у њој зате кли. Из Пив ског мана сти ра су или уни-
шти ли или одни је ли све што су нашли. Међу тим, заслу гом рани јег игу-
ма на Луки ја на Зече ви ћа, који је све важни је цркве не дра го цје но сти већ 
био скло нио, зна чај ни ји пред ме ти су ипак сачу ва не.133 

Мате ри јал на ште та коју су Њем ци нани је ли ста нов ни штву шав-
нич ког сре за про ци је ње на је на 1.244.182.185 пред рат них дина ра.134 

Сеља ци су за маса кре над неду жним ста нов ни штвом Пиве окри-
вљи ва ли пар ти за не, да су они „све му злу кри ви“ јер су наву кли у Пиву 
њемач ке диви зи је.135

***
У посли је рат ном пери о ду вла сти кому ни стич ке Југо сла ви је није-

су покло ни ле довољ но пажње неви ним жртва ма Пиве. Подиг ну та су им 
спо мен-оби љеж ја карак те ри стич на за то ври је ме, али њихо ва име на на 
већи ни спо мен-оби љеж ја није су испи си ва на. Пив ски муче ни ци су убро-
ја ни у фаши стич ке жртве али није исти цан хри шћан ски карак тер њихо-
ве жртве. Режим ска рето ри ка која је пра ти ла поди за ње рече них спо-
мен-оби љеж ја одре ђи ва ла је ври јед ност жрта ва кроз при зму ате и стич ко 
кому ни стич ке иде о ло ги је и у окви ру лажног брат ства и једин ства наро да 
и народ но сти Тито ве Југо сла ви је.136  

У доли на ма гдје су уби је не неви не жртве 1977. годи не у Доли-
ма напра вљен је мемо ри јал ни ком плекс, рад ваја ра Луке Тома но ви ћа и 
архи те те Бог да на Бог да но ви ћа.137 Кра јем 90-их годи на XX вије ка, уочи 
годи шњег поме на, гру па Пивља на је на том гол гот ском мје сту поста ви-
ла један крст. Посли је обно ве Епар хи је буди мљан ско-ник шић ске (2001) 
мје шта ни из бли же око ли не пив ских Дола покре ну ли су ини ци ја ти ву за 
град њу цркве, која је подиг ну та за годи ну дана по узо ру на лов ћен ску 

133 Ј. П. Жар ко вић, Дурмиторскоподручје, 305; О. Бла го је вић, Пива, 589.
134 В. Реџић, Грађанскират, 174. 
135 О. Бла го је вић, Пива, 590.
136 Ј. Мићо вић, Страдањедјецеиомладине, 367.
137 М. Нишић, КултурнонаслеђеПиве, 264.
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капе лу. Посли је осве ће ња цркве мје шта нин Ђор ђи је Гуто вић при ло жио 
је дио има ња за изград њу кона ка. Дола са црквом и ново по диг ну тим 
кона ком про гла ше на су мето хом мана сти ра Пиве.138

Буду ћи да су пив ски хри шћа ни без ика кве сво је кри ви це стра да-
ли од без ду шног оку па то ра само зато што су „Срби Пра во слав не вје ре, 
а с обзи ром на то да су оста ли вјер ни до смр ти и сво јој вје ри и име ну 
срп ском чиме су се упо до би ли свим од вије ка муче ни ци ма за Хри ста 
постра да лим и при дру жи ли се Јасе но вач ким, Јадо вин ским, Пре би ло-
вач ким и дру гим ново му че ни ци ма срп ским постра да лим у току Дру гог 
свјет ског рата“, Све ти архи је реј ски сабор Срп ске пра во слав не цркве 
одлу чио је 24. маја 2017. годи не да их уне се у ката лог Све тих срп ских 
Ново му че ни ка и да дан њихо вог спо ме на буду 7. јун Све тих ново му че-
ни ка пив ских. Међу пив ским муче ни ци ма тре ба иста ћи Јагли ку Аџић и 
Софи ју Недељ ко ва Кан дић (Стаб на), седам на е сто го ди шње дје вој ке. 139

Закљу чак

Гено цид над ста нов ни штвом Пиве пред је ла који се нала зи у сје-
ве ро за пад ном дје лу дана шње Црне Горе, почи ни ле су њемач ке, ита ли-
јан ске, бугар ске и хрват ске (уста шке) једи ни це у чијем саста ву је био 
и извје стан број мусли ма на из непо сред ног ком ши лу ка Пиве (Гац ка), 
за ври је ме њемач ке опе ра ци је „Шварц“ (мај –јун 1943). Тада је живот 
изгу би ло бли зу 1.300 ста нов ни ка, око 10% ста нов ни шта Пиве, и ције лом 
под руч ју је нани је та вели ка мате ри јал на ште та. 

Гено цид над ста нов ни штвом Пиве пра ћен поха ром и уни шта ва-
њем њихо ве имо ви не, почи њен је са намје ром да се осу је ти повра так 
како пар ти зан ских тако и чет нич ких једи ни ца на то под руч је, као и да се 
застра ши ва њем ста нов ни штва спри је чи сва ка њихо ва сарад ње са покре-
том отпо ра. Ста нов ни ци Пиве стра да ли су и зато што су се роди ли као 
Срби, што су се крсти ли са три прста, гово ри ли сво јим срп ским јези ком 
и пот пи си ва ли се срп ском ћири ли цом, као и што су у том злом вре ме ну 
има ли и неке зле ком ши је. Непри ја тељ је сво небо рач ко ста нов ни штво 
Пиве сма трао побу ње ни ци ма, што се види из извје шта ја запо вјед ни ка 
њемач ких и ита ли јан ских једи ни ца, и над мје шта ни ма спро вео одма зду. 

138 Ј. Мићо вић, Страдањедјецеиомладине, 368.
139 Исто, 74.
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ДрРадованПилиповић,вишиархивиста
Архив Срп ске пра во слав не цркве, Бео град

РУСКО ЕМИ ГРАНТ СКО СВЕ ШТЕН СТВО
НА ПРО СТО РУ НЕЗА ВИ СНЕ ДРЖА ВЕ ХРВАТ СКЕ 

(1941–1945)

Саже так: У раду се на осно ву доку ме на та првог реда и реле вант не 
лите ра ту ре раз ма тра раз ли чи тост суд би на руских пра во слав них све ште ни ка 
на тери то ри ји коју је захва ти ла Неза ви сна Држа ва Хрват ска (НДХ) у Дру-
гом свет ском рату. Позна то је да је „руски духов ни фак тор“ играо бит ну, ако 
не кључ ну уло гу у фор ми ра њу Хрват ске пра во слав не цркве, орга ни за ци је са 
духов ним пре тен зи ја ма, а била је у функ ци ји уста шке поли ти ке и режи ма зати-
ра ња срп ског наро да. Након жесто ких про го на од лета до позне јесе ни 1941. 
годи не, злочини су денекле суста ја ли и почело се раз ми шља ло о томе да би 
се „срп ско пита ње“ тре ба ло реша ва ти и на суп тил ни је начи не, пре ко аси ми-
ла ци је. Поред поли ти ке кори шће ња каме и пер фид ног пре кр шта ва ња, поглав-
ник НДХ др Анте Паве лић са сво јим сарад ни ци ма при бе га ва, од зиме 1942. 
годи не, ства ра њу орга ни за ци је Хрват ске пра во слав не цркве, оче ку ју ћи да она 
буде при зна та од дру гих пра во слав них поме сних црка ва укљу че них у „нови 
поре дак“ Сила осо ви не. 

Кључ не речи: руски еми гран ти, све ште ни ци Руси, Хрват ска пра во-
слав на црква, митро по лит Гер мо ген (Гри го риј Ива но вич Мак си мов), про го ни 
пра во сла вља и Срба, уни шта ва ње хра мо ва, маса кри и зло чи ни

1. Руски еми гран ти у срп ској сре ди ни (1917–1941)  

Руски еми грант ски талас после Окто бар ске рево лу ци је 1917. 
годи не захва тио је и ново ство ре ну Кра ље ви ну Срба, Хрва та и Сло ве-
на ца. У тој новој сло вен ској држа ви Руси су нашли повољ не усло ве за 
живот, тим пре што се на про сто ру јужно сло вен ске кра ље ви не под кру-
ном Кара ђор ђе ви ћа кон со ли до ва ла ује ди ње на Срп ска патри јар ши ја. Број 

271.2-87-725(497.5)”1942/1945”
341.485(=163.41)(497.5)”1941/1945”(093.2)
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пра во слав них (46,67% од укуп ног ста нов ни штва) гаран то вао је руским 
избе гли ца ма да дола зе у духов но бли ску сре ди ну у којој ће лако испо ве-
да ти сво ју веру и него ва ти ста ре оби ча је. Са фор ми ра њем Руске пра во-
слав не цркве у избе гли штву, после јесе њег сабо ра у Срем ским Кар лов-
ци ма 1921. годи не поста ло је јасно да ново ство ре на руска јерар хиј ска 
пра во слав на струк ту ра башти ни ста ре цркве не тра ди ци је монар хи стич-
ког вре ме на и аку му ла ци ју одре ђе не врсте цркве ног обра сца цари стич-
ке епо хе. У анта го ни зму руске цркве но сти, цркве них фрак ци ја изме ђу 
Москве и Срем ских Кар ло ва ца, сино дал ним и епи скоп ским вла сти ма 
Срп ске пра во слав не цркве при па да ло је посеб но место. Срп ска патри-
јар ши ја је била мате ри јал на и духов на покро ви тељ ка руске цркве не еми-
гра ци је. Пре ма јед ној зва нич ној еви ден ци ји Срп ске пра во слав не цркве, 
око 1930. годи не, од 2.924 све ште ни ка чак 214 је било руског еми грант-
ског поре кла.1

После смр ти митро по ли та Анто ни ја Хра по виц ког 1936. годи не, 
духов но вођ ство над Руском пра во слав ном загра нич ном црквом пре у зео 
је митро по лит Ана ста си је Гри ба нов ски. Митро по лит Ана ста си је наста-
вио је да негу је тра ди ци о нал но добре одно се са Срп ском пра во слав ном 
црквом. И у годи на ма Дру гог свет ског рата руско еми грант ско све штен-
ство, ује ди ње но са паством у посеб ну духов ну орга ни за ци ју и енти тет 
– Загра нич ну цркву, било је глав ни кохе зи о ни чини лац руске еми гра ци-
је.2 Сачу ва но је писмо митро по ли та Ана ста си ја Гри ба нов ског од 4. авгу-
ста 1941. годи не упу ће но мини стру др Мили Пуку у којем нуди лојал-
ност пре ма вла сти ма за сло бо ду рада паро хи ја Руске загра нич не цркве 
на тери то ри ји Неза ви сне Држа ве Хрват ске (Сара је во, Земун, Срем ски 
Кар лов ци и Цри кве ни ца).3 Пре пис писма биће дат у цели ни у при ло гу 
овог рада. 

2. Срп ска пра во слав на црква у Неза ви сној Држа ви Хрват ској

Слом Кра ље ви не Југо сла ви је у Април ском рату 1941. годи не и 

1 Радо ван Пили по вић, Српска православна црква и руска емиграција (1920–
1940), Бања Лука–Бео град 2018, 404. 

2 Види: Тимо фе јев, Алек сеј, „Руска загра нич на пра во слав на црква и гра ђан ски 
рат у Срби ји 1941–1945“, у: Српскатеологијаудвадесетомвеку–истраживачкипро
блемиирезултати (зборникрадовасанаучногскупа), књ. 2 (2007),  285–295; Миха ил 
Витальевич Шка ров ский, „Рус ская пра во слав ная цер ковь загра ни цей и ее общины в 
Югосла вии в годы вто рой миро вой войны“, Христианскоечтение № 4 (2014), 182–222. 

3 Архив Срп ске пра во слав не цркве, Збиркапоклонаиоткупа, Писмо митро по-
ли та Ана ста си ја Гри ба нов ског др Мили Пуку од 4. авгу ста 1941. годи не. 
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рас пад држав ног систе ма, дове шће до тога да јурис дик циј ска тери то-
ри ја и орга ни за ци ја Срп ске пра во слав не цркве буду под неко ли ко оку-
па ци о них режи ма. Патри јарх Гаври ло Дожић и епи скоп жич ки Нико-
лај Вели ми ро вић су на почет ку рата ста вље ни под немач ку поли циј ску 
при смо тру, и опту же ни за англо фил ство, били су интер ни ра ни. Што се 
тиче про сто ра Неза ви сне Држа ве Хрват ске тамо ће свих девет епар хи ја, 
коли ко их је Срп ска пра во слав на црква има ла пре почет ка рата, оста ти 
без сво јих архи је ре ја до зиме 1941. годи не. Позна то је да су уста ше још у 
лето 1941. на нај бру тал ни је начи не лиши ли живо та митро по ли та дабро-
бо сан ског Петра Зимо њи ћа, епи ско па бања луч ког Пла то на Јова но ви ћа 
и епи ско па гор њо кар ло вач ког Саву Трла ји ћа.4 Гото во сви све ште ни ци 
Срп ске пра во слав не цркве који су стра да ли у уста шким про го ни ма, њих 
171 на бро ју, уби је ни су до кра ја 1941. или су с вре ме ном уми ра ли од 
после ди ца рања ва ња и муче ња задо би је них упра во прве рат не годи не. 
На тери то ри ји НДХ није било пра во слав них све ште ни ка који би могли 
да оба вља ју обре де сло бод но, уко ли ко ту није било реч о вој ним рефе-
рен ти ма пар ти зан ских кому ни стич ких једи ни ца или све ште ни ци ма што 
су при па да ли Рав но гор ском (чет нич ком) покре ту. 

Раза ра ње орга ни за ци је Срп ске пра во слав не цркве на про стору 
НДХ под ра зу ме ва ло је уни шта ва ње епи скоп ске струк ту ре, уби ја ње или 
про те ри ва ње паро хиј ских све ште ни ка, све ште но мо на ха и мона ха, као и 
дева сти ра ње пра во слав них хра мо ва. Са свим тим под руку је ишла и 
пљач ка срп ске имо ви не, цркве не и при ват не. Чел ни људи Срп ске пра-
во слав не цркве, оку пље ни у Све том архи је реј ском сино ду под пред-
седавањем митро по ли та ско пљан ског Јоси фа Цви јо ви ћа, про зре ли су 
меха ни зам деструк ци је срп ског пра во сла вља у НДХ, па ће усле ди ти 
мемо ран ду ми Срп ске пра во слав не цркве упу ће ни немач ким оку па ци о-
ним вла сти ма где ће наво ди ти чиње ни це које гово ре о дис кри ми на тор-
ском уста шком зако но дав ству упе ре ном про тив Срба, Јевре ја и оста лих, 
илу стру ју ћи то дра стич ним при ме ри ма уста шких звер ста ва, уби ста ва, 
зло чи нач ког посту па ња и доку мен ту ју ћи све име ни ма жрта ва и зло чи-
на ца.5     

У хрват скоуста шком зако но дав ству дру га чи је се гле да ло на пра-
во слав не наро де попут Руса, Руму на и Буга ра или на етнич ке иден ти те-
те Црно го ра ца и Укра ји на ца, на при мер. Пред став ник руске еми гра ци је 

4 Уп. Вељ ко Ђ. Ђурић, ГолготаСрпскеправославнецркве(1941–1945), Бео град 
1997, 73 и даље. 

5 Архив Срп ске пра во слав не цркве, Светиархијерејскисинод, Мемо ран ду ми 
(1941–1942), passim. 
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у Неза ви сној Држа ви Хрват ској Григориј Ферх мин је про те сто вао пред 
Мини стар ством спољ них („вањ ских“) посло ва НДХ и Каби не том држав-
ног секре та ра („тај ни ка“) да се одред бе обја вље не у нови на ма Hrvatski
Narod од 14. јула 1941. годи не, бр. 150, који ма се „сви Срби и пра во слав-
ци пози ва ју да при сту пе реги стри ра њу у поне де љак 14. срп ња, јер је то 
зад њи дан реги стри ра ња, а накнад не испри ке неће се моћи оправ да ти“ 
– не могу одно си ти на Русе или њихо ве супру ге из кор пу са дру гих наро-
да што су се за њих уда ле, јер су уда јом „поста ле руске еми грант ки ње“.6 

Тако ђе, Григориј Ферх мин се зау зео за тро ји цу руских све ште-
ни ка који су били у срп ској цркве ној слу жби и као такви интер ни ра ни у 
логор Цапраг да би били даље про те ра ни у Срби ју: „U petak 11. ovog mje-
se ca (jula, prim. auto ra) bili su uhap še ni i odve de ni u logor Caprag kraj Siska 
tro ji ca ruskih sve �e ni ka zajed no sa svo jim poro di ca ma, i to FedorZimonov 
iz mje sta Bol fan, Kotar Lud berg, ŠčerbakIvan iz Srp ske Kape le i Jakovljev
Andrej, kraj Jase no vac, koji su osta li u logo ru od 13. ovog mje se ca, te nakon 
toga puš te ni ku�i te sada sto je pod ugro zom sa stra ne Ustaš kog sta na da �e 
nji ma biti odu ze ta nji ho va imo vi na i da budu pro te ra ni iz mje sta sta no va nja.“7 
Пред став ник руске еми гра ци је је, дакле, успео да издеј ству је „Мемо ран-
дум“ Мини стар ства вањ ских посло ва НДХ, донет 22. јула 1941. годи не, 
да се не пра ве про бле ми руским све ште ни ци ма и члановима њихо вих 
поро ди ца који су били хап ше ни и пре ти ло им је оду зи ма ње имо ви не. У 
„Мемо ран думу“ донетом том при ли ком је наведено: 

„Pro gon ruskih sve �e ni ka-emi gra na ta: sta vlja nje u zatvor i logor 
zajed no sa poro di ca ma, zape ča �e nje nji ho vih sta no va i imet ka: 1. sve�. A.
Sineljščikov iz sela Veli ka Soča ni ca kod Der ven te zajed no sa ženom i dvo je 
malo dob. dje ce istje ran iz ku�e navod no u zatvor u Der ven ti. 2. sve�. Fedor
Zinovjev iz s. Bol fan, kot. Lud berg. 3. sve�. IvanŠčerbak iz Srp. Kape le sa 
ženom. 4. sve�. AndrejJakovljev iz Jase nov ca. 5. sve�. Paradiev iz Gru bi ši-
na Polja. Zad nja četvo ri ca bila su uhap še na u petak 11. srp nja te otpuš te na iz 
logo ra Caprag kraj Siska 13. srp nja, pod pret njom sa stra ne Ustaš kog sta na 
da �e nji ma biti odu ze ta nji ho va imo vi na i da �e biti pro tje ra ni iz mje sta sta-
no va nja“.8 Писац одлу ке из Мини стар ства вањ ских посло ва тра жио је да 

6 Писмо Григорија Ферх ми на, пред став ни ка руске еми гра ци је у Неза ви сној 
Држа ви Хрват ској, Мини стар ству вањ ских посло ва и Каби не ту држав ног тај ни ка од 
15. јула (срп ња) 1941. годи не – Вој ни архив, Бео град, ФондНезависнаДржаваХрват
ска(Архиванепријатељскихјединица), Бр. рег. 55/2, Ф. 2, К. 336 (у даљем тек сту: ВА, 
НДХ,..). 

7 Исто. 
8 Мемо ран дум Мини стар ства вањ ских посло ва 21. јула (срп ња) 1941. годи не – 

ВА, НДХ, Бр. рег. 6/2, Ф. 2, К. 337. 
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јав но пре ко нови на буде пору че но: „Da se ruskim emi gran ti ma ne odu zi-
ma ju radio-apa ra te, a oni ma koji ma su odu ze ti budu vra �e ni. Da se ruskim 
emi gran ti ma ne smi je rekvi ri ra ti sta no ve i imo vi na.“9 

3. Ства ра ње Хрват ске пра во слав не цркве

Поглав ник НДХ др Анте Паве лић је у свом гово ру од 28. фебру-
а ра 1942. годи не у Хрват ском сабо ру про кла мо вао: „U pra vo sla vlje ne 
dira nitko, ali u Hrvat skoj ne može biti Srb ske pra vo slav ne crkve“.10 Док је 
Паве лић тако гово рио покре ну те су шире и коор ди ни са не актив но сти на 
успо ста вља њу псе у до цр кве не орга ни за ци је која ће одго ва ра ти потре ба-
ма НДХ, то јест ства ра њу инсти ту ци је која би већи ну срп ско-пра во слав-
ног ста нов ни штва учи ни ла Хрва ти ма источ ног обре да.

Милош Оберк не же вић, срп ски рене гат, пред рат ни прав ни савет-
ник Срп ске патри јар ши је, који се ста вио у слу жбу уста ша и радио на ства-
ра њу Хрват ске пра во слав не цркве, тако пору чу је да је Паве лић хтео ства-
ра њем Хрват ске пра во слав не цркве да се пра во слав ни ста нов ни ци „izjed-
na če i iden ti fi ku ju sa nji ho vom kato lič kom bra �om u jed noj hrvat skoj domo-
vi ni“.11 Глав ни опу но мо ће ник Немач ког рај ха у Загре бу Зиг фрид Каше 
пред ла гао је мини стру Мла де ну Лор ко ви ћу да реше ње срп ског пита ња 
потра жи и у осни ва њу цркве не орга ни за ци је која би зави си ла од уста-
ша, а не од цен тра у Бео гра ду.12 Зани мљи ва су и тума че ња да је ства ра ње 
Хрват ске пра во слав не цркве било потреб но не само у кон тек сту реша ва-
ња вели ких „пита ња“ гео граф ских зона са срп ским пра во слав ним ста-
нов ни штвом, него и зарад иска зи ва ња дипло мат ског так та и потвр ђи ва ња 
саве зни штва хрват ске уста шке држа ве са пра во слав ном Бугар ском.13 

О осни ва њу Хрват ске пра во слав не цркве први пут је озбиљ но 
рас пра вља но 11. мар та 1942. годи не на сед ни ци Стал ног одбо ра за пра-
во суд не и бого штов не посло ве Хрват ског држав ног сабо ра. Поглав ник 
Анте Паве лић и „мини стар вера“ НДХ др Мир ко Пук су 3. апри ла 1942. 

9 Исто. 
10 Poglavniksaboruinarodu,Govornazavršnojsaborskojsjednici28.veljače1942, 

Zagreb 1942, 35; Уп. Pravoslavnikalendarzaprestupnu1944.godinu, godi na II, ure dio S. 
M. Šte di mli ja, Naklad na knji ža ra „Vele bit“, Zagreb 1944, 78. 

11 Miloš Oberk ne že vi�, „Raz voj pra vo sla vlja u Hrvat skoj i Hrvat ska pra vo slav na 
crkva“, Hrvatskarevija, Min hen–Bar se lo na 1979, 247. 

12 Вик тор Ива но вич Косик,Хорватскаяправославнаяцерковь(оторганизации
доликвидации)(1942–1945)ВзглядизXXIвека, Москва 2012, 28. 

13 Slav ko Sliš ko vi�, „Hrvat sko-bugar ski crkve ni odno si u 19. i 20. sto lje �u“, Christi
anacroaticaperiodica, 67, Zagreb 2011, 122.
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доне ли ЗаконскуодредбуоХрватскојправославнојцркви, то јест одлу ку 
којом се „на под руч ју Неза ви сне Држа ве Хрват ске осни ва Хрват ска пра-
во слав на црква која је само свој на (ауто ке фал на)“.14 

Дана 5. јуна 1942. за погла ва ра те нека нон ске уста но ве погла ник 
је поста вио руског епи ско па Гер мо ге на (1861–1945), бив шег јека те ри-
но слав ског и ново мо сков ског епи ско па, који је 1922. сти гао у Срби ју и 
као избе гли ца од бољ ше ви ка ужи вао госто прим ство Срп ске пра во слав-
не цркве.15 Писмо Гер мо ге но во упу ће но из мана сти ра Хопо ва 29. апри-
ла 1942. годи не митро по ли ту Ана ста си ју Гри ба нов ском пока зу је њего ву 
неис кре ност пре ма Сино ду Руске пра во слав не загра нич не цркве и Срп-
ској пра во слав ној цркви. Наи ме, Гер мо ген саоп шта ва, одго ва ра ју ћи на 
рани је Ана ста си је во писмо: „Ви сте савр ше но у пра ву, када пише те, да 
се међу нашим епи ско пи ма неће наћи није дан, који би се одлу чио да 
возгла вљу је (руко во ди – прим. ауто ра) Пра во слав ну цркву у Хрват ској, 
без потреб ног бла го сло ва од стра не Руске цркве не вла сти, али и Срп ске 
Цркве, јер пре ма цркве ним кано ни ма таква актив ност не би била допу-
ште на“, пору чу ју ћи на кра ју, „у сва ком слу ча ју уми ри те митро по ли та 
Јоси фа, да ми, цене ћи услу ге Срп ске Патри јар ши је за нашу Загра нич ну 
Цркву, неће мо ура ди ти ништа по њега лоше (штет но)“.16 Међу тим, поло-
жај „хрват ског метро по ли те и архи е пи ско па загре бач ког“ који је при хва-
тио да зау зме још 5. јуна 1942. очи то деман ту је та лажна уве ра ва ња. 

Хрват ска пра во слав на црква је хари зму додат но „сти ца ла“ пре-
ко јерар хи је Румун ске пра во слав не цркве. О томе све до чи слу чај „хиро-
то ни је“ Спи ри до на Миф ке за епи ско па Сара јев ске епар хи је ХПЦ 1944. 
годи не.17 Код савре ме них румун ских исто ри ча ра се путо ва ње митро по-
ли та Беса ра би је Виса ри о на Пујуа у авгу сту 1944. годи не у Загреб поми-
ње само као чин посве ће ња „јед ног епи ско па“ (şiunepiscop) што ће га 
он оба ви ти зајед но са погла ва рем Хрват ске пра во слав не цркве, руским 
еми гран том Гер мо ге ном Мак си мо вим.18 Мини стар прав де и бого што-

14 Вељ ко Ђ. Ђурић, Усташеиправославље–Хрватскаправославнацрква, Бео-
град 1989, 142.

15 В. Ђ. Ђурић, н.д, 143. 
16 Миха ил Витальевич Шка ров ский, „Созда ние и деятельность Хор ват ской 

Пра во слав ной Цер кви в годы Вто рой миро вой войны“, Вестникцерковнойистории,
№3(2007),259.

17 Mini star stvo pra vo su dja i bogoš to vlja – Zagreb, Razpored svečanosti prilikom
boravkaNjegoveVisokopreosvećenostimitropolitaMoldavijeVisarionaPuiuanaposveće
njuhrvatskogpravoslavnogepiskopauZagrebu, Zagreb 13–17. VIII 1944. 

18 Dumi tru Sta vrac he, MitropolitulVisarionPuiu–documentedinpribegie(1944–
1953), volu mul I, Paşcani 2002, 16. 
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вља др Павао Цан ки обра ти ће се потом и писмом поме ну том румун ском 
митро по ли ту Виса ри о ну 15. авгу ста 1944. годи не – гово ре ћи о потре би 
ауто ке фал но сти и посто ја ња пра во слав не цркве за исто риј ске хрват ске 
тери то ри је које су сада под држав ном вла шћу НДХ, он нагла ша ва да се 
„осни ва њем Хрват ске пра во слав не цркве, са ста но ви шта држав ног и са 
аспек та уну тра шњег раз во ја, пости же успе шно реша ва ње наше духов-
но сти“ (de temelieaautocefalieiBisericiOrtxodoxeCroate,aceasta,atat
dinpunctdevederealraporturilordintrestate,catşidinpunctdevedereal
dezvoltariiinterne,pentrurealizareacusuccesaproblemelornoastreduhov
niceşti).19 Тај нека нон ски потез сусед не поме сне цркве, која је била у 
систе му Хитле ро вог Новог порет ка, пред ста вља ће после рата пре пре ку 
добро су сед ским одно си ма две Патри јар ши је, срп ске и румун ске.20 

Упр кос тим дипло мат ским поку ша ји ма хрват ских уста шких вла-
сти да на тај начин кре и ра на Хрват ска пра во слав на црква доби је на зна-
ча ју потвр дом њене ауто ке фал но сти барем од дела васе љен ског пра во-
сла вља што је било у саве зни штву са Сила ма осо ви не (Буга ри и Руму ни) 
Хрват ска пра во слав на црква „је пред ста вља ла држав ну уста но ву са еле-
мен ти ма пра во слав не рели ги о зно сти, која је тре ба ло да помог не у ’без-
бол ном‘ реша ва њу тзв. срп ског пита ња“.21

4. Гер мо ген Мак си мов као архи је реј у све тлу канон ског пра ва

Гер мо ген Ива но вич Мак си мов спа да у руске еми грант ске епи ско-
пе који су били актив ни у упра ви Руске пра во слав не загра нич не цркве 
1922–1942. годи не. У Кра ље ви ну Срба, Хрва та и Сло ве на ца (КСХС) је 
доспњо пре ко Цари гра да и Грч ке (кра ће је бора вио на остр ву Лем нос 
и на Све тој Гори) и као избе гли архи је реј носио је титу лу архи е пи скоп 
јека те ри но слав ски и ново мо сков ски, епар хи је коју је напу стио. У Кра-
ље ви ну СХС је дошао 1922. годи не, а нај ду же је бора вио по мана сти ри-

19 Исто, 84–85. 
20 Митро по лит скоп ски Јосиф, Мемоари, при ре дио Вели бор Џомић, Цети ње 

2006, 256–257. Након рата су осно си изме ђу Срп ске и Румун ске пра во слав не цркве 
захлад не ли, све док Руму ни нису упу ти ли обја шње ње и писано изви ње ње за подр шку 
пру жа ну митро по ли ту Гер мо ге ну Мак си мо ву у току рата.

21 Дали бор Ђукић, „Прав ни поло жај Хрват ске пра во слав не цркве“, у: Правни
поредакНезависнеДржавеХрватске, уред ни ци Борис Бего вић, Зоран С. Мир ко вић, 
Бео град 2017, 288. Аутор добро при ме ћу је да син таг ма „Хрват ска пра во слав на црква“ 
озна ча ва поли тич ки кон стру и са ну орга ни за ци ју која је „хрват ска“ само по држав ном 
окви ру у којем се нала зи, као и да „та цркве на орга ни за ци ја није испу ња ва ла основ не 
усло ве да би се уоп ште назва ла црквом“. 



128

ма Фру шке горе (Рава ни ца и Рако вац). Рођен је 10. јану а ра 1861. годи-
не у месту Ста ни ца Нагав ска (Стан ция Нагав ская) на Дону, као дете 
коза ка и на крште њу је добио име Гри го ри је. После завр шет ка Кијев ске 
духов не ака де ми је, руко по ло жен је за ђако на и све ште ни ка 1887. годи-
не. Остав ши удов замо на шио се 1909. годи не, убр зо је догу рао до чина 
архи ман дри та, а 1910. постао је архи је реј ски наме сник Дон ске епар хи је 
са седи штем у Ново чер ка ску. Био је рек тор Бого сло ви је (Семи на ри је) у 
Сара то ву. Архи е пи скоп јека те ри но слав ски и ново мо сков ски постао је за 
вре ме Првог свет ског рата.22 

Вој ни суд Коман де гра да Загре ба осу дио је на смрт митро по ли та 
Гер мо ге на 29. јуна 1945. годи не зајед но са све ште ни ци ма Сера фи мом 
Куп чев ским, Дими три јем Мри хи ном, Алек се јем Бори со вим, Јоцом Цви-
ја но ви ћем, Спи ри до ном Миф ком и Петром Лази ћем. Тако ђе, по истој 
пре су ди у истом про це су били су осу ђе ни и фра Миро слав Фили по вић-
Мај сто ро вић, фра Радо слав Гла ваш и „дру жи на“ саста вље на од уста-
шких рат них зло чи на ца.23

Све ти архи је реј ски синод Срп ске пра во слав не цркве је на сво јој 
сед ни ци од 30/17. апри ла 1942. годи не осу дио ства ра ње Хрват ске пра во-
слав не цркве: „авто ке фал ност Хрват ске пра во слав не цркве под ова квим 
усло ви ма не може при зна ти као акт на кано ни ма засно ван не само наша 
Срп ска пра во слав на црква као Мати-црква, која је позва на да се бри не 
о суд би ни оних њених дело ва који су оста ли на тери то ри ји Неза ви сне 
Хрват ске, него ни јед на дру га авто ке фал на пра во слав на црква“. Исто 
тако, ука за но је на уло гу хрват ских вла сти у све му томе: „за про гла ше ње 
авто ке фал но сти Хрват ске пра во слав не цркве није над ле жна ни ком пе-
тент на држав на власт, у толи ко пре што је Црква божан ска уста но ва, и 
што Поглав ник Неза ви сне Држа ве Хрват ске, који је овај акт оба вио не 
при па да пра во слав ној вери“.24

22 Vla di mir Gei ger, „Smrt na pre su da voj nog suda Koman de gra da Zagre ba pogla-
va ru Hrvat ske pra vo slav ne crkve u Neza vi snoj Drža vi Hrvat skoj mitro po li tu Ger mo ge nu 
1945. godi ne“, Suvremeneteme, Cen tar za poli to loš ka istra ži va nja, Zagreb 2012, 570–571 
(у даљем тек сту: В. Гај гер, н.д.,). Није, са дру ге стра не, у пра ву В. Гај гер када пише 
да је „Вод ство Срп ске пра во слав не цркве било сугла сно с избо ром Мак си мо ва, али 
се про ти ви ло њего ву име но ва њу патри јар хом“. Био граф ске подат ке са више дета ља 
доно си и: В. И. Косик,Хорватскаяправославнаяцерковь(оторганизациидоликви
дации)(1942–1945)ВзглядизXXIвека, Москва 2012, 36–40.О био гра фи ји Гер мо ге на 
Ива но ви ча Мак си мо ва види и: В. Ђ. Ђурић, н.д., 146–147. 

23 В. Гај гер, н.д., 574–575. 
24 Архив Срп ске пра во слав не цркве, Светиархијерејскисинод, Запи сни ци Св. 

архи је реј ског сино да, Запи сник, бр. 12 од 30/17. апри ла 1942. годи не. 
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5. Удео Руса у кадро ви ма Хрват ске пра во слав не цркве

Пре ма неким до сада позна тим спи ско ви ма међу слу жбе ни ци ма и 
анга жо ва ним све ште ни ци ма Хрват ске пра во слав не цркве до кра ја 1942. 
годи не руског поре кла су били сле де ћи: Владимир Соколов (Коприв-
ни ца), Василије Добронравов (Хрват ски Кар лов ци), Василиј Јурченко 
(Шид), НиколајСемченко (Ста ра Пазо ва), ДимитријеМрихин (Дару вар), 
ЕвгенијеЈаржански (Загреб), ВенијаминПавловски (Доба нов ци), Дими
трије Извољски (Батај ни ца), Михаил Милоградски (Босут), Серафим
Купчевски (Загреб), Лукијан Андријевски (Трно во код Сара је ва), Ана
толијПарадијев (Доља ни код Дару ва ра), АлександарВоловски (Ириг), 
ПлатонБондар (Врд ник), ДиомидКашченко (Оси јек), ЕвгенијеПого
рецки (Сур чин), НиколајРуженцов (Пакрац), ИванМрачковски (Вели ка 
Бршља ни ца), ПетарПопов (Чаглић), СергијеСеливановски (Угри нов-
ци), АндрејСемилуцки (Уља ник), АлексејКрижко (Сара је во), Нестор
Бребаков (Беше но во), КесаријКаљченко (Јазак), МихаилПесотски (Гли-
на) и МиронФедерер (Загреб).25

Од укуп но 70 актив них све ште ни ка Хрват ске пра во слав не цркве 
руског поре кла је било њих 26, Срба је било 43, а оста лих дво ји ца – 
Јован Двор жак и Все волд Хор ват. За већи ну од поме ну тих 26 све ште ни-
ка посто је пер со нал ни доси јеи у цен трал ном цркве ном архи ву, из којих 
се види да су пре Дру гог свет ског рата, слу жи ли искљу чи во у малим 
сре ди на ма, да су њихо ве паро хи је биле рурал ног типа, да ће тек са ства-
ра њем Хрват ске пра во слав не цркве доби ти гра до ве као места слу жбо-
ва ња.26

Пре ма пода ци ма из 1943. годи не (плат ним спи ско ви ма које је 
обра ђи вао Вељ ко Ђ. Ђурић) руских све ште ни ка у слу жби Хрват ске пра-
во слав не цркве било је још сед мо ри ца: АлексејБорисов (Загреб), Петар
Попов (Пони кве), Венијамин Романов (Жива ја), МихајлоФејак (Бања 

25 В. Ђ. Ђурић, н.д., 209–214. На осно ву Ђури ће вих спи ско ва међу све ште ни-
ци ма Хрват ске пра во слав не цркве који су носили руска имена издва ја их и В. И. Косик, 
н.д., 87–88. Међу тим, он погре шно убра ја међу Русе Срби на, јеро мо на ха из Дал ма ци-
је, Ника но ра Кали ка!

26 Архив Срп ске пра во слав не цркве, Архив ске књи ге, бр. 244/1–3, Персонал
накњигаправославногсвештенстваКраљевинеСХС/Југославије I–III. В. Соко лов II, 
548; В. Јур чен ко III, 132; Н. Сем чен ко II, 20; Д. Мри хин II, 786; Е. Јар жан ски II, 1091; 
В. Павлов ски II, 1134; Д. Извољ ски II, 1090; М. Мило град ски I, 1183; С. Куп чев ски II, 
758; А. Пара ди јев II, 764; А. Волов ски II, 1164; Д. Кашчен ко II, 824; Н. Ружен цов III, 3; 
И. Мрач ков ски III, 43; П. Попов I, 545; П. Попов II, 1140; С. Сели ва нов ски III, 141; А. 
Криж ко I, 1106; К. Каљ чен ко I, 517; М. Песот ски I, 1136. 
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Лука), МаксимСич (Земун), ДимитријеКутенко(Пла шки) и Дамаскин
Ђачок (Купи но во).27

У 1944. годи ни сма њу је се број актив них све ште ни ка Хрват ске 
пра во слав не цркве, наи ме, пен зи о ни са но је њих 11, а умр ла су тро ји ца, 
тако да међу 57 актив них све ште ни ка Руса тада било 21.28 Међу тим, то 
не мења чиње ни цу да је њихов удео у том све штен ству изно сио око 35%  
и за 1943. и за 1944. годи ну.  

Иско ри шћа ва ње потен ци ја ла руских еми грант ских све ште ни ка 
за могу ће духов не рад ни ке Хрват ске пра во слав не цркве међу паством 
коју тре ба аси ми ло ва ти и од исто риј ских и етнич ких Срба напра ви ти 
хрват ски пра во слав ни хибрид под се ћа на пред ло ге из ела бо ра та дру-
ге поло ви не XVII и прве поло ви не XVI II века. Наи ме, тада су латин-
ски миси о на ри пре тен ду ју ћи да оства ре уни ју са пра во слав ним Срби ма 
гово ри ли, попут биску па загре бач ког Петра Петре ти ћа, да међу Србе 
тре ба дово ди ти уни ја те из Гали ци је и дру гих кра је ва Мале Руси је који 
зна ју сло вен ски бого слу жбе ни језик.29 Епи зо да са Хрват ском пра во слав-
ном црквом у Дру гом свет ском рату пред ста вља ла је само вари ја ци ју на 
ста ру тему.   

6. Руски све ште ни ци у срп ској цркве ној слу жби који су стра-
да ли од уста ша

У уста шким нале ти ма наси ља, про го на и маса кри ра ња срп ског 
цивил ног ста нов ни штва стра да ли су и неки од руских све ште ни ка еми-
гра на та. Парох у месту Зовик код Брч ког у Епар хи ји звор нич ко-тузлан-
ској ЈованКњазев(Књажев) уби јен је децем бра 1941. годи не на при ла зу 
свом месту слу жбо ва ња. На два кило ме тра од ула ска у село убио га је 
позна ти уста шки крв ник и насил ник Рашид Ужи ча нин.30

27 В. Ђ. Ђурић, н.д., 215–217. 
28 В. Ђ. Ђурић, н.д., 218–220. 
29 Загре бач ки над би скуп Петар Петре тић је напи сао 1660. годи не спис Historia

Valachorum,inConfiniisRegniSlavoniaedegentium где изно си пред лог да међу Србе 
(„Вла хе“) тре ба дове сти уни јат ске све ште ни ке из Пољ ске и Руси је, добро извер зи ра-
не у истом бого слу жбе ном сло вен ском јези ку који је иден ти чан као „lig nua illyricа“ 
– Слав ко Гаври ло вић, ИзисторијеСрбауХрватској,СлавонијииУгарској(XV–XIX
век), Бео град 1993, 30–31. 

30 Споменица православних свештеника – жртава фашистичког терора и
палих у народноослободилачкој борби, одго вор ни уред ник Душан Н. Штр бац, Бео-
град 1960, 86. Уп. Радо ван Пили по вич, „Рус ский священник Иоанн Князев в исто рии и 
священном пре да нии Серб ской пра во слав ной цер кви“,у: Рускадијаспораисловенски
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Све ште ник МихаилоГутовски, који је слу жбо вао у Сје ни ча ку и 
Тре би њи на Кор ду ну (Епар хи ја гор њо кар ло вач ка), ухап шен је на Бад њи 
дан 1942. годи не, а уби јен на сам дан пра во слав ног Божи ћа 7. јану а ра 
исте годи не. Пре егзе ку ци је ватре ним оруж јем, суро во и нечо веч но је 
био мучен и тучен.31

Све ште ник у Скра ду (тако ђе Кор дун, епар хи ја Гор њо кар ло вач-
ка) БорисМуљев, након про па сти Кра ље ви не Југо сла ви је крио се по 
локал ним шума ма, али су га уста ше ухва ти ле и уби ле у авгу сту 1941. 
годи не.32 АндрејСемилуцки, парох у Мају ру код Ђако ва (Епар хи ја сла-
вон ска), заде сио се у јесен 1942. годи не у Куку њев цу, где су уста ше 12. 
окто бра 1942. годи не поред цркве уби ја ле локал не срп ске мешта не. А. 
Семи луц ки је послед њи уби јен хлад ним оруж јем над иско па ном гроб-
ни цом поред хра ма у Куку њев ци ма у коју је и бачен, пошто је прет ход но 
живим стра дал ни ци ма по наре ђе њу уста ша слу жио опе ло.33  

У источ ном Сре му, све ште ни ци Хрват ске пра во слав не цркве су 
углав ном били Руси, као што је слу чај са Доба нов ци ма, Угри нов ци ма, 
Сур чи ном, Купи но вом и Бежа ни јом. Оста ло је зани мљи во све до чан ство 
за руског све ште ни ка у Доба нов ци ма, јеро мо на ха ВасилијаПавловског: 
„Он слу жи бого слу же ње по ста ром пра во слав ном начи ну, пра зни ке пра-
зну је по ста ром кален да ру, спо ми ње патри јар ха Гаври ла и кра ља Петра. 
Да није мало више склон алко хо лу био би доста добар.“34 Овај све ште-
ник, мада је сло бод ни је живео, као да се није оба зи рао на митро по ли та 
Гер мо ге на и на вла сти НДХ, већ му је више било ста ло да одржава добре 
одно се са локал ним Срби ма.

Закљу чак

 Хрват ске уста шке вла сти су ство ри ле Хрват ску пра во слав ну 
цркву са циљем интен зи ви ра ња про це са аси ми ла ци је и дена ци о на ли за-
ци је срп ског наро да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској. Та псе у до цр кве на 

свет, ур. Петар Буњак, Бео град 2013, 165–170. 
31 Исто, 58. 
32 Исто, 96. 
33 Исто, 130. 
34 Архив Срп ске пра во слав не цркве (Бео град), Комисијазаприкупљањепода

такао страдањуСрбанапросторуНезависнеДржавеХрватске; Архи е пи ско пи ја 
бео град ско-кар ло вач ка, Про фе сор Све то зар Душа нић, Изве штај о вер ским при ли ка ма 
у источ ном Сре му, Бео град 1. фебру а ра 1943. 
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орга ни за ци ја није има ла уте ме ље ње у канон ском пра ву нити у реал ним 
духов ним потре ба ма пастве. Анга жо ва ње руских еми гра на та од уста-
шких вла сти за слу жбу уу Хрват ској пра во слав ној цркви био је про ми-
шљен потез јер је на тај начин обез бе ђе но више од јед не тре ћи не актив-
ног све ште нич ког кадра нове псе у до ду хов не орга ни за ци је (спи ско ви 
1942 и 1943. годи не). 

При до би ја ње руског еми грант ског епи ско па Гер мо ге на Ива но ви-
ча Мак си мо ва да пре у зме поло жај „хрват ског метро по ли те и архи е пи-
ско па загре бач ког“, тј. погла ва ра Хрват ске пра во слав не цркве (од 5. јуна 
1942. годи не) пред ста вљао је нај ве ћи успех оба ве штај не слу жбе НДХ 
и уста шких поли ти ча ра. Подиг ну та на нека нон ским теме љи ма, до кра-
ја рата ХПЦ није успе ла да постиг не раз ви је ну епи скоп ску струк ту ру 
са бар тро ји цом епи ско па који би могли да засну ју макар и про ви зор-
ни сабор ни систем. Поште ђе ни држав ним зако но дав ством које их није 
гони ло као пра во слав не Србе, руски све ште ни ци-еми гран ти били су 
пред о дре ђе ни да наста ве свој рад у НДХ. Мањи део часних изу зе та ка 
попут Јова на Кња зе ва, Миха и ла Гутов ског, Бори са Муље ва и Андре ја 
Семи луц ког про лио је сво ју крв са срп ским ново му че ни ци ма сте кав ши 
сво је место у срп ском мар ти ро ло ги ју му. 

При лог
Писмо митро по ли та Ана ста си ја Гри ба нов ског, пред сто ја те ља 

Руске пра во слав не загра нич не цркве уста шком мини стру др Мили 
Буда ку од 4. авгу ста 1941. годи не

Предсѣдатель Архiерейска го сυно да 
Рус ской пра во слав ной цер кви
загра ни цей

22. jula/4. augu sta 1941. г.
№ 338

Бѣлградъ
Beo grad, ul. Krun ska br. 20

Nje go voj Ekse len ci ji Gospo di nu D-ru Buda ku, Dogla vi ku i Mini stru Nasta-
vlja i Bogoš to vlja

РадованПилиповић
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Vele poš to va ni Gospo di ne Mini stre,

1. Čast mi je da Vas oba vje stim da u Kra lje vi ni Hrvat skoj posto je četi ri 
paro hi ja Ruske Istoč no-Pra vo slav ne Crkve u ino stran stvu i to u:Sara je vu,

2. Zemu nu,
3. Srem skim Kar lov ci ma,
4. Cri kve ni ci.

Gore o zna če ne paro hi je pod re dje ni su meni kao Uprav ni ku Ruskih 
pra vo slav nih crkve nih opšti na u biv šoj Jugo sla vi ji a pre kom meni – Sv. Sino-
du Ruske Pra vo slav ne Crkve u ino stran stvu, kojeg sam ja Pret sjed nik.

Sv. Sinod nala zio se u Srem skim Kar lov ci ma sve do 1937. g., kada je 
pre sje ljen u Beo grad poš to usljed niza raz lo ga nije blo moguč no dalje koriš-
če nje pro sto ri ja Patri jar ši je. Sv. Sinod kao viša crkve na upra va nad lje žna je 
vlast za sve ruske epar hi je u svi ma zemlja ma gde god posto je Ruske emi-
gran te, nai me: u Sje ver noj i Južnoj Ame ri ci, Austra li ji Dalj nem Isto ku, Pale-
sti ni, Sje ver noj Afri ci i Zapad noj Evro pi. U svi ma drža va ma naše epar hi je ili 
su izjed na če ne u pra vi ma sa dru gim vje ro i spo ve sti ma /Fran cu ska, Sje ver na 
Ame ri ka i t. d./ ili, uko li ko je to tra že no zako no dav stvom, nji ho va pra va su 
regu li sa na posjeb nim pra vi li ma /Bra zi li ja, Arge ni ti na, Kina i t. d. /. U Nje-
mač koj izda ta je naro či ta zakon ska odred ba, kojom se potvr dju je Uredb da za 
Rusku Pra vo slav nu epar hi ju u Nje mač koj sasta vlje na od stra ne našeg Arhi-
je rej skog Sabo ra u sagla sno sti sa Mini star stvom za Crkve ne Poslo ve /odlu ka 
Pru ske Vla de od 14. Mar ta 1936. g., saopšte na Pret sjed ni ku Sv. Sino da u 
pismu Mini stra Raj ha i Pru si je za Crkve ne Poslo ve od 24. Apri la 1936. g.

Kasni jom odlu kom Nje mač ke Vla de odo bre no je sku plja nje crkve nog 
pri re za od Pra vo sla va ca u Nje mač koj u korist naše epar hi je kao što se to čini 
i za crkve ne upra ve dru gih vje ro i spo ve sti.

Tre ba pod vu či ti da se naša epar hi ja u Nje mač koj u upo re dja nju sa 
dru gim epar hi ja ma nala zi se u naj bo ljem prav nom sta nju nesum nji vo usljed 
toga što Sv. Sinod Ruske Crkve u ino stran stvu uvjek je vodio bes kom pro mi-
snu bor bu pro tiv bol še vi zma i slo bod nog zidar stva, osta ju či u dru gom pogle-
du pot pu no apo li ti čan i loja lan pre ma gra djan skim vla sti ma. Poš to je Srbi ja 
bila oku pi ra na od stra ne Nje mač ke Voj ske ja sam posje tio Koman dan ta u 
Srbi ji G. Gene ra la For ste ra a kasni je nje go vog naslje din ka G. Gene ra la von 
Šre de ra. Obo je Gene ra la izja vi la mi su da Sv. Sinod može nesmje ta no pro du-
ži ti svoj rad. Zai sta Sv. Sinod u svo me radu nai la zi na pot pu no razu mje va nje 
Nje mač kih vla sti.
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Dozvo li te, Gospo di ne Mini stre, da iska žem svo je miš lje nje da bi i 
prav ni polo žaj naših paro hi ja u Hrvat skoj bilo kori sno regu li sa ti naro či tim 
Ured bom ili na neki dru gi način. Kasni je poželj na bi bila orga ni za ci ja posjeb-
ne epar hi je ali to bi bilo moguč no tek kada če broj naših paro hi ja u Hrvat skoj 
biti veči. Dotle mora ju te paro hi je da osta nu pod mojom upra vom. Da bi se 
pak mogla obra zo va ti poseb na epar hi ja u Hrvat skoj bilo bi naj pre potreb no 
da Mini star stvo Bogoš to vlja: 1. oba vje sti nad lje žne vla sti o posto ja nju naših 
crka va i paro hi ja, koja če i dalje vrši ti svo ju dužnost u punoj lojal no sti pre ma 
Držav noj Vla sti; 2. da bi Hrvat ska Vla da ovla sti la Rusku Pra vo slav nu Crkvu 
na otva ra nje novih paro hi ja i 3. da bi se pri rez, koji se rani je sku pljao (od 
Pra vo slav nih Rusa za Srp sku Crkvu sada upu či vao u korist nji ho voj vla sti toj 
Crkvi.

U nadi da če ovo pismo nai či na pot pu no razu mje va nje sa Vaše stra-
ne, molim Vas, Gospo di ne Mini stre, da izvo li te pri mi ti izraz mog dubo kog 
poš to va nja.

Metro po lit Ana stassy (potpis)  
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ДушанНикодијевић,вишибиблиотекаристоричар
Народ на библи о те ка Срби је, Бео град

БРОЈЕВИ ЖРТАВА У СИСТЕМУ КОНЦЕНТРАЦИОНОГ 
ЛОГОРА ЈАСЕНОВАЦ 1943–1945. ГОДИНЕ ПРЕМА ИСКАЗИМА 

ПРЕЖИВЕЛИХ СВЕДОКА

Апстракт: На осно ву иска за све до ка у ода бра ној лите ра ту ри, као и 
дела обја вље них ори ги нал них доку ме на та, пред ста вљен је про се чан број људи 
који су бора ви ли у лого ру и број оних који су допре мље ни у лого р уз про це не 
бро ја уби је них и умр лих лого ра ша, те мини мал ни и мак си мал ни бро је ви жрта-
ва до којих смо дошли ана ли зом пода та ка. Истра жи ва ње је обу хва ти ло стра да-
ња у систе му кон цен тра ци о ног лого ра Јасе но вац (Јасе но вац, Кожа ра и Ста ра 
Гра ди шка) за пери од од почет ка 1943. до апри ла 1945. годи не.

Кључнеречи: Неза ви сна Држа ва Хрват ска, лого ри, Јасе но вац, Ста ра 
Гра ди шка, Кожа ра, број жрта ва, зло чи ни

Гото во сва истра жи ва ња о систе му кон цен тра ци о ног лого ра Јасе-
но вац се сла жу да је 1943. годи на била годи на у којој је почи ње но нај ма-
ње зло чи на и у којој се нај ма ње уми ра ло. То потвр ђу ју и сами лого ра ши. 
„Након посљед ње ликви да ци је извр ше не почет ком јану а ра зато че ни ка из 
лого ра 3ц током чита ве 1943. годи не уоп ће није дола зи ло до већих ликви-
да ци ја. Све га неко ли ко пута стре ља но је од 20–60 људи и то након тога, 
што је који од зато че ни ка успио побе ћи... Тако током чита ве 1943. што 
поби је них због бјег ства неких зато че ни ка у неко ли ко навра та број зато-
че ни ка сма њио се можда за све га око 200–300 и задр жао и даље свој ста-
лан број од 1.500–1.600 зато че ни ка.“1 Уста ше су ини ци ра ле и осни ва ње 

1 Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, Beo grad 1985, str. 43, 174–175, 193–193 
(у даљем тек сту: СећањаЈевреја...); Koncentracioni logori.Dokumentiustaškog terora 
(Crna Lokva Kor dun), 1944 (repr. Jase no vac, s. a.), str. 98 (у даљем тек сту: Концентра
циони логори...); Antun Mile ti�, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945, Knji ga II, 

341.485(=163.41)(497.5)”1943/1945”(093.3)
341.485(=163.41)(497.5)”1943/1945”(083.81)

94(497.1)”1943/1945”
COBISS.SR-ID 275657484
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позо ри шних тру па, музич ких и спорт ских сек ци ја како би ство ри ле при-
вид нор мал но сти. Све те актив но сти јавља ју се после уки да ња Уста шке 
над зор не слу жбе и пре ба ци ва ња њених над ле жно сти на Рав на тељ ство 
за јав ни ред и сигур ност (РАВСИ ГУР) јану а ра 1943. годи не. Ипак, Вје-
ко слав Макс Лубу рић, који је сме њен још рани је у новем бру 1942. годи-
не због при ти ска Нема ца пово дом пљач ка ња Црве ног Бока и окол них 
срп ских села, ника ко се није мирио са тим и пре ко сво јих људи је увек 
имао увид у деша ва ња у лого ри ма. Такво ста ње је потра ја ла до јесе ни 
исте годи не, када стра да неко ли ко сто ти на лого ра ша током пресељења из 
Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац, а терор и уби ја ња поно во поста ју сва ко дне-
ви ца зато че ни ка до децем бра 1943. годи не, одно сно јану а ра 1944. када 
Лубу рић поно во пре у зи ма кон тр о лу над лого ри ма. Такав раз вој дога ђа ја 
намет нуо је и оквир овог истра жи ва ња. У том пери о ду посто је три лого-
ра ком плек са Јасе но вац: Јасе но вац III – Цигла на, Јасе но вац IV – Кожа ра 
и Јасе но вац V – Ста ра Гра ди шка. Под нази вом Јасе но вац или логор Јасе-
но вац у овом истра жи ва њу се под ра зу ме ва цен трал ни и нај ве ћи логор 
Јасе но вац III – Цигла на, осим уко ли ко дру га чи је није назна че но.

У рани јим радо ви ма раз ма тра ни су бро је ви жрта ва у 1941. и 1942. 
годи ни.2 Због масов но сти зло чи на, пода ци о стра да њи ма у 1942. годи ни 
наво ђе ни су одво је но за логор Ста ра Гра ди шка и логор Јасе но вац. Сада-
шње истра жи ва ње се одно си на цео ком плекс лого ра. У дело ви ма рада 
који гово ре о про сеч ном бро ју лого ра ша биће нај пре обра ђе ни логор 
Ста ра Гра ди шка а затим Јасе но вац и Кожа ра. У слу ча ју поје ди них зло-
чи на, биће наво ђе ни хро но ло шки за оба лого ра све до сеп тем бра 1944. 
годи не, када нај ве ћи део лого ра ша пре ла зи из Ста ре Гра ди шке у Јасе-
но вац, а у Ста рој Гра ди шки оста је мали број зато че ни ка. После опи са 
зло чи на у Ста рој Гра ди шки, наста вља ју се истра жи ва ња зло чи на у лого-
ри ма Јасе но вац и Кожа ра.

Про се чан број лого ра ша и број при сти глих зато че ни ка

У прет ход ном раду који се бавио Ста ром Гра ди шком у 1942. 

Beo grad 1986, str. 910 (у даљем тек сту: A. Миле тић, н.д.).
2 Душан Нико ди је вић, „При лог утвр ђи ва њу бро ја жрта ва систе ма лого ра Јасе-

но вац 1941. годи не“ у: Годишњакзаистраживањегеноцида, 8, 2016, стр. 169–213; 
Душан Нико ди је вић, „Бро је ви жрта ва у кон цен тра ци о ном лого ру Јасе но вац 1942. 
годи не пре ма иска зи ма пре жи ве лих све до ка“ у: Годишњакзаистраживањегеноцида, 
9, 2017, стр. 95–117; Душан Нико ди је вић, „Бро је ви жрта ва у кон цен тра ци о ном лого ру 
Ста ра Гра ди шка 1942. годи не пре ма иска зи ма пре жи ве лих све до ка“ у: Годишњакза
истраживањегеноцида, 10, 2018, стр. 127–155.
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годи ни, изнет је пода так да је ту почет ком 1943. годи не било укуп но 
заточено 1.600–1.800 мушка ра ца и 700–800 жена. Тај пода так потвр ђу је 
и Лиди ја Зла тић, наво де ћи да је 1943. годи не било „у хрват ском жен ском 
лого ру 400, а исто толи ко жена било је тако ђер у срп ском и жидов ском 
лого ру“. У току лета 1943. годи не, одлу че но је да се лого ра ши Хрва ти, 
одно сно като ли ци и мусли ма ни, пре се ле из Јасе нов ца у Ста ру Гра ди шку, 
а Јевре ји и Срби из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. Иако неки све до ци, као 
Злат ко Вај лер, гово ре да се то дого ди ло током јуна и јула 1943. годи не, 
тај про цес је, изгле да, тра јао до кра ја авгу ста и почет ка сеп тем бра те 
годи не. Из Ста ре Гра ди шке су дово ђе не и жене, тако да је фор ми ран 
жен ски логор у Јасе нов цу. Осим посло ва у самом лого ру, лого ра ши це су 
ишле на пољ ске радо ве у Мла ку, Јабла нац, а ради ле су и у самом месту 
Јасе но вац. Нај ра ни ји пода так о почет ку пре се ље ња је наве де н у оште ће-
ном доку мен ту из којег може мо закљу чи ти да је 9. јуна 1943. нај ма ње 60 
лого ра ши ца пре ба че но из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. Нешто касни је, 
23. јуна, пре ба че но је још 10 лого ра ши ца. Мир ко Пер шен пре но си испо-
вест Наде Сало мон која је била у групи од 100 жена из Ста ре Гра ди шке 
дове де них у Јасе но вац лети 1943. годи не. Жен ски део лого ра у Јасе нов-
цу био је нај пре сме штен на тако зва ној еко но ми ји а затим је у јесен 1944. 
пре ме штен у зида ну јед но спрат ну згра ду. У тој згра ди конач но дола зи и 
до ликви да ци је лого ра апри ла 1945. годи не.

Око 100 Јевре ја дове де но је 18. авгу ста у Јасе но вац. Могу ће да 
је у тој гру пи био и Албер то Мае стро који тако ђе твр ди да је у авгу-
сту пре бачен из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. Он каже да су одлу ку о 
пресељењу Срба и Јевре ја из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац и Хрва та из 
Јасе нов ца у Ста ру Гра ди шку доне ле „уста шке вла сти“ још у јуну и то 
да би се ликви ди ра ли „Срби и Јевре ји, који им нису били нео п ход но 
потреб ни“. Бит но је што он твр ди да је у авгу сту у Ста рој Гра ди шки 
оста ло „још само 150 Јевре ја зана тли ја и око 150 Срба сеља ка за обра ду 
земље“. Пре ма исказу Звон ка Ткал ца, пре ба ци ва ње је спро ве де но у јесен 
1943. годи не после раз ме не неко ли ко сто ти на лого ра ша са јед не и дру ге 
стра не; он наво ди пода так да је тада у Ста рој Гра ди шки било око 1.100 
Хрва та, а „Жидо ва има мање од 200, углав ном ква ли фи ци ра них рад ни ка, 
док је Срба било нешто више, али се њихов број нагло сма њу је усли јед 
систе мат ског уби ја ња“. Пода так да је до пре се ље ња дошло у јесен 1943. 
годи не потвр ђу је и Јован Жив ко вић, који дода је да је то потра ја ло десет 
дана. Сто га може мо кон ста то ва ти да је, на осно ву рас по ло жи вих изво ра, 
у Ста рој Гра ди шки у сеп тем бру 1943. годи не било изме ђу 1.300 и 1.400 
лого ра ша, те да је у Јасе но вац пре се ље но око 100 лого ра ши ца и да је 
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тада фор ми ран жен ски логор.3

Посто је сачу ва ни доку мен ти из лого ра Ста ра Гра ди шка из којих 
се може само прет по ста ви ти број но ста ње, попут Књи ге лече них лого-
ра ша и уста ша у зуб ној амбу лан ти у том лого ру, вође ној за пери од од 
22. јуна до 23. јула 1943. годи не, а из нере ги стро ва не копи је слич ног 
доку мен та сазна је мо да је од јуна до сеп тем бра 1943. у поме ну тој амбу-
лан ти лечи ло зубе 125 лого ра ша. За поче так 1944. годи не посто ји исказ 
Звон ка Ткал ца да се у Ста рој Гра ди шки нала зи мање од 200 Јевреј ки. Из 
доку мен та од 21. јану а ра 1944. годи не сазна је мо да је сачи њен спи сак 
од 50 лого ра ши ца за евен ту ал ну раз ме ну. За прву поло ви ну 1944. годи не 
посто је спи ско ви са име ни ма 31 лого ра ши це који ма је за месец или два 
исти ца ло издр жа ва ње казне, као и 101 лого ра ши це што им је казна већ 
исте кла. Три све до ка из села Уско ци код Ста ре Гра ди шке су Коме са ри ја-
ту за избе гли це и пре се ље ни ке у Бео гра ду 29. јану а ра 1944. годи не дали 
исказ да се „у овом лого ру нала зи стал но око 5.000 до 6.000 зато че ни ка 
Срба, Хрва та и Мусли ма на“.4

За март 1944. годи не посто је пода ци о број ном ста њу поје ди них 
ћели ја у лого ру. У три „собе“ било је сме ште но 116 лого ра ша. У изве шта ју 
о ста њу у лого ру Ста ра Гра ди шка из сеп тем бра 1944. сто ји да је у самом 
лого ру било 2.370 лого ра ша (мушка ра ца и жена), а на еко но ми ја ма Гре ђа ни 
и Јаблан цу 40 мушка ра ца и 39 жена одно сно 185 мушка ра ца и 80 жена.5

За раз ли ку од тих пар ци јал них и доста непо у зда них пода та ка 
прет ход но изне тих, за пери од од про ле ћа до јесе ни 1944. годи не посто је 
пре ци зни пода ци о бро ју лого ра ши ца у жен ском лого ру у Ста рој Гра-
ди шки, захва љу ју ћи томе што је оста ла сачу ва на доку мен та ци ја коју је 
лич но води ла Мари ја Маја Буждон, коман дант жен ског лого ра. Сачу ва-
ни су запи си на днев ном нивоу о број ном ста њу лого ра ши ца по наци о-
нал ној при пад но сти, о бро ју умр лих, отпу ште них и пре ба че них у Јасе-
но вац, и то од 27. маја до 4. децем бра 1944. годи не. Изне ће мо само нај-

3 Душан Нико ди је вић, „Бро је ви жрта ва у кон цен тра ци о ном лого ру Ста ра Гра-
ди шка 1942. годи не пре ма иска зи ма пре жи ве лих све до ка“ у: Годишњакзаистражи
вањегеноцида, 10, 2018, стр. 133; Концентрационилогори..., стр. 79; СећањаЈевреја..., 
стр. 44, 129, 134–135, 275, 323; A. Миле тић, н.д.,књ.I, стр. 22, књ.II, стр. 966, књ.III, 
стр. 278–280, 457; Antun Mile ti�, KoncentracionilogorJasenovac1941–1945, knji ga IV, 
Jago di na, 2007, str. 314–315 (у даљем тек сту: A. Миле тић, н.д., књ.IV,); Концентрацио
нилогори, стр. 80–81; Mir ko Per šen, Ustaškilogori, Zagreb 1990, str. 203 (у даљем тек сту: 
М. Пер шен, н.д.).

4 A. Миле тић, н.д., књ.II, стр. 708–709.
5 A. Миле тић, н.д., књ.II, стр. 635, 706–709, 775, књ.III, стр. 288–306, 336, 347, 

362–364; Концентрационилогори..., стр. 69; М. Пер шен, н.д., стр. 244.
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ни же и нај ви ше бро је ве забе ле же не само у току јед ног месе ца. Тако је у 
мају било изме ђу 711 и 714 зато че ни ца, у јуну изме ђу 665 и 735, у јулу 
изме ђу 686 и 754, у авгу сту изме ђу 751 и 804, у сеп тем бру изме ђу 739 
и 805, у окто бру изме ђу 172 и 724 жена, у новем бру изме ђу 35 и 165, 
док се у пери о ду од 1. до 4, децем бра 1944. годи не у лого ру нала зи ло 
35 жена. Ово су изу зет но зна чај ни пода ци, јер све до че како је посте пе но 
ликви ди ран логор Ста ра Гра ди шка. Пре ма неким иска зи ма који се одно-
се углав ном само на лого ра ше, може се закљу чи ти да је одмах после ева-
ку а ци је изве сног бро ја лого ра ша 23. сеп тем бра 1944. годи не оста ло 35 
зато че ни ка и 35 зато че ни ца, док је пре ма дру гим иска зи ма број лого ра ша 
био око 500. Из тога се види да је нагло сма ње ње бро ја лого ра ша усле-
ди ло нај пре у окто бру, када су 7. окто бра 93 жена из Јаблан ца упу ће не у 
Јасе но вац, а затим 10. окто бра, када су 302 жене из самог лого ра упу ће не 
тако ђе у Јасе но вац. Дру го вели ко сма ње ње усле ди ће 8. новем бра када је 
135 жена пре ме ште но у Лепо гла ву, тако да их је оста ло 27, да би се на 
кра ју тај број уста лио на 35. То се покла па са све до че њи ма Мир ка Пер-
ше на о пре се ље њу већи не од 500 лого ра ша кра јем окто бра и Коен-Дав ка 
о пре ба ци ва њу 220 лого ра ша у Лепо гла ву 2. децем бра 1944. годи не. Кад 
је реч о бро је ви ма лого ра ша кра јем 1944. и у 1945. годи ни детаљ ни је 
ће бити раз ма тра ни у делу овог рада где ће бити опи си ва ни зло чи ни. 
Кра јем 1944. годи не било је изме ђу 70 и 100 лого ра ша и тај број се није 
мењао све до ликви да ци је лого ра. За април 1945. годи не се зна да је било 
изме ђу 1.000 и 2.000 осо ба које су дове де не и ликви ди ра не.6

Опште је при хва ће на тврд ња да је за све вре ме посто ја ња лого-
ра Јасе но вац про се чан број лого ра ша био око 3.000, што је потвр дио и 
Љубо Милош на саслу ша њу. Ото Бре јер, пак, твр ди да се „мир не“ 1943. 
годи не број лого ра ша кре тао изме ђу 1.500 и 1.600. Од Его на Бер ге ра 
поти че пода так да је у фебру а ру 1943. било око 2.000 лого ра ша. С дру ге 
стра не, Лазар Јан ков, који је 19. авгу ста 1943. годи не пре ба чен из Ста ре 
Гра ди шке у Јасе но вац, твр ди да је тада у лого ру било 3.600 лого ра ша.7 

За 1943. и поче так 1944. годи не на рас по ла га њу је само неко ли ко 
доку ме на та који нуде пар ци јал не подат ке. Тако су сачу ва на два спи ска 
лого ра ша који су ради ли као кро ја чи у Јасе нов цу. Из њих се сазна је да 
се тим послом 1. јуна 1943. годи не бавио 181 лого раш, а 1. авгу ста 132 
лого ра ша. У меха ни чар ској ради о ни ци у Јасе нов цу је ради ло изме ђу 21 и 

6 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 785–786, 881–882, књ.III, стр. 359–361, 365–378, 
390–402, 409–421, 423–431, 445–447, књ.IV, стр. 237–243, 244–256.

7 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 910, 983; Egon Ber ger, 44mjesecauJasenovcu, 
Zagreb 1966, str. 71 (у даљем тек сту: Е. Бер гер, н.д.).
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24 лого ра ша, и то изме ђу 24. авгу ста и 2. новем бра 1943. годи не. Посто ји 
пода так о 121 Јевре ји не који су током окто бра 1943. и мар та 1944. годи-
не уста ше дове ле из Спли та у лого ре Сај ми ште (Кон цен тра ци о ни логор 
Земун) и Јасе но вац. Укуп но 13 их је током мар та 1944. годи не одве де но 
у Јасе но вац. Из већ наве де не испо ве сти Наде Сало мон сазна је се да је у 
јесен 1943. годи не већи на лого ра ши ца вра ће на назад у Ста ру Гра ди шку, 
јер уста ша ма више није било потреб но њихо во анга жо ва ње пошто током 
зиме нема пољ ских радо ва. Те јесе ни их је било изме ђу 15 и 20 у Јасе-
нов цу, али су током зиме уста ше дово ди ле заро бље не при пад ни це пар-
ти зан ског покре та и ста нов ни це окол них села, тако да је почет ком 1944. 
годи не у лого ру опет било више од 100 зато че ни ца.8

За 1944. годи ну посто је два доку мен та о даљем пре се ље њу лого-
ра ши ца из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. Ту је спи сак са именима 50 лого-
ра ши ца које су пре ба че не 2. јуна, као и спи сак од 99 лого ра ши ца за које 
се зна само да су упу ће не 1944. годи не. У јану а ру 1944. годи не „у сам 
логор при сти за ло је зато че ни ка у мањим гру па ма од 20–100 из Загре ба и 
обли жње око ли це“.9

Нај зна чај ни је доку мен те из којих се може пре ци зни је сазна ти 
број лого ра ша у Јасе нов цу представљају спи сак од 3.205 лого ра ша који 
нуди „Индекс паке тар ни це“ и „Ори ги нал ни попис зато че ни ца лого ра 
Јасе но вац“ са име ни ма 1.165 жена. Први доку мент наво ди пои ме ни це 
лого ра ше који су при ма ли паке те током 1944. годи не. Од 3.205 лого ра ша 
наве де них у том спи ску, умр ло је или уби је но 311 осо ба. Дру ги доку мент 
је, пре ма тума че њу Анту на Миле ти ћа, пре пис сачи њен 1945. годи не на 
осно ву рани јих спи са и пода та ка и пре ма њему је умр ло (што зна чи и 
уби је но) 428 жена изме ђу 1943. и 1945, годи не. Такво ста ње инди рект но 
потвр ђу је Нада Сала мон која пре но си да је у јесен 1944. годи не у жен-
ском лого ру у Јасе нов цу било од 500 до 1.000 зато че ни ца.10

Као и у слу ча ју Ста ре Гра ди шке, бро је ви  лого ра ша у Јасе нов-
цу од јесе ни 1944. годи не биће разматрани у даљем раду у описивању 
злочина, јер то помаже у утвр ђи ва њу што тач ни јег бро ја жрта ва. Тре ба 
само поме ну ти пода так да се у јесен 1944. годи не, по пре се ље њу из Ста-
ре Гра ди шке, број лого ра ша пове ћао са 2.500 и до 6.000–8.000 људи. До 
почет ка 1945. годи не у лого ру је било изме ђу 1.800 и 5.000 зато че ни ка. 

8 A. Миле тић, н.д.,књ.III, стр. 276–277, 311–313, 319–322, 325–326, 600–605; 
М. Пер шен, н.д., стр. 206–207.

9 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 741, 785–786, 910
10 A. Миле тић, н.д.,књ.I, стр. 22–23, књ.II, стр. 791–848, 931–962; М. Пер шен, 

н.д., стр. 165, 209
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На кра ју, про бој 22. апри ла 1945. годи не доче ка ло је изме ђу 900 и 1.703 
лого ра ша. Нај че шћи наво ђе ни број лого ра ша у Кожа ри је 150, а крај је 
доче ка ло изме ђу 135 и 167 осо ба.

Поред сећа ња пре жи ве лих лого ра ша, врло важан исто риј ски 
извор за про у ча ва ње бро ја допре мље них у логор пред ста вља ју доку мен-
ти Неза ви сне Држа ве Хрват ске које је обја вио Антун Миле тић.11 У њима 
су се раз ли чи ти нивои вој них, поли циј ских, уста шких и цивил них вла-
сти Неза ви сне Држав не Хрват ске у фор ми изве шта ја, наре ђе ња, мол би 
и зах те ва обра ћа ли јед ни дру ги ма и наво ди ли, често са спи ско ви ма име-
на, због чега, када и коли ко је људи упу ће но или ће бити допре мље но у 
логор. У неким од доку мен ти ма је екс пли цит но наве де но на који се од 
два лого ра (Јасе но вац и Ста ра Гра ди шка) мисли, поне где се пре ци зи ра 
коли ко се осо ба шаље у један, а коли ко у дру ги логор, дру где само успут 
спо ми ње да се зато че ни ци упу ћу ју „у логор“. Пре ма тим пода ци ма дало 
би се закљу чи ти да је укуп но упу ће но 262 људи, од тога у „логор“ 36, у 
Јасе но вац 121, и у Ста ру Гра ди шку 105. У неко ли ко чла на ка што су иза-
шли током 1944. годи не у листу Напријед, орга ну Цен трал ног коми те та 
Кому ни стич ке пар ти је Хрват ске, поми њу се пода ци о осо ба ма одве де-
ним у „раз не лого ре“ из поје ди них кра је ва Хрват ске до почет ка 1944. 
годи не. Из Лике је одве де но 1.744 особе, са Кор ду на 2.415, са Бани је 
3.965, из Сла во ни је 10.990, укуп но 19.114 осо бе.12

Про це не бро ја уби је них и умр лих лого ра ша

У рани јим радо ви ма о бро ју жрта ва у Јасе нов цу и Ста рој Гра-
ди шки за 1942. годи ну, дат је при каз про це на бро ја уби је них и умр лих 
лого ра ша само за пери од који се одно си на ту годи ну или је јед ним сво-
јим делом обу хва та. У овом раду, који обу хва та мно го дужи вре мен ски 
пери од, изво ри нуде више про це на о бро ју уби је них и умр лих лого ра ша 
за све вре ме посто ја ња ком плек са кон цен тра ци о них лого ра Јасе но вац. 
У струч ној лите ра ту ри су ти пода ци нај са др жај ни је и нај све о бу хват ни је 
обра ђе ни у раду Вла ди ми ра Гај ге ра (Gei ger), о губи ци ма Хрват ске у Дру-
гом свет ском рату, јер је велик део тог члан ка посве ћен упра во жртва ма 
о који ма се овде гово ри.13 Овом при ли ком биће изне те само про це не из 

11 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 573–574, 583, 589–590, 592–593, 598, 607–608, 
622, 633–636, 648–665, 680, 714, 719, 750–751, 759–761, 783–784, књ.III, стр. 268, 270, 
287, 334–336, 461, књ.IV, стр. 166–167, 213.

12 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 338, 346, 349, 450.
13 Vla di mir Gei ger „Ljud ski gubi ci Hrvat ske u Dru gom svjet skom ratu koje su pro-

u zro či li „oku pa to ri i nji ho vi poma ga či“. Bro jid be ni poka za te lji (pro cje ne, izra ču ni, popi si)“, 
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кори шће них изво ра и лите ра ту ре. 
Антун Миле тић у пред го во ру и пого во ру свом делу наво ди неко-

ли ко про це на, а сам изно си тврд њу о више сто ти на хиља да лого ра ша. 
Гене рал Едмунд Глез фон Хор сте нау 1943. годи не, у изве шта ју немач-
ког послан ства у Загре бу о Вје ко сла ву Мак су Лубу ри ћу, поми ње да је у 
Ста рој Гра ди шки ликви ди ра но 80.000, у Јасе нов цу 120.000, а у дру гим 
лого ри ма 20.000 људи. СС-гене рал Ернест Фик шаље писмо Хајн ри ху 
Химле ру 16. мар та 1943. у којем поми ње да је око 600.000–700.000 људи 
одве де но у лого ре и закла но.

У табе ли која сле ди су дате и дру ге про це не све до ка. Тре ба издво-
ји ти исказ Мила на Дузе мли ћа, општин ског беле жни ка у Јасе нов цу, који 
твр ди да је до дана њего вог хап ше ња, 21. децем бра 1943, било 900.000 
копи ја запи сни ка које је уста шка упра ва Јасе нов ца доста вља ла општи ни 
Јасе но вац, дакле око 900.000 жрта ва. На осно ву тога је хрват ска Земаљ-
ска коми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча (у 
даљем тек сту Коми си ја) у запи сни ку од 18. маја 1945. годи не, про це ни ла 
да је било 1.400.000 жрта ва. Иста та коми си ја је 1946. годи не у књи жи-
ци о зло чи ни ма у Јасе нов цу про це ни ла да је стра да ло изме ђу 500.000 и 
600.000 осо ба. На кра ју су дате про це не Ната ше Мата у шић, које је она 
изне ла на осно ву непот пу ног попи са Жрта ва рата из 1964. годи не.14

Табе ла 1
Про це не бро ја уби је них и умр лих лого ра ша

Про це на Вре ме Број жрта ва 
Ан тун Миле тић 1941–1945. више сто ти на хиља да 
Едмунд Глез фон Хор сте нау 1941–1943. 120.000 Јасе но вац; 

80.000 Ста ра Гра ди шка;
20.000 дру ги лого ри

Ернест Фик 1941–март 1943. 600.000–700.000
сви лого ри у НДХ 

И зве штај непо зна тог лого ра ша 1941–1943. 700.000
Ото Бре јер 1941–26. 9. 1944. 350.000 Јасе но вац
Политика, 5. 5. 1945 1941–1945. 800.000

u:ČasopiszaSuvremenupovijest, 3, Zagreb 2011, str. 699–749.
14 A. Миле тић, н.д.,књ.I, стр. 36–38, 42, 520, књ.II, стр. 720, 770, 911, 926, књ.

III, стр. 494, 496, књ.IV, стр. 261, 287–288, 335–454–455; М. Пер шен, н.д., стр. 264, 
328–329; СећањаЈевреја..., стр. 316; Н. Нико лић, н.д., стр. 405–406; Концентрациони
логори..., стр. 6; ZločiniulogoruJasenovac, Zagreb 1946, str. 38 (у даљем тек сту Злочини
улогоруЈасеновац); Nata ša Mata u ši�, Jasenovac1941.–1945.Logorsmrtiiradnilogor, 
Jase no vac–Zagreb 2003.
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Про це на Вре ме Број жрта ва 
Борба, 8. 5. 1945. 1941–1945. 800.000
Милан Дузе млић 1941–21. 12.  1943. 900.000 Јасе но вац 
Ко ми си ја, 18. 5. 1945. 1941–1945. 1.400.000
Коми си ја, 1946. 1941–1945. 500.000–600.000 

Јасе но вац
Ј. Рибо ли 1941–19. 7. 1943. 350.000–400.000 

Јасе но ва ц
Р. Стје па но вић 1941–1945. 1.000.000
Ђ. Мили ша 1941–1945. 700.000
Н. Нико лић 1941–1945. 700.000 Јасе но вац
З. Вај лер 1941–1945. 700.000 Јасе но вац 
Концентрационилогори..., 1944 1941–1944. 800.000

сви лого ри  
М. Пер шен 1941–1945. 80.000–120.000 

сви логори, 
60.000–80.000 Јасе но вац 

и Ста ра Гра ди шка
Ј. Бинг 1941–1945. 1.000.000–1.500.000
Ј. Жив ко вић 1941–1945. 1.000.000
М. Марић 1941–1945. 1.400.000
Л. Јан ков 1941–1945. 1.000.000
Н. Мата у шић 1943. 2.998 Јасе но вац

685 Ста ра Гра ди шка 
Н. Мата у шић 1944. 4.040 Јасе но вац

1.272 Ста ра Гра ди шка 
Н. Мата у шић 1945. 2.922 Јасе но вац

357 Ста ра Гра ди шка

Број жрта ва масов них зло чи на

Први зло чин о којем говори неки извор десио се око Нове 1943. 
годи не. Слав ко Добри ла, који је ина че пре жи вео ликви да ци је над лого-
ра ши ма Ста ре Гра ди шке и обли жњих еко но ми ја, што их је око римо ка-
то лич ког Божи ћа, то јест 25. децем бра 1942. годи не пред во дио Мај сто-
ро вић, пре но си при чу једи ног пре жи ве лог да је на еко но ми ји у Бистри-
ци ликви ди ра но око 100 пре о ста лих лого ра ша. У јану а ру 1943. годи не 
гру па лого ра ша на челу са капе та ном Ради во јем Муњи ном „осу ђе на“ 
је на смрт и из Јасе нов ца пре ба че на у Гра ди ну и затво ре на у кућу Пере 
Вуки ћа. Они су успе ли да про ва ле вра та и иза ђу, али су одмах потом 
уби је ни из ватре ног оруж ја. Ристо Стје па но вић наво ди да је 1943. годи не 
у Јасе нов цу, по наре ђе њу Лубу ри ћа, ликви ди ра но око 300 деце. Зло чин 
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над гру пом жена и деце који су из Ста ре Гра ди шке дове де ни у Јасе но вац 
поми ње и Лади слав Грин ба ум. Не наво ди број жрта ва, већ само да се то 
дого ди ло у јану а ру 1943. годи не и да су међу стра да ли ма били и њего ва 
супру га и тро је деце.15

Иви ца Мат ко вић сазна је 19. мар та да ће бити сме њен и да ће нов 
управ ник лого ра Јасе но вац Иви ца Бркља чић пре у зе ти дужност 23. мар-
та. Послед ња чети ри дана на месту управ ни ка лого ра Јасе но вац иско-
ри стио је да „про сла ви“ свој одла зак тако што је са гру пом „офи ци ра“ 
бати нао и мучио лого ра ше од којих је један умро. Веро ват но је тада 
уби је но 12 уста ша по наре ђе њу Лубу ри ћа иако их је пре тога тако зва ни 
пре ки суд осло бо дио кри ви це. Ристо Стје па но вић који гово ри о уби ству 
уста ша, у све до че њу наво ди да је почет ком 1943. годи не дове де на вели ка 
гру па људи зато че ни ка са Кор ду на. Они су били испи ти ва ни и касни-
је посла ти на рад у Немач ку, Мат ко вић је убио јед ног од тих лого ра ша 
током испи ти ва ња.16

Нај ве ћи број лого ра ша је током 1943. кажња ван због бек ства 
њихо вих сапат ни ка. Јед но од тих бек ста ва било је Сало мо на – Мони-
ке Муса фи је и још четво ри це из Јасе нов ца 13. апри ла. Док су ради ли у 
шуми успе ли су да уби ју дво ји цу и ране јед ног уста шу. Међу тим, у тој 
бор би су уби је на два лого ра ша, а тро ји ца су побе гла.17

Око Ускр са, то јест 25. апри ла, по наред би запо вед ни ка лого ра 
Ста ра Гра ди шка Нико ле Гаџи ћа из лого ра је одве де но у Загреб изме ђу 
50 и 120 зато че ни ка оба пола. Пре ма раз ли чи тим изво ри ма, тамо их је 
ликви ди ра но изме ђу 20 и 50, док су оста ли вра ће ни натраг у Ста ру Гра-
ди шку. Гаџић је у мају наре дио да се у сами цу затво ре тро ји ца „пра во-
сла ва ца“ и они су тамо умр ли од гла ди.18 

Два масов на зло чи на баца ју дру га чи ју сли ку на „мир ну“ 1943. 
годи ну. Лади слав Грин ба ум опи су је ликви да ци ју око 600 лого ра ша из 
Јасе нов ца у Ушти ци из које се он пуком сре ћом спа сао. Јули је Бинг пре-
но си да је у јулу током две неде ље уби ја но дневно по 50 људи, да је 
„након извје сне пау зе“ наста вље но уби ја ње. Дакле, пре ма тим наво ди ма, 
тада је у Јасе нов цу стра да ло око 700 осо ба. То су ујед но и зло чи ни са 
нај ви ше жрта ва до децем бра 1943. годи не. Све до тада бележена су поје-

15 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 718, књ.III, стр. 501. књ.IV, стр. 314; Сећања
Јевреја..., стр. 243.

16 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 55–56; A. Миле тић, н.д.,књ.IV, стр. 308–309.
17 СећањаЈевреја..., стр. 24–25.
18 �or đe Mili ša, �or đe Mili ša, Umučilištu–pakluJasenovac, Zagreb 1945, str. 199 (у даљем тек-

сту: Ђ. Мили ша, н.д.); A. Миле тић, н.д.,књ.III, стр. 457, 561–562. 
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ди нач на уби ства или зло чи ни над неко ли ко десе ти на лого ра ша. Тако је 
сре ди ном јуна у Ста ру Гра ди шку дове де но 40 „при ви ле го ва них“ Јевре-
ја. Они су били сме ште ни у посеб ну про сто ри ју и има ли бољу исхра ну, 
„јер су има ли неке заслу ге за Хрват ску, али су и они убр зо изве де ни 
ван логор, покла ни крај Саве и баче ни у реку“. Истог месе ца у Јасе-
но вац је допре мље но 60 рање них пар ти за на са про сто ра Хер це го ви не 
који су убр зо поби је ни. У авгу сту у лого ру Јасе нов цу је обе ше но 15 срп-
ских сеља ка. Они су прет ход но про гла ше ни при пад ни ци ма пар ти зан ског 
покре та.19 

Током лета 1943. годи не, нај ве ро ват ни је сре ди ном авгу ста, пре ма 
раз ли чи тим изво ри ма из Јасе нов ца је побе гла гру па од 15 до 25 лого ра-
ша. Због тога су по неким иска зи ма сви, а по дру ги ма око 900 лого ра ша, 
око ва ни лан ци ма. У току оки ва ња је око 10 људи стра да ло од бати на, а са 
„вањ ских радо ва“ се вра ти ло бар 50 људи мање. До кра ја лета се поми ње 
још један зло чин. У Ста рој Гра ди шки су два срп ска сеља ка, који су били 
затво ре ни у сами ци „хоте ла Гагро“, успе ли да побег ну копа ју ћи тунел 
испод теме ља, али су убр зо про на ђе ни и поно во затво ре ни у сами це где 
су оста вље ни да умру од гла ди и жеђи.20

Не наво де ћи одре ђе ни је, већ само да су се дого ди ли у јесен 1943. 
годи не, низ све до ка поми ње неко ли ко поје ди нач них зло чи на у лого ру 
Јасе но вац. Тако су стре ља ни пар ти за ни – „један като лик и чети ри пра-
во сла ва ца“, затим је уби је но 15 Срба пар ти за на заро бље них у Босни, и 
14 сељан ки. Ристо Стје па но вић наво ди да је из Ста ре Гра ди шке дове ден 
„већи тран спорт жена и дје во ја ка“ на бер бу воћа по окол ним сели ма. 
Пре ма њему, све те зато че ни це су ликви ди ра не у Гра ди ни. Не зна се 
коли ко је жена уби је но, осим што се наво ди да су две Јевреј ке издво је-
не ради сило ва ња, да би на кра ју и оне биле ликви ди ра не. Пре ма иска зу 
Его на Бер ге ра, тада је ликви ди ран нека да шњи истра жни суди ја Бран ко 
Циви ди ни, који је у лого ру постао уста шки сарад ник. Тај пода так тре ба 
узе ти са вели ком резер вом, јер се Циви ди ни поми ње као члан уста шких 
„пре ких судо ва“ сле де ће годи не, али се сви изво ри сла жу у томе да он 
јесте ликви ди ран, по свој при ли ци нај ка сни је кра јем 1944. годи не.21 

По наред би Лубу ри ћа, у Ста ру Гра ди шку дола зе њему ода не уста-
ше ( „Црна Рука“) са нало гом да уби ју јед ног од воде ћих чла но ва уста-

19 СећањаЈевреја..., стр. 44, 244; A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 966, 990, књ.III, 
стр. 489, 502.

20 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 990, књ.III, стр. 502;СећањаЈевреја..., стр. 45; 
ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 56; Концентрационилогори..., стр. 65.

21 A. Миле тић, н.д.,књ.III, стр. 502, књ.IV, стр. 311; ЗлочиниулогоруЈасено
вац, стр. 56; Е. Бер гер, н.д., стр. 72, 74.
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шког покре та Вла ду Син ге ра, што ће они и учи ни ти на дан капи ту ла ци је 
Ита ли је 8. сеп тем бра. У вези са тим пери о дом тре ба наве сти и пода так 
обја вљен у Борби маја 1945. годи не, да је у Ста рој Гра ди шки током сеп-
тем бра и окто бра 1943. годи не од гла ди умр ло 350 жена.22

До почет ка децем бра 1943. годи не посто је пода ци о сле де ћим 
зло чи ни ма – у „Хрват ској“, то јест Босан ској Дуби ци је 13. окто бра уби-
је но 26 људи који су 13. јула дове де ни из Јасе нов ца на рад, као чин одма-
зде за напад пар ти за на; због бек ства гру пе лого ра ша, допу ков ник Мар ко 
Павло вић наре ђу је да се бати на ма у Јасе нов цу уби је нај ма ње 60 људи, 
а пре ма све до че њу, од 100 лого ра ша над који ма је спро во ђе на „казна“, 
на лицу места их је умр ло 40 од после ди ца пре би ја ња; у новем бру је 
Стје пан Босак открио да су уста шки вод ник Вла до Гру бје шић и њего-
ва супру га кра ли злат не зубе са леше ва уби је них лого ра ша, наре див ши 
четво ри ци лого ра ша – гро ба ра да им пре да ју ишчу па не зубе. Сви су они 
затво ре ни у сами цу „хоте ла Гагро“ и ликви ди ра ни. Пре ма исказу Звон ка 
Ткал ца „укра де но“ је 200 злат них зуба, а четво ри ца Јевре ја гро ба ра су 
умр ла од гла ди и жеђи у јану а ру 1944 годи не.23 

У иска зу који су три мешта ни на села Уско ци код Ста ре Гра ди шке 
дали 29. јану а ра 1944. годи не Коме са ри ја ту за избе гли це и пре се ље ни-
ке у Бео гра ду, поми њу масов ни зло чин од 1. децем бра 1943. годи не – 
уби ство око 1.500 мушка ра ца, жена и деце, лого ра ша Ста ре Гра ди шке. 
Место ликви да ци је била је бара Лока нац у шуми Међу стру го ви у непо-
сред ној бли зи ни села Уско ци. То село се поми ње у још јед ном све до-
че њу, али у кон тек сту напа да уста ша из Ста ре Гра ди шке око 6. јану а ра 
1944. годи не када су цело село опљач ка ли, запа ли ли и уби ли непо зна ти 
број жите ља који нису успе ли да побег ну.24

Лазар Јан ков у члан ку обја вље ном у Политици маја 1945. годи не, 
наво ди да је Мај сто ро вић на римо ка то лич ки Бад њи дан, 24. децем бра 
1943, годи не пред стро јем зато че ни ка стре љао тро ји цу лого ра ша које је 
опту жио да су пла ни ра ли бек ство. Осим тога, Јан ков у истом члан ку твр-
ди да је Лубу рић 30. децем бра 1943. постао запо вед ник лого ра Јасе нов-
ца, Ста ре Гра ди шке и Лепо гла ве и да је „чим је сти гао“ наре дио ликви-
да ци ју око 1.000 људи, не пре ци зи ра ју ћи из ког лого ра, али веро ват но из 
Јасе нов ца. На Бад њи дан уве че, гру па уста ша ликви ди ра две јевреј ске 

22 A. Миле тић, н.д., књ.II, стр. 768, 855–856, 921; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 266–
267.

23 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 764–765, 853, 990, књ.III, стр. 491; Концентра
ционилогори..., стр. 65.

24 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 708–709, 769.

ДушанНикодијевић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

149

поро ди це (Стол цер и Ајзен шта дер), укуп но седам осо ба. Те поро ди це су 
има ле повла шћен ста тус, јер су изме ђу два рата чини ли услу ге уста шком 
покре ту, али их ни то није спа сло смр ти.25

У нај мир ни јем и нај по вољ ни јем поло жа ју били су лого ра ши у 
Кожа ри. За 1943. годи ну посто ји само све до че ње Мира Ауфер бе ра који 
поми ње да су били „одве де ни сви Срби, око 20 кожа ра и 2 чет ка ра“. 
Уз то, уста ше су код лого ра ша Кова че ви ћа откри ле кому ни стич ки про-
па ганд ни мате ри јал, па је после истра ге муче њем и бати на њем, од 120 
људи, коли ко их је тада било, издво јен 21 „кому ни ста“ и ликви ди ран. 
Због недо ре че но сти иска за, могу ће је да се ради о јед ном те истом зло чи-
ну, па је као мини ма лан број наве ден број од 22 жртве, а као мак си ма лан 
43 стра да ле осо бе.26

***
Посто је број на све до че ња о зло чи ни ма који су се деси ли у неко-

ли ко дана кра јем 1943. и почет ком 1944. годи не. Пре ма иска зу Ота Бре је-
ра (Breyer), логор ска упра ва Јасе нов ца је још у сеп тем бру 1943. обра зо-
ва ла „шум ске гру пе“ од око 30 до 80 лого ра ша, који су сва ко днев но под 
стра жом одво ђе ни у шуме око лого ра, да би секли дрва за огрев. Број не 
изја ве све до ка су међу соб но неус кла ђе не око тач ног дату ма поје ди нач-
них зло чи на, тако да се у овом слу ча ју може изне ти само окви ран мини-
ма лан и мак си ма лан број жрта ва.

Адолф Фри дрих, који је и сам за дла ку избе гао смрт на раду у 
шуми, саоп шта ва нај ра ни ји датум када је почи њен први зло чин над том 
гру пацијом лого ра ша. Он наво ди да је 22. децем бра 1943. годи не ликви-
ди ра на цела гру па од 80 лого ра ша на раду у шуми, а неду го потом, 27. 
децем бра исте годи не уби је но их је још 120. Он поми ње да је наста вље но 
са зло чи ни ма над лого ра ши ма у шуми и у Гра ни ку све до кра ја јану а ра 
1944, али не наводи одре ђе ни број. С дру ге стра не, Јован Жив ко вић твр-
ди да је прва ликви да ци ја над „шум ском гру пом“ спро ве де на 29. децем-
бра 1943. годи не. Тада је уби је но „84 или 85 зато че ни ка“, док је „иза тога 
у даљ ња два тјед на у шуми пре ко Саве у тако зва ној Гра ди ни у три или 
чети ри гру пе поби је ни даљ њих око 120 људи“. Гру пу од 80 стра да лих 
лого ра ша поми ње и Анте Мил ко вић, с тим што тај зло чин дати ра на 30. 
децем бар 1943, и наводи још један зло чин почи њен три дана касни је над 
непо зна тим бро јем лого ра ша. Слич но томе Слав ко Добри ла твр ди да је 

25 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 983, 985, књ.III, стр. 533; Концентрационилого
ри..., стр. 99.

26 СећањаЈевреја..., стр. 14.
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око Божи ћа ликви ди ра но око 70 Срба на „вањ ским радо ви ма“, а пред 
Нову годи ну је поби је на још јед на „шум ска гру па“. За тре ћу гру пу наво-
ди да се почет ком јану а ра са сече дрва од 200 вра ти ло 40 људи, зна чи да 
је ликви ди ра но око 160. Јакоб Данон тако ђе поми ње три ликви да ци је 
шум ских гру па, две кра јем децем бра 1943. и то око 80 и око 60 људи и 
јед ну почет ком јану а ра 1944. годи не од око 20 до 30 људи. Поме ну ти 
Ото Бре јер први зло чин над шум ском гру пом од око 80 људи сме шта 
почет ком јану а ра 1944. годи не, затим изно си да је даљих две–три неде-
ље сва ки дан на рад одла зи ла „шум ска гру па“ од 50–80 људи, а уве че би 
их се вра ћа ло бар десе так мање, па би закљу чио: „Тако кроз ври је ме од 
2–3 тјед на мислим да их је поби је но око 200–300“. Нај зад Арсо Алек сић 
изно си нај ве ће бро је ве твр де ћи да су током 1943. годи не у шест навра та 
ликви ди ра не „шум ске гру пе“ од по 200 људи што зна чи да их је уби је-
но 1200. Пода ци из још два изво ра казу ју да је током децем бра 1944. и 
јану а ра 1944. годи не стра да ло пре ко 200 „Срба и Жидо ва“, одно сно да 
је од 1. јану а ра до 1. мар та 1944. „уби је но пре ко 250 мушка ра ца“.27 На 
осно ву све га може се твр ди ти да су кра јем децем бра 1943. и у јану а ру 
1944. годи но спро ве де на нај ма ње три масов на зло чи на над лого ра ши ма, 
чла но ви ма „шум ских гру па“. Као мини ма лан број биће наве де не тврд ње 
које изно се нај ма њи број жрта ва и то за први зло чин 80, за дру ги 60, а за 
тре ћи 20, чиме се дола зи до бро ја од 160 стра да лих. Уко ли ко по истом 
прин ци пу буду наве де ни мак си мал ни бро је ви, доби ја се 365 жрта ва. Ако 
се, пак, сви наве де ни зло чи ни тре ти ра ју као поје ди нач ни, доби ја се 1.265 
жрта ва, што доне кле одго ва ра тврд њи Арсе Алек си ћа. Као мак си ма лан 
узет је број од 1.265 стра да лих. Иако је то мало веро ват но, чини се да је 
оправ да но, јер осим поме ну тих масов них зло чи на, мно ги све до ци изно-
се да су уби ства била сва ко днев на током децем бра 1943. и јану а ра 1944. 
годи не.

Упо ре до са ликви да ци јом „шум ских гру па“, деша ва ли су се зло-
чи ни и у самом лого ру кра јем децем бра 1943. годи не и у јану а ру 1944. 
годи не. Пошто се може дого ди ти да број жрта ва буде дупли ран уко ли ко 
се ови зло чи ни наво де у одно су на већ изне те про це не уби је них лого ра-
ша из „шум ских гру па“, у табе ли са мини мал ним и мак си мал ним бро-
јем, прет по став ка да они ула зе у ску пи ну зло чи на над „шум ским гру па-
ма“ биће пред ста вље на нулом, док ће мак си ма лан број бити уку пан збир 
бро је ва жрта ва свих поме ну тих поје ди нач них зло чи на зајед но.

27 СећањаЈевреја..., стр. 46; A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 858–860, 910–911, 
969, 990. књ.III, стр. 351–355, 502–503, 533; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 57; Кон
центрационилогори..., стр. 99.
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Негде почет ком јану а ра 1944. годи не, мада је могу ће да се то 
деси ло и кра јем децем бра 1943. годи не, Ристо Стје па но вић успе ва да се 
непри мет но изву че из гру пе „ста рих заро бље ни ка“ који су после муче-
ња јед ног лого ра ша пове де ни у Гра ди ну ради ликви да ци је. У тој гру пи 
су била нај ма ње четво рица заточеника, док је још један, који је тако ђе 
успео да се сакри је, после неко ли ко дана про на ђен и уби јен. Неко ли-
ко све до ка поми ње и уби ство логор ни ка Ива на Вил не ра, писа ра Иви це 
Бего ви ћа (нека да шњи фуд ба лер из Загре ба), и још јед не поро ди це Јевре-
ја са жена ма и децом – укуп но 12 осо ба. То се, по све му суде ћи, деси ло 
око 4. јану а ра 1944. годи не. Осим њих у јану а ру су уби је ни и логор ни-
ци Борис Штај нер (Ste i ner) и Сло бо дан Мићић. Пре ма све му томе може 
се закљу чи ти да је у јану а ру 1944. у самом лого ру Јасе но вац стра да ло 
нај ма ње 19 осо ба, од којих су неке, ако не и све ликви ди ра не у Гра ди ни 
зајед но са лого ра ши ма из „шум ских гру па“. Осим тих зло чи на, у јану а-
ру 1944. се десио још један масов ни зло чин који по свој при ли ци, нема 
везе са „шум ским гру па ма“. Под руко вод ством Дин ка Шаки ћа, у шуми 
код Мла ке ликви ди ра не су жене дове де не из Спли та, њих 64, а са њима 
и непо знат број жена и 17 мушка ра ца са еко но ми је у Јасе нов цу. Дакле, у 
том зло чи ну је стра да ла нај ма ње 81 осо ба.28

***
При бли жно у исто вре ме док су у Јасе нов цу стра да ле „шум ске 

гру пе“, поја ча ва се терор и у Ста рој Гра ди шки, нај ви ше зато што поло-
жај упра ви те ља Ста ре Гра ди шке у децем бру 1943. годи не пре у зима Стје-
пан Босак, Лубу ри ћев човек од пове ре ња. Он лич но уби ја дво ји цу лого-
ра ша који су прет ход но побе гли из сами це „хоте ла Гагро“ у којој су без 
хра не и воде про ве ли 16 дана због „кра ђе“ сала ме. После насмрт пре би ја 
јед ног заро бље ног пар ти за на. С дру ге стра не, Мили ша нам пре но си да 
је „десе так дана пред Божић 1943. годи не“ у Кулу затво ре но 100 Срба са 
жена ма и децом и да су тамо оста вље ни 14 дана без воде и хра не. Они 
који су пре жи ве ли су затро ва ни хра ном. Као повод за наста вак уби ста-
ва послу жио је пре пад пар ти за на у око ли ни Ста ре Гра ди шке „уочи саме 
Нове“ 1944. годи не. Лого ра ши ма је тада забра ње но да три дана изла зе 
ван бара ка. Због „пре кр ша ја“ те забра не, 1. јану а ра 1944. годи не уби је на 
су дво ји ца лого ра ша.

О стра да њи ма лого ра ша у Ста рој Гра ди шки почет ком 1944. годи-
не казу ју два изво ра. Садо Коен-Дав ко наво ди: „Сва ку вечер су дола зи-

28 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 969, књ.III, стр. 504, књ.IV, стр. 311–312; Сећа
њаЈевреја..., стр. 47, 176; Концентрационилогори..., стр. 99.
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ли у про сто ри је зато че ни ка и про зи ва ли по 25–30 људи. Одво ди ли су 
их у непо врат. Тако је то тра ја ло око 15 дана, већи ном су сада одво ди-
ли Србе... Исто вре ме но су врше ни тран спор ти жена, дје це и ста ри јих 
људи на Јабла нац, Мла ку и Бистри цу... Осим Срп ки ња сада су одво ди ли 
и Јевреј ке, а с њима и по коју Хрва ти цу.“ У иска зу непо зна тог лого ра ша 
о ста њу у лого ри ма Јасе но вац и Ста ра Гра ди шка наве де но је да је од 1. 
јану а ра до 1. мар та 1944. годи не закла но 40 мушка ра ца и 21 жена, док 
је у апри лу 1944. обја вље но да је коман дант лого ра Босак поклао више 
од педе сет мушка ра ца и два де сет жена у сада шњем „лого ру за Хрва те’“ 
током неко ли ко дана децем бра 1943. и јану а ра 1944. годи не. На осно ву 
поме ну тих све до че ња може се закљу чи ти да је у децем бру 1943, и јану-
а ру и фебру а ру 1944. годи не у лого ру Ста ра Гра ди шка стра да ло нај ма ње 
162, а нај ви ше 450 осо ба. Сви поје ди нач ни зло чи ни ће бити укључени 
у тај број. Међу стра да ли ма је био и вели ки број мусли ма на, а неко-
ли ко све до ка поми ње уби ство логор ни ка Нија за Сали хо џи ћа. Повод за 
њихо во уби ство је бек ство нај ма ње пет лого ра ша мусли ма на на челу са 
Еса дом Капе та но ви ћем у децем бру 1943. годи не. При бли жно у дру гој 
поло ви ни јану а ра 1944. годи не, по наред би Љубе Мило ша, уби је не су 
две лого ра ши це (Хана Паве лић и Зла та Шев гић) које је тре ба ло да буду 
раз ме ње не. Посто ји и све до че ње да су током про сла ве Нове годи не уби-
је на два логор ска музи ча ра због навод них љубав них веза са при пад ни-
ца ма уста шког покре та.29

Зло чи ни у Ста рој Гра ди шки су наста вље ни и у мар ту 1944. годи-
не. Ђор ђе Мили ша твр ди да су тада стра да ли сви лого ра ши у „хоте лу 
Гагро“, а међу њима, у ноћи од 17. на 18. март уби је на је истак ну та при-
пад ни ца пар ти зан ског покре та Мари на Гре го рић. Може се само кон ста-
то ва ти зло чин над њом пошто није позна то коли ко је уоп ште лого ра ша 
било у „хоте лу Гагро“ и који број обу хва та реч „сви“. Из дру гих изво-
ра сазна је се за смрт Мура та Бај ри ћа 15 мар та, док Мили ша на дру гим 
мести ма поми ње смрт још четво ро лого ра ша.30 

Из све до че ња Ото Бре је ра се сазна је да је тако ђе током мар та 
1944. годи не дове де но у Јасе но вац око 100 Јевре ја (оба пола са децом), 
„ухва ће них негдје у Лици“. Око 60 жена и деце из те гру пе уста ше су 
после око месец дана ликви ди ра ле у Јаблан цу. Исти све док напо ми ње 
да после тога у Јасе нов цу није било већих ликви да ци ја до почет ка сеп-

29 СећањаЈевреја..., стр. 175–176, 194; A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 768–770, 
858–860, књ.III, стр. 351–355, 457; Концентрационилогори..., стр. 73; Ђ. Мили ша, н.
д., стр. 267; М. Пер шен, н.д, str. 250; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 268–270.

30 Ђ. Мили ша, н.д., стр. 199, 269, 271; A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 708, 770, 
858, књ.III, стр. 457.
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тем бра исте годи не.31

Посто ји пода так да је у про ле ће 1944. годи не, одно сно после 
дола ска Јоси па Стој чи ћа на чело лого ра Ста ра Гра ди шка, уби је но нај ма-
ње шест лого ра ша у поје ди нач ним ликви да ци ја ма. Због бек ства дво ји це 
лого ра ша са еко но ми је Јабла нац, управ ник Стој чић наре ђу је стре ља ње 
35 зато че ни ка. Апри ла 1944. годи не је уби јен и један саве знич ки пилот 
који је обо рен изнад Јаблан ца Да би се ситу а ци ја при ка за ла нор мал ном, 
тада је пред коми си јом Међу на род ног Црве ног крста из Швај цар ске, 
која је у том пери о ду дошла у Ста ру Гра ди шку, изве де на је јед на позо ри-
шна пред ста ва и оди гра на фуд бал ска утак ми ца.32

Неко ли ко све до че ња поми ње исти зло чин, али се не сла жу око 
бро ја жрта ва и тач ног дана када се дого дио. Реч је о изве сном Иви Вол-
не ру, лого ра шу Јевре ји ну, који је ликви ди ран по наред би Дин ка Шаки ћа. 
Он је био логор ник гра ђе вин ске гру пе, а ујед но и члан логор ског орке-
стра пошто је добро сви рао хар мо ни ку. Неке уста ше су га, без дозво ле 
запо вед ни ка Шаки ћа, одве ле у Босан ску Дуби цу да их заба вља. Тамо је 
и стра дао, пре ма све до че њи ма или од пија них уста ша који ма је сви рао 
или од самог Шаки ћа, који је дознав ши за „излет“ дошао у Дуби цу и у 
бесу га убио. Како би избе гао било какву истра гу пово дом тога, Шакић 
истог дана наре ђу је постро ја ва ње („наступ“) у Јасе нов цу и испред лого-
ра ша пока зу је Вол не ров леш, опту жу ју ћи га за бек ство и тра же ћи сау че-
сни ке. Пре ма неким изво ри ма од 100 Јевре ја који су га позна ва ли издво-
је но је више људи и стре ља но. Пре ма разним изво ри ма тада је стра да ло 
(укљу чу ју ћи и Вол не ра) изме ђу 23 и 57 Јевре ја. Осим о бро ју жрта ва, не 
сла жу се ни пода ци о начи ну ликви да ци је. Пре ма неким све до че њи ма 
одмах су стре ља ни, а пре ма дру ги ма су затво ре ни у Зво на ру и ликви ди-
ра ни у Гра ди ни. Нај ве ро до стој ни ји је, чини се, исказ Адол фа Фри дри ха, 
да је прво стре ља но 22 лого ра ша, а после чети ри дана муче ња у Зво на-
ри, 34 музи ча ра Јевре ја су уби је на у Гра ди ни. Вре мен ски распон у који 
сведочења смештаку овај зло чин неу о би ча је но је дуг. Као први датум 
који се поми ње је дру ги дан Ускр са, одно сно 10. април, а као послед њи 
4. јул 1944. годи не.33

Опис веша ња четво ри це Срба у самом лого ру Јасе но вац због бек-
ства пето ри це Срба и то је зло чин којим Слав ко Добри ла завр ша ва сво је 

31 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 770–773.
32 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 911.
33 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 990–991, књ.III, стр. 496, 503–504, 533–534, 545 

књ.IV, стр. 313–314; СећањаЈевреја..., стр. 48, 278–279; ЗлочиниулогоруЈасеновац, 
стр. 58.
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све до че ње. Како тај зло чин у изја ви сле ди после слу ча ја Вол нер, могао 
би се сме сти ти у прву поло ви ну 1944. годи не.34 

Нико ла Нико лић поми ње пре ки суд у Јасе нов цу у лето 1944. годи-
не. Једи на „сјед ни ца“ суда одр жа на је у лето када је на смрт „осу ђе но“ 10 
лого ра ша због поку ша ја бек ства, а сутра дан је поби је но 100 лого ра ша на 
раду у шуми. Јакоб Данон наво ди да је у лето 1944. годи не ликви ди ра но 
око 50–60 жена на логор ској еко но ми ји у селу Мла ка по наред би Дин ка 
Шаки ћа. У авгу сту 1944. годи не у Ста рој Гра ди шки је Нико ла Гагро лич-
но убио јед ног лого ра ша.35

***
Крај лета 1944. годи не озна ча ва и крај „мир ног“ пери о да у ком-

плек су кон цен тра ци о них лого ра Јасе но вац. У сеп тем бру 1944. годи не 
одлу че но је да се затво ри логор Ста ра Гра ди шка. То је спро ве де но тако 
што је део лого ра ша ликви ди ран у лого ру и његовој око ли ни и нај зад, на 
путу изме ђу два лого ра који су пеши це пре ла зи ли уз Саву. Нај ве ћи део 
је пре се љен у Јасе но вац, а зато че ни ци који су оста ли у лого ру уско ро су 
тако ђе расе ље ни у Лепо гла ву и Јасе но вац, да би на кра ју у Ста рој Гра ди-
шци оста ло око 70 зато че ни ка ради одр жа ва ња тог про сто ра. Нај пре су 
20. сеп тем бра сви лого ра ши који су били на еко но ми ји Гре ђа ни пре ба че-
ни у Ста ру Гра ди шку и ликви ди ра ни, укуп но 18 Срба и 11 Јевре ја. Пре 
него што је поче ла сама ликви да ци ја лого ра, одно сно пре ба ци ва ње лого-
ра ша у Јасе но вац, уби је но је неко ли ко сто ти на лого ра ша и то искљу чи во 
Срба, веро ват но да би се „олак шао“ тран спорт. Пре ма неким изво ри ма 
било је две, а пре ма дру гим јед на ликви да ци ја. Јаки ца Фин ци и Ђор ђе 
Мили ша поми њу да је 21. сеп тем бра 1944, годи не гру па Срба издво је-
на у Кулу и веро ват но на том месту и ликви ди ра на. Раз ли ку је се број 
настра да лих: Мили ша поми ње 100 а Фин ци 200 лого ра ша. Ликви да ци ја 
100 Срба тог дана се поми ње и у листу Напред (фебру а ра 1945), али се 
као место ликви да ци је поми ње село Уско ци у непо сред ној бли зи ни Ста-
ре Гра ди шке. Фин ци твр ди да је сутра дан, 22. сеп тем бра, на исти начин 
стра да ло још 200 Срба, док Садо Коен-Дав ко напо ми ње да је тог дана 
био наступ свих лого ра ша и да су стра жа ри издво ји ли 400 Срба које су 
пове за ли „жицом и све их је про гу та ла та ноћ“.36 

34 A. Миле тић, н.д.,књ.III, стр. 504–506.
35 Niko la Niko li�, Jasenovačkilogor, Zagreb, 1948, str. 13, 405–406 (у даљем тек-

сту: Н. Нико лић, н.д); A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 766,књ.III, стр. 534.
36 СећањаЈевреја..., стр. 176, 194; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 226; A. Миле тић, н.д.,

књ.II, стр. 886; М. Пер шен, н.д., стр. 264.
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Сутра дан, после овог или тих зло чи на, 23. сеп тем бра 1944. годи-
не, наре ђе но је пре ба ци ва ње лого ра ша из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац. 
Рано ују тру, пре саме ева ку а ци је одве де но је изме ђу 282 и 350 пре о ста-
лих лого ра ша Срба, међу који ма је било и око 150 жена и деце који су 
прет ход но били затво ре ни у Кули. По све му суде ћи, они су ликви ди ра ни 
у Уско ци ма. У току тран спор та од Ста ре Гра ди шке до Јасе нов ца, уби је но 
је, или су се људи сами уби ја ли баца њем у Саву, изме ђу 50 и 200 лого-
ра ша. У самом Јасе нов цу, ново при до шли лого ра ши су сме ште ни у две 
бара ке и оста вље ни два дана без хра не. 

Током апри ла 1946. годи не, земаљ ске коми си је Хрват ске и Вој во-
ди не за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча су орга ни зо-
ва ле иско па ва ње леше ва у „Ускоч кој шуми“, то јест шуми у бли зи ни села 
Уско ци. Коми си ја је уста но ви ла да су жртве стра да ле изме ђу 23. сеп-
тем бра и 15. окто бра 1944. годи не, што се покла па са вре ме ном када је 
спро ве де на ликви да ци ја лого ра Ста ра Гра ди шка. На осно ву иско па ва ња 
и запи сни ка са саслу ша ња род би не жрта ва, сачи ње них на лицу места, 
коми си ја је утвр ди ла да је стра да ло укуп но 967 осо ба (211 мушка ра ца, 
467 жена и 189 деце), а иден ти фи ко ва но је само 218 жрта ва.37

Посто ји доста несу гла си ца око тога коли ко је лого ра ша кре ну-
ло из Ста ре Гра ди шке пут Јасе нов ца. Нај ви ше изво ра поми ње да их је 
било изме ђу 600 и 700, док два све до ка поми њу 2.000, одно сно 2.200 
осо ба. Сви се сла жу око тога да су ско ро сви били Хрва ти (у које су тада 
убра ја ни и мусли ма ни) и Јевре ји. Тако ђе посто је раз ли чи те изја ве о томе 
коли ко је лого ра ша оста ло у Ста рој Гра ди шки. Док неки изво ри поми њу 
да их је оста ло само 30, већи на наво ди да их је било изме ђу 220 и 500, 
већи ном зана тли је, ради одр жа ва ња згра да. Пре ма иска зу Коен-Дав ка, 2. 
децем бра 1944. нај ве ћи број лого ра ша од њих 220 је ева ку и сан у Лепо-
гла ву, а у Ста рој Гра ди шки је оста ло 15–20 људи. Мили ша који, као и 
Пер шен, твр ди да је по пре се ље њу у Ста рој Гра ди шки оста ло 500 људи, 
наво ди да је непо сред но по осло ба ђа њу Бео гра да (20. окто бра 1944) у 
логор дошло 5.000 уста ша. Већи на лого ра ша је тада пре ба че на у Лепо-
гла ву и Јасе но вац, па је у Градишки до кра ја оста ло само 70 лого ра ша 
(35 мушка ра ца и 35 жена). Пре ма Анту ну Миле ти ћу кра јем 1944. у лого-
ру Ста ра Гра ди шка оста ло је око 100 лого ра ша да одр жа ва ју 10 лого р-
ских про сто ри ја за потре бе уста ша. Послед њи пода так о лого ра ши ма у 
Ста рој Гра ди шки нуди спи сак дежур ства у ноћ ној сме ни15. фебру а ра 
1945. годи не – попи сан је 21 лого раш. Лого раш Фаби јан Рука ви на 23. 
апри ла 1945. мини ра елек трич ну цен тра лу и то је био крај лого ра. Миле-

37 A. Миле тић, н.д.,књ.III, стр. 585–588, књ.IV, стр. 350–412.
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тић твр ди да је од мина мно го људи поги ну ло, не пре ци зи ра ју ћи да ли 
су поги ну ли сви или се неко спа сао. Истог дана у логор ула зи 3. бата љон 
25. брод ске удар не бри га де 28. уда р не диви зи је II арми је.

У мају 1945. годи не су обја вље на два члан ка у Борби и Полити
ци у који ма се наво ди да је до послед њег дана пре ула ска Југо сло вен ске 
арми је у логор ту бора ви ло мно штво мушка ра ца, жена и деце, у Борби 
пре ко 1.000, од тога 700 жена, а у Политици око 2.000. Лого ра ши су се 
углав ном нала зи ли у мини ра ним згра да ма и уста ше су их све поби ли 
осим 40 до 50 који су се спа сли. Као пре жи ве ли све док се поја вљу је 
Андри ја Брбик из Петри ње, што под се ћа на лого ра ша Андри ју Врб ни ка 
који се наво ди у спи ску од 15. фебру а ра. Поред тога, додат ну тешко ћу 
око бро ја жрта ва лого ра Ста ра Гра ди шка у апри лу 1945. годи не пред-
ста вља и суд би на чет ни ка под вођ ством вој во де Павла Ђури ши ћа. Они 
се поми њу само у књи зи Ђор ђа Мили ше и у иска зу Љубе Мило ша, који 
је навео да је „у то ври је ме сти гло око 10.000 црно гор ских чет ни ка под 
коман дом Ђури ши ћа“. Даље казу је да је издво је но око 20 офи ци ра на 
челу са Ђури ши ћем и око 150 под о фи ци ра и вој ни ка „који су касни је 
бро дом отпре мље ни у Јасе но вац“ и ликви ди ра ни. Мили ша пак наво ди 
да су се тих 10.000 чет ни ка пре да ли „уста шким вла сти ма, и да су одмах 
увр ште ни у уда р ну диви зи ју“. У настав ку он опи су је бек ство тро ји це 
лого ра ша, затим да је про на ђе но 27 леше ва уби је них жена баче них у 
Саву, леш јед не жене у ћели ји и да је у уста шкој бол ни ци уби је но око 50 
људи који су тих дана дове де ни у некој раци ји. Изно си да се спа си ло 18 
лого ра ша.

Нема пода та ка о томе шта се деси ло са „10.000 чет ни ка“. Може 
се само прет по ста ви ти да је међу њима био вели ки број циви ла који су 
се повла чи ли зајед но са вој ни ци ма, те оту да изме ђу 1.000 и 2.000 жрта ва 
који се поми њу у Борби и Политици. У лите ра ту ри посто је два пода тка о 
стра да њу Ђури ши ћа и њего вих чет ни ка, и то у гру пи 150 офи ци ра и под-
о фи ци ра, одно сно да је дан уочи ула ска Југо сло вен ске арми је, ватре ним 
оруж јем уби је но 750 чет ни ка у око ли ни и у самом лого ру.

Пошто су изво ри о послед њим дани ма лого ра Ста ре Гра ди шке 
мало број ни и непо у зда ни, на осно ву све га изне тог могло би се закљу чи-
ти сле де ће: до 23. апри ла 1945. годи не стра да ло је изме ђу 75 и 100 лого-
ра ша који су ту били нај ка сни је од децем бра 1944. годи не, затим 1.000 
и 2.000 људи који се поми њу у новин ским члан ци ма и изме ђу 150 и 900 
офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка, при пад ни ка чет нич ког одре да Павла 
Ђури ши ћа.38 

38 A. Миле тић, н.д.,књ.I, стр. 32, књ.II, стр. 886, 921, 969, 980, књ.III, стр. 458–
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***
Кра јем авгу ста, дакле нешто мање од месец дана пре пре ба ци ва-

ња лого ра ша из Ста ре Гра ди шке, уста ше дово де у логор Јасе но вац гру пу 
од 700–800 Срба из око ли не Оку ча на. Неко ли ко дана касни је све су их 
„нато ва ри ли у лађе“ и ликви ди ра ли на реци Сави негде изме ђу Мла ке и 
Јаблан ца. Врло је могу ће да је ту реч о зло чи ну попут оно га који ће бити 
разматран касни је, када су тако ђе људи из Жива је, Црве ног Бока и Дре-
но вог Бока бро до ви ма одве де ни у шуму крај Јаблан ца и ликви ди ра ни. 
Пошто то не може мо потвр ди ти, зло чи ни ће бити при ка за ти одво је но. 39

Неко ли ко дана пре дола ска лого ра ша из Ста ре Гра ди шке, у Јасе-
нов цу је засе дао „пре ки суд“ којим је пред се да вао Дин ко Шакић. Сеп-
тем бра 1944. годи не је про ва ље на пар тиј ска орга ни за ци ја лого ра ша у 
Јасе нов цу, при зна њем јед ног лого ра ша да је одр жа вао везу са пар ти за-
ни ма. Већи на изво ра наво ди да је „суђе ње“ било 21. сеп тем бра 1944. 
годи не и да је обе ше но изме ђу 24 и 36 лого ра ша, „сло бод ња ка“ и уста-
ша (њих дво ји ца), који су били кому ни сти или су има ли везу са пар тиј-
ском орга ни за ци јом. Око 20 људи је обе ше но у лого ру, а оста ли у самом 
месту Јасе но вац. Дин ко Шакић је лич но убио из пишто ља док то ра Мила 
Бошко ви ћа, јер овај није хтео на веша ла. Пре ма дру гим изво ри ма, то се 
деси ло 22, одно сно 23. сеп тем бра. Јакоб Данон наво ди да је дан после 
веша ња лого ра ша пове за них са кому ни стич ком пар ти јом, обе ше но пет 
лого ра ша због везе са чет ни ци ма, док Адолф Фри дрих твр ди да их је 
било осам, и да су обе ше ни после осам дана. Пре ма исказу Лаза ра Јан-
ко ва, неду го потом, дошло је до још јед не про ва ле кому ни ста у лого ру 
и тада је стра да ло још 32 лого ра ша. До кра ја сеп тем бра 1944. годи не су, 
пре ма наводима Јако ба Дано на, обе ше на још три лого ра ша, Јевре ји на, 
елек три ча ра по стру ци, док Адолф Фри дирх твр ди да их је било шест и 
да су обе ше ни пет дана после чет ни ка.40

Током сеп тем бра 1944. годи не, осим зло чи на у вези за ликви да ци-
јом и пре ба ци ва ња лого ра ша из Ста ре Гра ди шке у Јасе но вац, дого ди ла 

459, 491; књ.IV, стр. 30, 318; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 226–232, 238; СећањаЈевреја..., стр. 
176–177, 179, 194; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 13; М. Пер шен, н.д., стр. 264–265;. 
Коста Нико лић, Историјаравногорскогпокрета1941–1945, књ. 2, стр. 336–338, књ. 3, 
стр. 341–342, Бео град, 1999.

39 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 911; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 58.
40 A. Миле тић, н.д.,књ.I, стр. 35, књ.II, стр. 778–781, 912, 970, 983, књ.III, стр. 

491–492, 504, 534–535, 545, књ. IV, стр. 316–317; СећањаЈевреја..., стр. 49–50, 195, 
279; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 59–60; Е. Бер гер, н.д., стр. 75; Ђ. Мили ша, н.д., 
стр. 238; М. Пер шен, н.д., стр. 181, 198–202; Н. Нико лић, н.д., стр. 13, 408–410.
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су се још нај ма ње три масов на зло чи на. Прво је уби је но, пре ма листу 
Напријед, „неко ли ко сто ти на тако зва них при тво ре ни ка из Раји ћа, Нов-
ске и Липо вља на“, док Јован Жив ко вић твр ди да их је било изме ђу 800 и 
1.000, а Ђор ђе Мили ша наво ди око 2.000. Уста ша Кре шо Мајић је са воза 
у Нов ској ски дао људе, међу који ма су били поврат ни ци из немач ких 
лого ра, и слао их у Јасе но вац. За доњу гра ни цу биће узет број од 800, а 
за гор њу 2.000 људи. Затим је, тако ђе у сеп тем бру, поби је но изме ђу 150 
и 3.000 ста ра ца, жена и деце који су у авгу сту дове де ни у логор из Жива-
је, Црве ног Бока и Дре но вог Бока – они су бро до ви ма пре ба че ни у шуме 
покрај Јаблан ца и ликви ди ра ни. Међу њима је било и око 150 заро бље них 
чет ни ка. То инди рект но потвр ђу ју иска зи да је 20. авгу ста у Жива ји ухап-
ше но и потом отпре мље но 70 чет ни ка, затим да су 22. авгу ста „уста ше из 
Јасе нов ца, Чер ке зи и чет ни ци из Суње спа ли ли Цркве ни и Ивањ ски Бок 
и Стре мен“ убив ши при том 70 мешта на, а око 1.000 отпре ми ли у логор, 
и нај зад то је и све до че ње Јако ба Дано на о том дога ђа ју. За ликви да ци ју 
чет ни ка у Јасе нов цу сазна је се и од Јоси па Ерла ха. Као послед њи од низа 
зло чи на у лого ру почи ње них у авгу сту, Ристо Стје па но вић поми ње уби-
ство око 200 жена и дево ја ка на Гра ни ку наво де ћи да су то већи ном биле 
Јевреј ке које су откри ве не у Сте њев цу, делу Загре ба. 41

Негде од кра ја сеп тем бра или почет ка окто бра 1944. годи не, пре-
ма иска зи ма више све до ка почи њу сва ко днев не масов не ликви да ци је. 
Број лого ра ша је ено рм но порас тао дола ском заточеника из Ста ре Гра-
ди шке и дово ђе њем мно штва људи из Нов ске. Адолф Фри дрих изно си 
пода так да се тада број логораша попео са 2.500 на 8.000. Пре жи ве ли 
све до ци дају раз ли чи ту про це ну бро ја уби је них и вре ме на када су спро-
во ђе не ликви да ци је, али се сви сла жу да су места зло чи на били Гра ник 
и Гра ди на. Тако већ поме ну ти Адолф Фри дирх твр ди да је ликви да ци ја 
тра ја ла од кра ја сеп тем бра до кра ја децем бра 1944. годи не и да је сва-
ке ноћи на стра ти шта одво ђе но по 200 и више зато че ни ка, па да се и 
поред сва ко днев ног при сти за ња нових лого ра ша, број но ста ње зато че-
ни ка у Јасе нов цу сма њи ва ло. Ако се за поче так зло чи на узме 24. сеп-
тем бар, одно сно по дола ску лого ра ша из Ста ре Гра ди шке, испа да да је 
у том пери о ду уби је но 19.600 људи. Исти све док, нешто касни је, опет 
наво ди да су масов на уби ства пре ста ла кра јем 1944. годи не, и да је од 
8.000 лого ра ша пре о ста ло 1.800, дакле уби је но је 6.200 осо ба. На дру-
гом месту он изно си про це ну да је у „зим ској ликви да ци ји“ уби је но око 
14.000 мушка ра ца, жена и деце, рачу на ју ћи ту и људе који су ликви-

41 A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 749, 887, 991, 969–970 књ.III, стр. 546, књ.IV, 
стр. 318–319; СећањаЈевреја..., стр. 49, 280; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 239.
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ди ра ни одмах по дола ску. Коен-Дав ко казу је да су сва ко днев на уби ја-
ња на Гра ни ку поче ла по дола ску у Јасе но вац ново при до шлих лого ра ша 
(сва ко вече 80–100), тако да их је оста ло живих 400 Јевре ја и око 700 
Срба, и нешто мало Хрва та. Пре ма Арси Алек си ћу, ликви да ци је кре ћу 
26. сеп тем бра 1944. Од тада па до 10. јану а ра 1945. годи не, сва ко вече 
је уби ја но 100–200 лого ра ша на Гра ни ку, то јест изме ђу 10.700 и 21.400 
осо ба. Јакоб Данон опет изно си да је у року од месец дана у окто бру и 
новем бру сва ко днев но на Гра ни ку уби ја но 50–60 лого ра ша и ново при до-
шли ца, што испа да 1.550–1.860 осо ба. С дру ге стра не, он изно си пода так 
о 3.500 уби је них, јер је од писа ра сазнао да се број но ста ње, по окон ча-
ва њу ликви да ци ја сма њи ло са 7.500 на 4.000 лого ра ша. Јаки ца Фин ци 
наводи да су ликви да ци је тра ја ле од окто бра до поло ви не децем бра и 
то сва ке ноћи по 200 људи на Гра ни ку, што би зна чи ло да је уби је но око 
15.400 људи. Фин ци поред тога поми ње и неке поје ди нач не зло чи не у 
самом лого ру и то веша ње укуп но шест лого ра ша, док Данон наво ди још 
три поје ди нач на зло чи на у јесен 1944. годи не у који ма је живот изгу би ло 
седам осо ба.

Поје ди ни све до ци твр де да је поче так масов них ликви да ци ја био 
у новем бру 1944. годи не. Тако Ђор ђе Мили ша казу је да је све поче ло 1. 
новем бра, уби ством 150 Срба и Јевре ја, сле де ћег дана 200 мушка ра ца и 
70 жена и деце, и да је до Божи ћа поби је но 6.000 лого ра ша оба пола и 
деце, а да је живих оста ло 3.000. Дра гу тин Шкр га тић у члан ку обја вље-
ном јула 1945. годи не изно си да је од 3. до 22. новем бра ликви ди ра но 
„2.500 до 3.000 људи, углав ном Жидо ва и пра во сла ва ца“. Посеб но поми-
ње уби ја ње 160 пра во сла ва ца одве де них „на рад у Лепо гла ви“, што је 
веро ват но јед на из низа ликви да ци ја у спо ме ну том пери о ду. И он наво-
ди да је од 6.000 људи „након јесе ње ликви да ци је“ оста ло живих 3.000. 
По наводима у члан ку из фебру а ра 1945. у листу Напријед, ликви да ци је 
почи њу 5. новем бра и сва ке ноћи стра да 100–200 људи. Осим „ста рих“ 
лого ра ша, уби ја ни су одмах по дола ску и људи који су дово ђе ни у Јасе-
но вац, а при сти гло их је више од 1.200 дове зе них у осам тран спор та. Те 
тран спор те поми ње и Ристо Стје па но вић, не спомињући број. Људи су 
дово ђе ни из свих гра до ва Хрват ске, а посеб но се наводе Загреб и Сисак. 
Како се број но ста ње сма њи ло са 7.300 људи 15. новем бра 1944, на 3.500 
на дан 12. јану а ра 1945. годи не, пре ма ауто ру члан ка, број жрта ва у том 
пери о ду, рачу на ју ћи и људе који су уби ја ни одмах по дола ску, био је већи 
од 5.000. Јован Жив ко вић изно си: „По при ча њу и пре ма оно ме, што сам 
ја могао доку чи ти, поби је но је те зиме око 5.000 до 6.000 људи, а у знат-
ној мери је харао и тифус, јер су хиги јен ске при ли ке биле очај не“. Лазар 
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Јан ков пре но си да је чуо од Вла де Бор не ми се, који је радио у логор ској 
кан це ла ри ји, да је 1. новем бра поче ло „масов но кла ње“ – да је „до 23. 
децем бра 1944. покла но је 12.700 људи жена и деце“. Иви ца Рожман 
твр ди да су зло чи ни поста ли сва ко дне ви ца у децем бру 1944. годи не, 
да је сва ке ноћи на Гра ни ку уби ја но 150–200 људи, зна чи ликви ди ра но 
је изме ђу 4.650 и 6.200 осо ба. У члан ку обја вље ном у Борби фебру а ра 
1945. наво ди се да је у децем бру 1944. уби је но 3.000 људи. Пре ма иска-
зи ма више све до ка Коми си ја је утвр ди ла да је „те зиме“ уби је но 3.500 
„зато че ни ка, који су се нала зи ли на раду у јасе но вач ком лого ру“. Коми-
си ја тако ђе изно си неве ро ва тан пода так да је само у јед ном дану при сти-
гао „огром ни тран спорт, у којем се нала зи ло око 15.000 рад ни ка и сеља-
ка“, и да су „кроз неко ли ко тје да на“ ликви ди ра ни на Гра ни ку. Од свих 
цитираних све до че ња посеб но се издва ја исказ Мила на Дузе мли ћа, који 
је у цели ни сум њи в, јер једи ни он исти че да су масов на уби ства поче ла 
још 18. авгу ста, те да је сва ки дан одво ђе но на ликви да ци ју „по 100, 200 
па нека да и 1.000 људи“ не наво де ћи када су ликви да ци је окон ча не.42 

Упо ре до са изно ше њем про це на уби је них лого ра ша у том пери-
о ду, пре жи ве ли све до ци наво де и неке поје ди нач не зло чи не који су се 
тада дого ди ли. Пре ма иска зу Арсе Алек си ћа, 25. сеп тем бра је у логор 
дове де но око 250 „домо бра на пра во сла ва ца“ и они су ликви ди ра ни кра-
јем окто бра на Гра ни ку. Адолф Фри дрих пак гово ри да је тих домо бра на 
било око 300, те да је уби је но око 60 пра во сла ва ца, док су като ли ци и 
мусли ма ни били при ну ђе ни да наву ку уста шке уни фор ме под прет њом 
смр ти. Ристо Стје па но вић тако ђе поми ње око 200 домо бра на дове де них 
у логор кра јем 1944. годи не. Изно си да су већи ну чини ли пра во слав-
ци и да су само они уби је ни. Посеб но напо ми ње да је у истом пери о ду 
дове де но и ликви ди ра но 200–250 „Неди ће ва ца“. У окто бру 1944. годи не 
су уби је ни и лека ри и меди цин ско осо бље из уста шке бол ни це. Јакоб 
Данон наво ди да је тада уби је но 30 осо ба и да је ликви да ци ја усле ди-
ла неко ли ко дана после њихо вог „хап ше ња“ 24. окто бра. Ристо Стје па-
но вић све до чи да су лека ри стра да ли у гру пи од око 200 људи што су 
их уста ше опту жи ле да су на неки начин пове за ни са чла но ви ма кому-
ни стич ке ћели је који је обе ше ни у сеп тем бру. Осим тога, он поми ње и 
веша ња неких лого ра ша, њих пето ри це које наво ди пои ме ни це. Све то 
доне кле потвр ђу је и Јован Жив ко вић. У децем бру 1944. годи не је тако-
ђе почи ње но неко ли ко масов них зло чи на у лого ру и око ли ни. Тако је 

42 СећањаЈевреја..., стр. 49–50, 177, 195–196; A. Миле тић, н.д.,књ.II, стр. 780, 
887, 991, 984,књ.III, стр. 491, 535–536, 539–540, књ.IV, стр. 318–319.; Ђ. Мили ша, н.
д., стр. 239–241; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 61–62.
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„неста ла“ девој ка коју су мучи ли Лубу рић, Мат ко вић, Милош и дру ги, 
а дру гом при ли ком је уби је но пет заро бље них пар ти за на – четво ри ца су 
стре ља на, а један је умро после муче ња. Фра њо Коси на све до чи да су 
лич но Лубу рић и Прпић кла ли и мучи ли 40 жена и деце на Гра ни ку око 
Божи ћа. Исти све док наво ди и слу чај веша ња 35 лого ра ша, мада се из 
кон тек ста не може сигур но зна ти да ли се то деси ло у децем бру 1944. 
годи не. Међу обе ше ни ма је била и мај ка четво ро деце, а том при ли ком је 
Пићи ли убио јед ну девој чи цу, па нема раз ло га за сум њу да и оста ла деце 
нису тада или убр зо потом стра да ла. Послед њи зло чин за који се поми-
ње да се дого дио у овом месе цу била је ликви да ци ја на Гра ни ку две гру-
пе лого ра ша које су се при ја ви ли за рад у Немач кој. Сазна је се да их је 
у првој групи било 200, а за дру гу се не наво ди број већ само пода так да 
су то били Срби. Јован Жив ко вић поми ње уби ство 20 Јевре ја. Не наво ди 
вре ме када се то догодило, али се може закљу чи ти да се деси ло до кра-
ја 1944. годи не. На овом месту тре ба поме ну ти зло чин који је почи њен 
кра јем 1944. или почет ком 1945. годи не. „Пија ни су уста ше сило ва ли 
редом око 20 мла дих жена које су ради ле на Еко но ми ји, те су их закла ли 
и баци ли у Саву“.43

Као што се може виде ти, све до че ња о ликви да ци ја ма лого ра ша 
у Јасе нов цу у овом пери о ду су мно го број на и дају упе ча тљи ву сли ку 
аго ни је људи који ће, мада се зна да се крај рата бли жи, на језив начин 
бити одве де ни у смрт. Иако су овде дати број ни при ме ри поје ди нач них 
масов них зло чи на, они неће бити иска за ни у табе ли јер је очи глед но да 
су сви обу хва ће ни у про це ни уби је них током, како су то сами лого ра ши 
нази ва ли, јесе ње или зим ске ликви да ци је. Може се кон ста то ва ти да су 
се дого ди ле изме ђу 26. сеп тем бра 1944. и 12. јану а ра 1945. годи не. За 
мини мум бро ја стра да лих биће узет исказ Јова на Жив ко ви ћа и пода так 
из члан ка обја вље ном у листу Напријед о 5.000 жрта ва, а за мак си мум 
про це на Арсе Алек си ћа о ликви да ци ји 21.400 осо ба.

У том пери о ду деша ва ли су се зло чи ни и на Кожа ри. Како изно си 
Јаков Каби љо, у ноћи од 25. на 26. окто бар, одве де на су дво ји ца лого-
ра ша који никад више нису били виђе ни живи. Убр зо потом, 3. новем-
бра, одве де но је 16, а 11. новем бра још седам лого ра ша у Цигла ну где 
су ликви ди ра ни. Послед њи зло чин у том пери о ду почи њен је над бра-
ћом Лион који су, пошто у ухва ће ни у поку ша ју бек ства, ликви ди ра ни 
зајед но са оцем кра јем 1944. или почет ком 1945. годи не. У свим зло чи-

43 A. Миле тић, н.д., књ. II, стр. 970, 991, књ. III, стр. 491–492, 535; Сећања
Јевреја..., стр. 49, 175; A. Миле тић, н.д.,књ.IV, стр. 317–320, 495; Злочиниулогору
Јасеновац, стр. 25, 62.



162

ни ма које поми ње Каби љо стра да ло је укуп но 28 лого ра ша. У изве шта-
ју Коми си је за истра жи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча се 
наво ди да је у окто бру „пре ки суд“ осу дио и стре љао 25 лого ра ша због 
везе са пар ти за ни ма, док Егон Бер гер поми ње ликви да ци ју 27 лого ра ша 
у истом пери о ду. Може се сма тра ти да је изме ђу 25 и 28 лого ра ша стра-
да ло у пери о ду од кра ја окто бра 1944. до почет ка јану а ра 1945. годи не.44

 
***

Кра јем 1944. годи не, одно сно нај ка сни је до сре ди не јану а ра 1945. 
годи не, уста ше су пре ста ле са масов ним уби ја њем све до англо а ме рич ког 
бом бар до ва ња лого ра. У лого ру је оста ло изме ђу 1.800 и 5.000 лого ра ша, 
с тим да су и даље при сти за ли нови људи који су одмах уби ја ни, већи-
ном на Гра ни ку. После римо ка то лич ког Божи ћа 1944. годи не од укуп но 
1.800 лого ра ша било је попи са но изме ђу 1.370 и 1.400 зато че ни ка који су 
сли ка ни за леги ти ма ци је пошто је, навод но сви, тре ба ло да иду на рад у 
Немач ку. У Немач ку је, међу тим, оти шло само изме ђу 600 и 800 Хрва та 
(и мусли ма на) у периоду од 18. до 27. фебру а ра 1945. годи не, и њих ће у 
Аустри ји осло бо ди ти тру пе Црве не арми је. Све до англо а ме рич ког бом-
бар до ва ња лого ра није више било масов них зло чи на, ако се изу зме изу-
зет но суро во уби ство око 20 жена и деце кра јем фебру а ра 1945. годи не.45

Број на су све до че ња о поме ну том бом бар до ва њу лого ра Јасе но-
вац, али се она не сла жу ни око дату ма, ни oкo бро ја жрта ва. Једи но што 
се са сигур но шћу може твр ди ти јесте да су поче ла кра јем мар та 1945. 
годи не. Као нај ра ни ји дату ми бом бар до ва ња поми њу се 27. и 29. март. У 
тим иска зи ма нису наве де ни пода ци о бро ју поги ну лих, већ само да су 
лого ра ши и уста ше стра да ли од бом бар до ва ња, као и да су уста ше уби ја-
ле зато че ни ке који су поку ша ва ли да негде себи нађу скло ни ште. У већи-
ни све до че ња се као датум почет ка бом бар до ва ња поми ње 30. март. Јакоб 
Данон изно си да је логор бом бар до ван два пута тога дана, те да је поги-
ну ло око 40 лого ра ша. И он, као и дру ги све до ци, поми ње да су лого ра ше 
уби ја ле уста ше, посеб но застав ник Анте Зрну шић који је убио нај ма ње 
дво ји цу. Ристо Стје па но вић потвр ђу је да су била два бом бар до ва ња (око 
10 сати пре под не и око два сата по под не) наво де ћи да је у првом поги-
ну ло 30 лого ра ша, за дру го не износи број жрта ва. Он све до чи да су се 
бом бар до ва ња поно ви ла и сле де ћа два дана, 31. мар та и 1. апри ла и да 

44 СећањаЈевреја..., стр. 104–106; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 60; Е. Бер-
гер, н.д., стр. 76.

45 СећањаЈевреја..., стр. 50–51, 196; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 241–243; М. Пер шен, 
н.д., стр. 182; A. Миле тић, н.д.,књ.IV, стр. 322.
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је било „врло мно го мртвих“. Коми си ја је утвр ди ла да је током два дана 
бом бар до ва ња, 30. и 31. мар та, поги ну ло око 40 лого ра ша (овде се поми-
ње да је кра јем мар та било 5.000 лого ра ша). Нико ла Нико лић гово ри 
о 26 поги ну лих зато че ни ка. Нај ма њи број стра да лих лого ра ша изно си 
Егон Бер гер. Он гово ри о три бом бар до ва ња 30. мар та – за прво каже да 
је поги ну ло осам лого ра ша, а „код дру гог напа да стра да ло је шесна ест 
зато че ни ка, док код тре ћег нити један“, дакле укуп но 24. Осим тих напа-
да, Јакоб Данон поми ње бом бар до ва ње 5. апри ла и још јед но после тога, 
док Адолф Фри дрих наво ди да се напад десио и 7. апри ла, изно се ћи да 
је у свим тим бом бар до ва њи ма поги ну ло 34 од укуп но 3.500 лого ра ша 
коли ко их је, по њему, тада било. Јосип Ерлах, који ни сам није сигу ран 
ког је дату ма било бом бар до ва ње, наводи да се оно деси ло 13. апри ла, 
али из дета ља које изно си је очи глед но да је погре шио.46 

Уста ше су бом бар до ва ње иско ри сти ле да у нови на ма Hrvatski
narod обја ве да је поги ну ло 1.500 лого ра ша, а одмах после бом бар до ва-
ња опет су поче ли са масов ним ликви да ци ја ма. Михај ло Марић гово ри 
да је од тада, па до про бо ја, 22. апри ла, сва ки дан уби ја но 50–200 људи. 
Уко ли ко се прет по ста ви да је послед њи дан бом бар до ва ња био 1. април, 
и да је ликви да ци ја поче ла 2. апри ла 1945. годи не, испа да да у 20 дана 
стра да ло изме ђу 1.000 и 4.000 осо ба, док Ристо Стје па но вић поми ње 
да је четвр ти или пети дан после бом бар до ва ња, дакле 3. или 4. апри ла 
„покла но“ око 4.000 лого ра ша.47

Убр зо после бом бар до ва ња, журе ћи да укло не што је могу ће 
више тра го ва сво јих зло чи на, уста ше почи њу конач ну ликви да ци ју лого-
ра Јасе но вац. Иако је њихов пораз у рату био неми но ван и мада су и они 
врло добро зна ли да се бли жи крај Неза ви сне Држа ве Хрват ске, уста-
ше нису пре ста ја ле са зло чи ни ма, уби ја ју ћи пре о ста ле лого ра ше стал но 
дово де ћи нове и нове гру пе људи са тери то ри ја које су још кон тро ли са-
ли да би их одмах по дола ску у логор ликви ди ра ли, углав ном у Гра ди-
ни. Нико ла Нико лић наво ди да је под руко вод ством Пићи ли ја, 4. апри ла 
обра зо ва на прва гру па од 450 лого ра ша који су посла ти у Гра ди ну и у 
Ушти це да тела жрта ва иско па ва ју из гро бо ва. Сутра дан је из Загре ба 
допре мље на наф та за спа љи ва ње леше ви, а у ватри су завр ши ли и они 
који су жртве иско па ва ли. Јаки ца Фин ци наво ди да је општа ликви да-
ци ја поче ла 6. апри ла 1945. годи не и тра ја ла је непре ста но све до про-

46 СећањаЈевреја..., стр. 51, 196, 281–282; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 243–244; A. 
Миле тић, н.д.,књ.III, стр. 490, 493, 536, књ.IV, стр. 321–322; ЗлочиниулогоруЈасено
вац, стр. 62; Н. Нико лић, н.д., стр. 417; Е. Бер гер, н.д., стр. 81–82.

47 A. Миле тић, н.д.,књ.III, стр. 493, књ.IV, стр. 320.



164

бо ја 22. апри ла. Пре ма њего вом иска зу сва ке ноћи је одво ђе но око 200 
лого ра ша у Гра ди ну, тако да је за 16 дана је стра да ло 3.200 осо ба. Јован 
Жив ко вић тако ђе наво ди 6. април као поче так ликви да ци је, с тим да се 
она окон ча ва 20. апри ла. Арса Арсић спо ми ње 6–22 април. Адолф Фри-
дирх казу је да је почев од сре ди не апри ла стра да ло сва ки дан 500–600 
како ста рих, тако и нових зато че ник. Пре ма томе испа да да је од 15. до 
21. апри ла стра да ло изме ђу 3.500 и 4.200 осо ба. Тог 6. апри ла је из Сара-
је ва дове де но око 400 људи. Они су били затво ре ни у јед ну бара ку, да би 
после неко ли ко дана били ликви ди ра ни. То потвр ђу је и Јакоб Данон, с 
тим да сма тра да је ликви да ци ја поче ла 8. апри ла. Он наво ди да је, осим 
400 људи из Сара је ва, уби је но око 1.200 од 3.000 пре о ста лих лого ра ша, 
одно сно да је 21. апри ла у живо ту оста ло 1.800 зато че ник. Јован Жив ко-
вић износи исти број уби је них, одно сно спа ље них. Нај ма њи број жрта ва 
из Сара је ва, од 300 до 400. помиње Стје пан Кеше ро вић. Број од око 400 
људи из Сара је ва наво ди се у изве шта ју Коми си је, док Ђор ђе Мили ша 
сматра да их је било око 500, Јован Жив ко вић твр ди да их је било 440, 
а међу њима и 70 жена, Нико ла Нико лић наво ди број око 900 жрта ва, 
Ристо Стје па но вић твр ди да је било 600–800 мушка ра ца и жена из Сара-
је ва и Зени це, а нај ве ћи број уби је них из Сара је ва – 1.500 људи наво ди 
Адолф Фри дирх. Он напо ми ње да је и из Оси је ка дове де но и уби је но 
око 800 људи, а дово ђе ни су и из Сла вон ског Бро да, Вин ко ва ца, Вуко-
ва ра, Бање Луке, Бано ве Јару ге, Нов ске, Сиска, Петри ње, Дуби це, Нове 
Гра ди шке, Загре ба. Нико ла Нико лић исти че да су у том пери о ду из свих 
кра је ва Неза ви сне Држа ве Хрват ске стал но сти за ле гру пе од 200–300 
људи, који су ликви ди ра ни у Гра ди ни. Тада су издво је ни боле сни ци и 
пре о ста ла деца ради „ева ку а ци је“ у Суњу. Било их је изме ђу 400 и 900 
(600 боле сни ка и 300 деце) и ради при кри ва ња зло чи на били су сме ште-
ни у воз, пре ма поје ди ним пода ци ма у осам ваго на, али су на кра ју и они 
уби је ни. Пре ма члан ку обја вље ном у Политици Стје пан Кеше ро вић у 
мају 1945. годи не казу је, да се то деси ло 16. апри ла, пре ма иска зу Нико-
ле Нико ли ћа било је то 18, пре ма Мили ши 19. апри ла а пре ма Јова ну 
Жив ко ви ћу 20. апри ла. Кад је реч о масов ним зло чи ни ма све до ци гово ре 
о ликви да ци ји гру пе Јевре ја 1. апри ла, 25 лого ра ша 3. апри ла, 10 Јевре ја 
6. апри ла, 10 Срба 7. апри ла, пре ма Арси Алек си ћу 10 Срба и 12 Хрва-
та 7. апри ла, 25 мусли ма на 8. апри ла, затим 10 Јевре ја истог дана и 30 
Срба 9. апри ла. Врло је могу ће да се све до че њи ма о овим поје ди нач ним 
масов ним зло чи ни ма пре кла па ју а и не сла жу се у дату му, али како не 
посто је пре ци зни ји пода ци, у раду ће бити изне то као да се сва ки од тих 
злочина дого дио. Из Лепо гла ве је дове де но изме ђу 700 и 1.600 затво ре-
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ни ка, по неким пода ци ма у 28 ваго на, и поби је но у Гра ди ни. Адолф Фри-
дрих твр ди да су дове де ни 16. апри ла и истог дана ликви ди ра ни. Садо 
Коен –Дав ко, који је у Лепо гла ви био оста вљен са 80 зана тли ја, пре ци зно 
наво ди да је у Јасе но вац посла то 1.590 затво ре ни ка: 16. апри ла 800 а 
сутра дан 790. Међу зато че ни ци ма Лепо гла ве је и око 400 кажње ни ка из 
затво ра у Срем ској Митро ви ци. Они су ода тле 10. окто бра 1944. пре ба-
че ни у затвор Пре ког суда у Загре бу, а ода тле у два навра та, у јану а ру и 
фебру а ру 1945. у Лепо гла ву, а оту да у Јасе но вац. Коми си ја наво ди да је 
20. апри ла уби је но око 470 осо ба. Пре ма иска зу Нико ли ћа, истог дана је 
Пићи ли послао 100 лого ра ша у Ста ру Гра ди шку, да тамо спа љу ју леше-
ве, а ода тле се нису вра ти ли.48 У свим тим поје ди нач ним масов ним зло-
чи ни ма који су се деси ли после бом бар до ва ња, стра да ло је изме ђу 3.330 
и 5.930 осо ба. У конач ном закључ ку биће обу хва ће ни и ти зло чи ни, а 
зане ма ри ће се про це не уби је них лого ра ша у том пери о ду. Пре ма тим 
про це на ма стра да ло је изме ђу 1.000 и 4.200 осо ба. Може се виде ти да 
је пре ма про це на ма стра да ло мање људи него што изно си сабра ни број 
жрта ва у свим зло чи ни ма који се поми њу. Раз лог лежи у томе што лого-
ра ши нису могли да има ју јасан увид коли ко људи је дово ђе но у логор и 
ликви ди ра но, тако да се те про це не не могу сма тра ти поу зда ним, осим 
за део „ста рих“ лого ра ша.

***
О послед ња два дана посто ја ња лого ра Јасе но вац посто је број на 

све до чан ста ва. Мно ги лого ра ши су, виде ћи да се бли жи крај лого ру и да 
ће сви бити уби је ни, врши ли само у би ства, па се тако 21. апри ла обе си ло 
изме ђу девет и 100 зато че ни ка. Уве че су послед њи лого ра ши, било их 
је изме ђу 900 и 1.703, пре ба че ни из бара ка у који ма су се до тада нала-
зи ли у дру ге – „у зида не настам бе огра ђе не жицом“, где су се рани је 
нала зи ле обу ћар ска и кро јач ка ради о ни ца, одно сно у бара ке у који ма су 
биле сме ште не жене и деца. Све оста ле бара ке уста ше пале, мини ра ју и 
уни шта ва ју. Око 60 лого ра ша је било издво је но и посла но у Ушти цу да 
копа ју вели ку јаму и то је за њих био пут без поврат ка. Посто ји и исказ 
да је „сто ти њак људи“ посла то некуд на рад. Веро ват но су то исти људи, 
па ће као мини мум жрта ва бити узет 100, а мак си мум 160. Јаки ца Фин-
ци све до чи да су „при је мра ка“ уста ше одве ле 400 лого ра ша и уби ле 
их у Гра ди ни. У то вре ме лого ра ши су виде ли да су све жене у лого ру, 

48 СећањаЈевреја..., стр. 51–52, 182–183, 196–197; A. Миле тћ, н.д., књ.II, стр. 
928, 970–971, 991,књ.III, стр. 492, 536–537, књ.IV, стр. 323; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 
244–247, 285; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 63; Н. Нико лић, н.д., стр. 416–417.
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које су по поје ди ним све до че њи ма већи ном биле „катол ки ње“, у вели-
кој коло ни спро ве де не у Гра ди ну где су ликви ди ра не. Уби је но је изме ђу 
500 и 960 жена, „међу који ма је било и око 50–60 дје це“. У току ноћи из 
тих „настам би“ одве де но је 250 лого ра ша, већи ном писа ра и груп ни ка и 
поби је но у Гра ди ни, а тада је ликви ди ра но и послед њих 150–200 лого-
ра ша који су спа љи ва ли леше ве, мада посто ји пода так да су они уби је ни 
тек 24. апри ла.49

Осва нуо је и 22. април 1945. годи не, послед њи дан лого ра. Као и 
у слу ча ју када се гово ри о бро ју лого ра ша који су 21. апри ла пре се ље ни 
у „нове настам бе“, тако посто је и раз ли чи ти пода ци о бро ју лого ра ша 
који су живи доче ка ли послед њи дан посто ја ња лого ра, када је ују тру 
22. апри ла 1945. годи не орга ни зо ван про бој. То је разу мљи во због тога 
што све до ци тешко да су могли да иска жу тач ну про це ну о бро ју лого-
ра ша пре про бо ја, а наро чи то о бро ју пре жи ве лих, пошто су се о томе 
информисали касни је. Коми си ја изно си пода так од око 1.060 лого ра ша 
који је веро ват но засно ван на пре ци зној тврд њи Михај ла Мари ћа о 1.067 
лого ра ша, док Јакоб Данон гово ри о око 1.200 лого ра ша. Мир ко Пер шен 
твр ди да их је било тач но 1.073. За доњу гра ни цу биће узет број Адол фа 
Фри дир ха (900), а за гор њу Нико ле Нико ли ћа (1.500). Пре ма изве шта ју 
Коми си ји у самом про бо ју, који је почео око 10 сати пре под не, уче-
ство ва ло је око 600 лого ра ша, а спа сло их се само осам де се так, одно сно 
при ли ком про бо ја су уста ше уби ле 520 уче сни ка про бо ја, док су 460, 
„кло ну лих духом“, уби је ни тако ђе од уста ша или су се сами уби ли (једи-
ни који се кри ју ћи спа сао је Јован Жив ко вић). Михај ло Марић гово ри да 
се спа сло 80–100 људи, Адолф Фри дрих 50–60, Јешуа Аби нун око 60, 
Нико ла Нико лић 34, Јован Жив ко вић 60–70 и Арсо Алек сић 120. Истог 
дана уве че је извр шен про бој и у Кожа ри иако нису били орга ни за ци о но 
пове за ни. Пре ма све до че њи ма у Кожа ри је на дан про бо ја било изме-
ђу 135 и 167 лого ра ша, нај ви ше Јевре ја, а спа сло их се изме ђу осам и 
14. Јевреј ски исто риј ски музеј у Бео гра ду посе ду је спи сак лого ра ша у 
Кожа ри на дан про бо ја на коме је 125 име на. Само један све док, Сто јан 
Лап че вић, очи глед но гре шком, као датум про бо ја из Кожа ре поми ње 23. 
април. Пре ма истра жи ва њи ма Анту на Миле ти ћа, из оба лого ра, Јасе нов-
ца – Цигла не и Јасе нов ца – Кожа ре, спа сло се 124 лого ра ша. Тај број ће 
бити узет као кона чан и на осно ву тога ће се утвр ђи ва ти број поги ну лих 
22. апри ла. Мини ма лан број лого ра ша у оба лого ра тог послед њег дана 

49 A. Миле тић, н.д., књ.II, стр. 929, 970–971, 991,књ.III, стр. 490, 492–493, књ.
IV, стр. 325–326; СећањаЈевреја..., стр. 52, 151–152 197; ЗлочиниулогоруЈасеновац, 
стр. 63–64; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 247; Н. Нико лић, н.д., стр. 418–419.
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је био 1.035, а мак си ма лан 1.767, па из тога про из и ла зи да је поги ну ло 
изме ђу 911 и 1.643 лого ра ша. Поред тога тре ба узе ти у обзир и исказ 
Јова на Жив ко ви ћа да 22. апри ла уста ше нису сти гле да ликви ди ра ју све 
лого ра ше који се нису при кљу чи ли про бо ју, него да је послед њих 300 
стра да ло сутра дан, 23. апри ла. Како они ула зе у број жрта ва који су стра-
да ли при ли ком про бо ја, не тре ба их узи ма ти у обзир. Тог 23. или 24. 
апри ла је уби је но и 13 лого ра ша који су ради ли у уста шкој бол ни ци у 
самом месту Јасе но вац. Од 12 до 14 лого ра ша који су ради ли у „Брзом 
скло пу“, ауто ме ха ни чар ској ради о ни ци у месту Јасе но вац повла чи ли су 
се са уста ша ма пре ма Загре бу и даље ка Сло ве ни ји и Аустри ји. Већи на, 
ако не и сви, успе ла је да успут побег не и спа си се. Конач но, 2. маја 1945. 
годи не у Јасе но вац ула зи 4. срп ска бри га да 21. диви зи је 1. арми је Југо-
сла ви је и тим чином је логор осло бо ђен.50 

У табе ли која сле ди скра ће ни ца СГ одно си се на Ста ру Гра ди шку, 
а скра ће ни ца Ј на Јасе но вац, одно сно цен трал ни логор Цигла ну. Жртве у 
Кожа ри су тре ти ра не зајед но са они ма у Јасе нов цу.

Табе ла 2
Број жрта ва масов них зло чи на

Зло чин Да тум Број жрта ва 
У би ство лого ра ша у Бистри ци 
(С. Добри ла) СГ о ко 1. јану а ра 1943. 100

Уби ство Р. Муњи на и гру пе 
лого ра ша Ј ја ну ар 1943. 1–непо зна то 

Ли кви да ци ја деце (Р. Стје па но-
вић, Л. Грин ба ум) Ј ве ро ват но јану ар 1943. 300

И. Мат ко вић бати на лого ра ше Ј 19–24. март 1943. 1
В. Лубу рић наре ђу је ликви да-
ци ју уста ша Ј по че так 1943. 12

И. Мат ко вић уби ја лого ра ша Ј по че так 1943. 1
Поги би ја лого ра ша и уста ша 
при ли ком бек ства Ј 13. април 1943. 4

Ликви да ци ја лого ра ша у Загреб 
СГ о ко 25. апри ла 1943. 20–50

Смрт у сами ци СГ мај 1943. 3

50 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 64–66; A. Миле тић, н.д.,књ.I, стр. 33–34, 
39, 43–44, књ.II, стр. 892–893,964–965, 972–973, 992, књ.III, стр. 490, 494, 537–538, књ.
IV, стр. 326–329, 415–416; СећањаЈевреја..., стр. 52–53, 107–110, 113–116, 145–146, 
151–152, 197–198, 282–285, 291–307; Ђ. Мили ша, н.д., стр. 233–237, 248–250; Н. Нико-
лић, н.д., стр. 419–421; Е. Бер гер, н.д., стр. 83–93; М. Пер шен, н.д., стр. 216–221.
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Зло чин Да тум Број жрта ва 
Ликви да ци ја лого ра ша у Ушти-
ци (Л. Грин ба ум) Ј про ле ће 1943. 600

Уби ство „при ви ле го ва них“ 
Јевре ја СГ сре ди на јуна 1943. 40

Уби ство пар ти за на Ј јун 1943. 60
Јулио Бинг Ј јул 1943. 700
Веша ње срп ских сеља ка Ј август 1943. 15
Смрт од бати на Ј ле то 1943. 10
Уби је ни на раду ван лого ра Ј ле то 1943. 50
„Хотел Гагро“ СГ ле то 1943. 2
Стре ља ни пар ти за ни Ј је сен 1943. 5
Уби ство пар ти за на Ј је сен 1943. 15
Уби ство сељан ки Ј је сен 1943. 14
Уби ство жена из СГ Ј је сен 1943. 2 – непо зна то
Б. Циви ди ни Ј је сен 1943. или крај 1944. 1
В. Син гер СГ 8. сеп тем бар 1943. 1
Смрт жена од гла ди СГ сеп тем ба р–ок то бар 1943. 350
Уби ство у Босан ској Дуби ци Ј 13. окто бар 1943. 26
Бати на ње лого ра ша до смр ти 
по наред би М. Павло ви ћа Ј је сен 1943. 40–60

Афе ра В. Гру бје шић СГ но вем бар 1943–
јану ар 1944. 6

Ликви да ци ја лого ра ша у селу 
Уско ци СГ 1. децем бар 1943. 1.500

Мај сто ро вић стре ља лого ра ше 
Ј 24. децем бар 1943. 3

Уби ство Јевре ја (Ј. Данон) Ј 24. децем бар 1943. 7
Ликви да ци ја по наред би В. 
Лубу ри ћа Ј 30. децем бар 1943. 1.000

Ликви да ци ја лого ра ша у Кожа-
ри Ј 1943. 22–43

„Умр ле“ жене у „Ори ги нал ном 
попи су зато че ни ца лого ра Јасе-
но вац“ Ј

1943–1945. 428

Уби је ни или умр ли у „Индек су 
паке тар ни це“ Ј 1944. 311

„Шум ске гру пе“ Ј 22. децем бар 1943–
јану ар 1944. 160–1.265

Зло чи ни у јану а ру Ј ја ну ар 1944. 0–19
Ликви да ци ја у шуми код Мла-
ке Ј ја ну ар 1944. 81
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Зло чин Да тум Број жрта ва 

Зло чи ни у СГ де цем бар 1943–
фебру ар 1944. 162–450

Зло чи ни у СГ март 1944. 6
Жене и деца Јевре ји (О. Бре јер) 
Ј мар т–а прил 1944. 60

Зло чи ни у СГ про ле ће 1944. 42
Слу чај Вол нер Ј 10. април–4. јул 1944. 23–57
Веша ње Срба (С. Добри ла) Ј пр ва поло ви на 1944. 4
Пре ки суд (Н. Нико лић) Ј ле то 1944. 110
Ликви да ци ја жена у Мла ки (Ј. 
Данон) Ј ле то 1944. 50–60

Нико ла Гагро СГ ав густ 1944. 1
Срби из Оку ча на Ј крај авгу ста 1944. 700–800
Срби и Јевре ји из Гре ђа на СГ 20. сеп тем бар 1944. 29
Веша ње лого ра ша кому ни сти Ј 21–23. сеп тем бар 1944. 24–36
Веша ње лого ра ша чет ни ци Ј 22–24. сеп тем бар 1944. 5
Веша ње елек три ча ра Јевре ја Ј крај сеп тем бра 1944. 3–6
Ликви да ци ја Срба СГ 21. сеп тем бар 1944. 100–200
Ликви да ци ја Срба СГ 22. сеп тем бар 1944. 200–400
Ликви да ци ја Срба СГ 23. сеп тем бар 1944. 282–350
Уби је ни током пре ба ци ва ња у 
Јасе но вац СГ 23. сеп тем бар 1944. 50–200

Уско ци, Коми си ја СГ 23. сеп тем бар–
15. окто бар 1944. 967

Веша ње лого ра ша кому ни ста 
(Л. Јан ков) Ј по сле 24. сеп тем бра 1944. 32
Стра да ње при тво ре ни ка 
из Нов ске и окол них места Ј сеп тем бар 1944. 800–2.000
Жртве из Жива је и коло не Ј сеп тем бар 1944. 150–3.000
Уби ство жена на Гра ни ку Ј сеп тем бар 1944. 200

Ликви да ци ја лого ра ша Ј 26. сеп тем бар 1944–
12. јану ар 1945. 5.000–21.400

Зло чи ни у Кожа ри Ј крај окто бра 1944–
поче так 1945. 25–28

жене и деца Ј крај фебру а ра 1945. 20
Бом бар до ва ње Ј 27. март–7. април 1945. 24–40
Пићи ли шаље лого ра ше у Гра-
ди ну (Н. Нико лић) Ј 4. април 1945. 450

Жртве из Сара је ва Ј 300–1.500
Жртве из Оси је ка Ј 800
Деца и боле сни ци Ј 16–20. април 1945. 400–900
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Зло чин Да тум Број жрта ва 
Лого ра ши Ј 3. април 1945. 25
Јевре ји Ј 6. април 1945. 10
Срби Ј 7. април 1945. 10
мусли ма ни Ј 8. април 1945. 25
Јевре ји Ј 8. април 1945. 10
Срби Ј 9. април 1945. 30
Лепо гла ва Ј 16–17. април 1945. 700–1.600
Коми си ја Ј 20. април 1945. 470
Пићи ли шаље лого ра ше у Ста-
ру Гра ди шку Ј 20. април 1945. 100

Само у би ство веша њем Ј 21. април 1945. 9–100
Ушти це Ј 21. април 1945. 100–160
Ликви да ци ја у Гра ди ни (Ј. 
Фин ци) Ј 21. април 1945. 400

Ликви да ци ја жена и деце Ј 21. април 1945. 500–960
Послед ња ликви да ци ја пре про-
бо ја Ј 21/22. април 1945. 250

Послед ња ликви да ци ја у Гра-
ди ни Ј 21. или 24. април 1945. 150–200

Ликви да ци ја лого ра ша у СГ а прил 1945. 75–100
Ликви да ци ја лого ра ша у СГ а прил 1945. 1.000–2.000
Ликви да ци ја чет ни ка П. Ђури-
ши ћа у СГ а прил 1945. 150–900

Про бој Ј 22. април 1945. 911–1.643
Бол ни ца у Јасе нов цу (Ј. Данон) 
Ј 23–24. април 1945. 13

Укуп но Ста ра Гра ди шка 3.861–4.697
Укуп но Јасе но вац 17.987–45.548
Укуп но 21.848–50.245

Закљу чак

Како би се дошло до бар при бли жно тач ног сазна ња о бро ју жрта-
ва гено ци да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској, морају се кори стити вео-
ма непо у зда ни изво ри попут сећа ња, мемо а ра, иска за и слич но. Пода тке 
које пру жа ју такви изво ри стога треба све о бу хват но ана ли зи ра нти, и у 
овом раду су први пут на тај начин дати резул та ти за ком плекс лого ра 
Јасе но вац, одно сно лого ре Јасе но вац (Цигла на), Кожа ра и Ста ра Гра ди-
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шка у пери о ду од 1943. до 1945. годи не. 
Наве де ни су мини мал ни и мак си мал ни бро је ви пона о соб за сва-

ки утвр ђе ни масов ни зло чин. На осно ву истра жи ва ња изве ден је закљу-
чак да је пре ма иска зи ма пре жи ве лих лого ра ша на под руч ју ком плек са 
кон цен тра ци о ног лого ра Јасе но вац, од 1943. до 1945. годи не, стра да ло 
изме ђу 21.848 и 50.245 осо ба – изме ђу 3.861 и 4.697 у Ста рој Гра ди шки 
и изме ђу 17.987 и 45.548 у Јасе нов цу и Кожа ри.

Рези ме

На осно ву ода бра них изво ра у овом раду су изне ти резул та ти истра жи ва ња о 
жртва ма у ком плек су кон цен тра ци о них лого ра Јасе но вац које су стра да ле изме ђу 1943. 
и 1945. годи не. Нај пре је утвр ђе но коли ки је био про се чан број зато че ни ка који су бора-
ви ли у лого ру, као и број лого ра ша дове де них током тог пери о да. Затим су дате про це не 
уби је них и умр лих лого ра ша и то на осно ву иска за пре жи ве лих све до ка и пода та ка из 
реле вант не лите ра ту ре. У већи ни слу ча је ва те про це не су се одно си ле на цео пери-
од посто ја ња лого ра. У послед њем и нај ва жни јем делу изне ти су пода ци о масов ним 
зло чи ни ма које су уста ше почи ни ле изме ђу 1943. и 1945. годи не, са мак си мал ним и 
мини мал ним бро јем жрта ва на осно ву ана ли зе иска за све до ка обја вље них у ода бра ној 
лите ра ту ри. У закључ ку је дат мини мал ни број од 21.848 и мак си ма лан од 50.245 жрта-
ва масов них зло чи на, изве ден на осно ву истра жи ва ња. У Ста рој Гра ди шки је стра да ло 
изме ђу 3.861 и 4.697, а у Јасе нов цу и Кожа ри 17.987 и 45.548 осо ба.

Објављенасведочењаидокументи

Egon Ber ger, 44mjesecauJasenovcu, Zagreb 1966.
ZločiniulogoruJasenovac, Zagreb 1946.
Koncentracionilogori.Dokumentiustaškogterora (Crna Lokva, Kor-

dun) 1944 (repr. Jase no vac, s. a.)
�or đe Mili ša, Umučilištu–pakluJasenovac, Zagreb 1945.
Niko la Niko li�, Jasenovačkilogor, Zagreb 1948.
Mir ko Per šen, Ustaškilogori, Zagreb 1990.
SećanjaJevrejanalogorJasenovac, Beo grad 1985.
Antun Mile ti�, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945, knjigе 

I–II, Beo grad 1986.
Antun Mile ti�, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945, knjiga 

III, Beo grad 1987.
Antun Mile ti�, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945, knjiga 

IV, Jago di na 2007.



172

Осталакоришћеналитература

Nata ša Mata u ši�, Jasenovac1941–1945.Logorsmrti i radni logor, 
Jase no vac – Zagreb 2003.

Vla di mir Gei ger, „Ljud ski gubi ci Hrvat ske u Dru gom svjet skom ratu 
koje su pro u zro či li ’oku pa to ri i nji ho vi poma ga či‘. Bro jid be ni poka za te lji (pro-
cje ne, izra ču ni, popi si)“,u:Časopiszasuvremenupovijest, 3, Zagreb 2011.

Коста Нико лић, ИсторијаРавногорскогпокрета1941–1945, Бео-
град 1999.

ДушанНикодијевић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

173

БорисТоманић,историчар
Инсти тут за савре ме ну исто ри ју, Трг Нико ле Паши ћа 11/IV, Бео град

СТРА ДА ЛИ ЈУГО СЛО ВЕН СКИ ДРЖА ВЉА НИ
У ЛОГО РИ МА У ГРЧ КОЈ (1943–1944)1

Апстракт: На осно ву нео бја вље них публи ко ва них изво ра и реле-
вант не лите ра ту ре ана ли зи ран је бора вак и стра да ње југо сло вен ских држа вља-
на у немач ком лого ри ма у Грч кој. Кроз увод не напо ме не чита о цу је скре ну та 
пажња на то како је немач ки оку па тор спро во дио рат ни зло чин при нуд ног и 
при сил ног рада у Југо сла ви ји током Дру гог свет ског рата. Затим је дат кра так 
при каз немач ких лого ра Хар ман кјој и Павлос Мелас у бли зи ни Солу на. Опи-
са ни су дола сци интер ни ра ца у лого ре, усло ви њихо вог сме шта ја и борав ка 
и посло ви које су оба вља ли све до одла ска послед њих зато че ни ка из лого ра 
Павлос Мелас. На кра ју је обја шње но како је Држав на коми си ја за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча спро во ди ла истра гу о тим зло чи ни ма 
и где и на који начин је већи на стра дал ни ка сахра ње на. Дат је и табе лар ни пре-
глед умр лих, уби је них и поги ну лих лого ра ша са пуним иден ти те ти ма и усло-
ви ма под који ма су завр ши ли живот.

Кључнеречи: Дру ги свет ски рат, Немач ка, Југо сла ви ја, Грч ка, лого ри, 
при нуд ни рад, Хар ман кјој, Павлос Мелас, жртве рата

Након изби ја ња Дру гог свет ског рата, отва ра ња могућ но сти дело-
ва ња на два фрон та и пла ни ра ња напа да на СССР, Тре ћи рајх је при сту-
пио сми ри ва њу при ли ка на Бал кан ском полу о стр ву нуђе њем уго во ра о 
при сту па њу Трој ном пак ту, наме њу ју ћи држа ва ма југо и сточ не Евро пе 
дру го ра зред ну уло гу у новој поде ли Евро пе у којој би оне за Немач ку 
пред ста вља ле извор сиро ви на и јеф ти не рад не сна ге. Југо сла ви ја, при-
ти сну та спољ ним и уну тра шњим про бле ми ма, при сту пи ла је Трој ном 

1Рад је део пројекта Српскодруштвоујугословенскојдржавиу20.веку:између
демократијеидиктатуре (177016) који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
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94(497.1)”1941/1945”(093.2)
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174

пак ту 25. мар та 1941, али је вла да која га је пот пи са ла после два дана 
обо ре на, па је сукоб био неми но ван и нападнута је 6. апри ла 1941, без 
ика кве прет ход не опо ме не и обја ве рата. Напад је отпо чео бом бар до-
ва њем из вазду ха небра ње них гра до ва, наро чи то пре сто ни це Југо сла-
ви је, прем да је Бео град и пре почет ка рата био про гла шен отво ре ним, 
небра ње ним гра дом. После крат ко трај ног Април ског рата, капи ту ла ци-
ја је пот пи са на 17. апри ла 1941, а Немач ка је одмах потом кре ну ла са 
рас пар ча ва њем југо сло вен ске тери то ри је, ства ра ју ћи свој адми ни стра-
тив но-управ ни апа рат на под руч ју којe је зау зе ла и кори сте ћи ста нов ни-
штво као при сил ну рад ну сна гу током чита ве оку па ци је.2 Тако су одмах 
после бом бар до ва ња Бео гра да и ула ска немач ких тру па у град цивил-
но ста нов ни штво, одно сно мушкар це од 16 до 50 годи на ангажовали да 
раде на раш чи шћа ва њу руше ви на, скла ња њу тела поги ну лих и сит ни јим 
поправ ка ма.3 

Нем ци су на почет ку оку па ци је махом као рад ну сна гу кори сти-
ли Јевре је и дру ге рат не заро бље ни ке. Рад но анга жо ва ње Јевре ја било је 
регу ли са но закон ским про пи си ма за Јевре је и Роме, што их је немач ки 
вој ни коман дант Срби је донео 31. маја 1941. годи не.4 У Шап цу је 20. јула 
1941. у објек ти ма југо сло вен ске вој ске, у бли зи ни ста рог гра да на реци 
Сави, фор ми ран логор за Јевре је5, а убр зо и логор у Топов ским шупа ма 
на Ауто ко ман ди у Бео гра ду 22. авгу ста 1941. годи не. Јевре ји у тим лого-
ри ма у првим дани ма кори шће ни су за рад6, а од јесе ни 1941. за одма зду, 
када је запо че ла немач ка офан зи ва и спро во ђе ње зло гла сног пра ви ла – 
50 уби је них за јед ног рање ног Нем ца, 100 за јед ног поги ну лог.7

2 Више: Dušan Lukač, TrećiRajhizemljejugoistočneEvrope.Deo1,1933–1936, 
Beo grad 1982; Dušan Lukač, TrećiRajh izemlje jugoistočneEvrope.Deo2,1937–1941, 
Beo grad 1982; Niko la Živ ko vi�, RatnaštetakojujeNemačkaučinilaJugoslavijiuDrugom
svetskomratu, Beo grad 1974; Milan Risto vi�, NemačkinoviporedakiJugoistočnaEvropa
1940/41–1944/45,planoviobudućnostiipraksa, Beo grad 2005; Bran ko Petra no vi�, Istorija
Jugoslavije 1918–1988.Druga knjiga.Narodnooslobodilački rat i revolucija1941–1945, 
Beo grad 1988, 25–51; Veli mir Ter zi�, SlomKraljevineJugoslavije1941.Uzrociiposledice
poraza,2, Beo grad 1982, 247–303.

3 Muha rem Kre so, NjemačkaokupacionaupravauBeogradu1941–1944.(Saosvr
tomnacentralneokupacionekomandeiustanovezaSrbiju,JugoslavijuiBalkan), Beo grad, 
1979, 49–50.

4 Milan Kolja nin, Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944, Beo grad 
1992, 24. 

5 M. Kolja nin, NemačkilogornaBeogradskomsajmištu..., 30; Више: Sta no je Fili po-
vi�, LogoriuŠapcu, Novi Sad 1967.

6 M. Kolja nin, NemačkilogornaBeogradskomsajmištu..., 33–34.
7 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih
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У скло пу масов ног гуше ња устан ка у Срби ји спровођена је и 
наме ра да са масов но интер ни ра ста нов ни штво са уста нич ких под руч ја 
и да се оно иско ри сти за при си лан рад. У том циљу кра јем сеп тем бра 
и почет ком окто бра 1941. годи не Нем ци су орга ни зо ва ли логор у Шап-
цу.8 Као и лого ри у Бео гра ду (Бањи ца, Топов ске шупе) и Нишу (Црве ни 
крст), и овај у Шап цу био је „резер во ар“ тала ца за масов на стре ља ња 
што су тра ја ла током чита ве јесе ни 1941. годи не. Сви поме ну ти лого ри 
били су под упра вом немач ке поли ци је – Геста поа, а масов на стре ља ња 
изво ди ли су при пад ни ци немач ке вој ске – Вер мах та. Изве стан број зато-
че ни ка у Шап цу посте пе но је осло ба ђан, а неки су упу ћи ва ни на при нуд-
ни рад. То је било први пут да су зато че ни ци неког лого ра орга ни зо ва но 
упу ћи ва ни на при нуд ни рад у скла ду са потре ба ма оку па ци о не упра ве. 
Како запа жа Милан Коља нин, лого ри у Срби ји има ли су функ ци ју паци-
фи ка ци је, али и изво ра при сил не рад не сна ге. Међу тим, у врху немач-
ке поли ци је у Бер ли ну зау зе то је ста но ви ште да уста нак у Срби ји мора 
бити сло мљен „пра жње њем“ уста нич ких кра је ва и масов ним интер ни-
ра њем цело куп ног ста нов ни штва. Пре ма изве шта ју шефа Поли ци је без-
бед но сти и Слу жбе без бед но сти Рај ха од 9. окто бра 1941. годи не било је 
пред ви ђе но да орга ни за ци ја Тот подиг не вели ки сабир ни логор по угле-
ду на немач ке кон цен тра ци о не лого ре. После изве сног вре ме на осно-
ван је логор на Бео град ском сај ми шту (Јевреј ски логор Земун), који је 
прво бит но послу жио за окон ча ње тзв. јевреј ског пита ња. Тек након маја 
1942, када је конач но реше ње било спро ве де но, тај логор је добио нову, 
тран зит ну, функ ци ју и ново име (При хват ни логор Земун).9

Застој немач ких тру па пред Москвом кра јем 1941, нате рао је 
немач ког вођу Адол фа Хитле ра да одло жи даље пла но ве за про ле ће 
1942. годи не. Самим тим од немач ке рат не при вре де зах те ва ни су додат-
ни напо ри, па је потре ба за јеф ти ном рад ном сна гом и при нуд ним рад-

naroda,tom1,knjiga1 Beo grad 1949, 431–432(даље: ZbornikI/1); Вен це слав Гли шић, 
ТероризлочининацистичкеНемачкеуСрбији1941–1944, Бео град 1970, 34–35.

8 Архив Југо сла ви је, фонд 110 – Држав на коми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку-
па то ра и њихо вих пома га ча, фасци кла 809 (даље: АЈ, 110–809), IzveštajJugoslovenske
DržavnekomisijezautvrđivanjezločinaokupatorainjiovihpomagačaMeđunarodnomVoj
nomsuduuNürnbergu,Beo grad, Zagreb 1947,20–21; В. Гли шић, н.д, 58–59; Mom či lo 
Zeče vi�, Jovan Popo vi�, DokumentiizistorijeJugoslavije.Državnakomisijazautvrđivanje
zločinaokupatorainjihovihpomagačaizDrugogsvetskograta,Beo grad 1996, 140–146; 
Val ter Mano šek, HolokaustuSrbiji.VojnaokupacionapolitikaiuništavanjeJevreja1941–
1942,Beo grad 2007, 74–86.

9 Milan Kolja nin, „Logo ri kao izvor pri nud ne rad ne sna ge u Srbi ji 1941–1944“, u: 
PrinudniraduSrbiji:proizvođači,korisnici iposlediceprinudnograda1941–1944, prir.
Sane la Schmid, Milo van Pisar ri, Beo grad 2018, 46–47.
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ни ци ма била на још већем нивоу него 1941. годи не. На осно ву закључ ка 
Коман де Југо и сто ка, кра јем мар та 1942. одлу че но је да се уби ја ју само 
при пад ни ци покре та отпо ра анга жо ва ни у бор би, а да се оста ли шаљу на 
при си лан рад у Нор ве шку. Број зато че ни ка у Срби ји био је недо во љан 
за ту свр ху, па су шеф немач ких поли циј ских слу жби у Срби ји Аугуст 
Мајс нер и шеф поли ци је Неза ви сне Држа ве Хрват ске (НДХ) Еуген 
Дидо Ква тер ник апри ла 1942. скло пи ли дого вор о пре у зи ма њу зато че-
ни ка из уста шких лого ра Јасе но вац и Ста ра Гра ди шка које је пре ко Сај-
ми шта тре ба ло депор то ва ти у Нор ве шку; слич ну уло гу имао је и логор 
на Бањи ци (При хват ни логор Деди ње) на тери то ри ји вој нооку па ци о не 
тери то ри је Срби ја.10 Пре ма усме ре њу зато че ни ка тран спор ти из лого ра 
на Бањи ци оба вља ни су у уну тра шњост земље и у ино стран ство. У уну-
тра шњост Срби је, укљу чу ју ћи и Банат, спро во ђе не су углав ном осо бе 
чија кри ви ца није дока за на. У првим тран спор ти ма те врсте 17. децем-
бра 1941. и фебру а ра 1942. неко ли ко десе ти на гра ђа на ухап ше них по 
Бана ту одве де но је у Вели ку Кикин ду и Петров град. Касни је су мно ги 
од њих стре ља ни.11

При лив нових зато че ни ка у глав не лого ре током 1942. годи не био 
је изу зет но вели ки. Током јула и авгу ста, услед офан зи ве немач ких и 
хрват ских сна га на Коза ри и Про са ри, више хиља да људи је депор то-
ва но у лого ре. Како се ука за ла потре ба за сме шта њем и анга жо ва њем 
вели ког бро ја тих људи, кра јем авгу ста 1942. нови логор орга ни за ци је 
Тот био је завр шен на ушћу Саве у Дунав, а у истом месе цу запо че ло се 
са одво ђе њем зато че ни ка из лого ра Сај ми ште на при ну дан рад у уну тра-
шњост Срби је, у Бор ски руд ни к и Треп чу, где су у међу вре ме ну подиг-
ну ти и лого ри, у Косто лац итд.12 Тако ђе, и Бањич ки логор је слу жио као 
извор при нуд не рад не сна ге, али у мно го мањој мери него онај на Сај ми-
шту. Зато че ни ци лого ра Бањи ца ради ли су на копа њу кана ла у Маки шу, 

10 Sima Bego vi�, LogorBanjica1941–1944.2. Beo grad 1989, 254; M. Kolja nin, 
NemačkilogornaBeogradskomsajmištu..., 282–283; M. Kolja nin, „Logo ri kao izvor pri-
nud ne rad ne sna ge...“, 48. О депор то ва њу у Нор ве шку, живо ту и стра да њу југо сло вен-
ских држа вља на више: АЈ, 110, 809, Izveštaj..., 39; Lju bo Mla đe no vi�, PodšifromViking:
život,borbaistradanjejugoslovenskihinterniracaulogorimauNorveškoj1942–1945, Beo-
grad 1991; Радо ван Рајић, РопствоуНорвешкој, Бео град 1996. 

11 S. Bego vi�, n.d., 251.
12 M. Kolja nin, NemačkilogornaBeogradskomsajmištu..., 283–284; M. Kolja nin, 

„Logo ri kao izvor pri nud ne rad ne sna ge...“, 49–50. Више: Živ ko Avra mov ski, TrećiRajhi
Borskirudnik, Bor 1975; Сло бо дан Кер кез,  ДруштвоСрбијеуДругомсветскомрату
1941–1945, Ниш 2004; Tomi slav Paji�, PrinudniradiotporulogorimaBorskogrudnika
1941–1944, Beo grad 1989.
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на пољо при вред ним има њи ма у уну тра шњо сти Срби је и Бана та, као и 
на раш чи шћа ва њу Бео гра да после англо а ме рич ког бом бар до ва ња 1944. 
годи не, на град њи бун ке ра, иско па ва њу неек спло ди ра них бом би итд.13

Oд сре ди не окто бра 1942. запо че ло се са упу ћи ва њем зато че ни-
ка из лого ра на Бањи ци и са Сај ми шта на при нуд ни рад, првен стве но у 
Маут ха у зен, касни је Аушвиц и неке дру ге кон цен тра ци о не лого ре. Први 
тран спорт у Маут ха у зен кре нуо је из лого ра на Бањи ци 18. окто бра 1942. 
годи не. У њему је било шест зато че ни ка дове де них  прет ход ног дана из 
лого ра на Сај ми шту.14 На зах тев коман дан та Југо и сто ка, сре ди ном јану-
а ра 1943. гру па од 500 зато че ни ка са Сај ми шта и Бањи це упу ће на је на 
при си лан раду у Грч ку, у логор Хар ман кјој. Пре ко лого ра на Сај ми шту 
почет ком јуна 1943. гру па од 1.350 заро бље ни ка из Хер це го ви не и Црне 
Горе депор то ва на је у немач ки логор, који се нала зио у бив шим касар на-
ма, Павлос Мелас. Оба лого ра била су крај Солу на.15

Током 1943. и 1944. наста вље не су депор та ци је како у уну тра-
шњост земље тако и у ино стран ство. Од сре ди не 1943. запо че то је упу-
ћи ва ње зато че ни ка из лого ра на Сај ми шту у Аушвиц, а наста вље но је 
са депор та ци ја ма у Маут ха у зен. Нај ве ћи тран спор ти за Маут ха у зен из 
Бањич ког лого ра орга ни зо ва ни су 26. јану а ра и 9. апри ла (више од 300 
осо ба из Јужне Срби је), 25. мар та, 1. маја и 29. окто бра 1943. и 19. јула, 
31. авгу ста (191 зато че ник), 11. и 26. сеп тем бра 1944. годи не (700 зато че-
ни ка). Тран спорт од 11. сеп тем бра био је мешо вит; мушкар ци су упу ће-
ни у Маут ха у зен, а жене у Равен сбрик. У Аушвиц су из Бањич ког лого ра 
тран спор то ва не пре те жно жене. Забе ле же на су три вели ка тран спор та: 
7. јуна 1943, 21. јану а ра и 23. јуна 1944. годи не (111 жена). Затво ре ни ци 
су сла ти у Бор ски руд ник и Треп чу, и у лого ре орга ни за ци је Тот на пољо-
при вред ним добри ма у Бана ту. У мањим или већим гру па ма зато че ни ци 
лого ра на Сај ми шту и Бањи ци, упу ћи ва ни су и на „сло бод ни рад“ у рад-
не лого ре око вели ких инду стриј ских сре ди шта у Рај ху и у оку пи ра не 
дело ве Евро пе. Тран спор ти у оку пи ра не обла сти Фран цу ске са Бањи-
це спро ве де ни су 24. фебру а ра, 12. апри ла и 24. апри ла 1944. годи не. 
У тим тран спор ти ма било је 300–400 зато че ни ка. Рад ни лого ри у које 
су доспе ли били су ста ци о ни ра ни у око ли ни Меца (Еру вил, Мон до ва и 
Мец). Тран спорт од 19. јула 1944. био је поде љен у два дела: изве стан 
број зато че ни ка остао је у Маут ха у зе ну, а дру ги је спро ве ден за Еру вил. 

13 S. Bego vi�, n.d, 217–223.
14 M. Kolja nin, NemačkilogornaBeogradskomsajmištu..., 286–287.
15 Више: Slav ko Peši�, JugosloveniunemačkimlogorimauGrčkoj1941–1944, Beo-

grad 1989.



178

С вре ме на на вре ме, лого ра ши су изво ђе ни из лого ра и стре ља ни у циљу 
одма зде, нај че шће на стра ти шти ма у Јајин ци ма и на Бежа ниј ској коси.16 

Нај ви ше рад не сна ге било је анга жо ва но с под руч ја НДХ и Срби-
је, а нешто мање са дру гих југо сло вен ских тери то ри ја. Пре ма пода ци-
ма из немач ке штам пе, на дан 25. сеп тем бра 1941, у Немач кој је било 
2.100.000 стра них рад ни ка, међу који ма је 108.600 ста нов ни ка Југо сла-
ви је. У поје ди ним немач ким листо ви ма могу се наћи пода ци да се почет-
ком 1943. само са под руч ја НДХ, у Немач кој нала зи ло 200.000 рад ни ка. 
Сли чни подаци су објављивани у неким листо ви ма који су изла зи ли на 
под руч ју НДХ у 1942. годи ни. Међу тим, ти пода ци су непре ци зни, јер 
је ту убро ја но и 35.000 Срба, рат них заро бље ни ка са тери то ри је НДХ. 
У Изве шта ју Југо сло вен ске држав не коми си је за утвр ђи ва ње зло чи на 
оку па то ра и њихо вих пома га ча Међу на род ном вој ном суду у Нир нбер гу 
поми ње се 47.500 рад ни ка с под руч ја Срби је одве де них на при нуд ни рад 
у Немач ку до кра ја фебру а ра 1943. годи не. У поје ди ним немач ким доку-
мен ти ма из сре ди не 1942. годи не поми ње се 50.000 рад ни ка. У мате ри-
ја ли ма које је при ку пи ла Коми си ја за рат ну ште ту наводи се да је кра јем 
1943. и почет ком 1944. на раду у Немач кој било 80.000 људи са под-
руч ја оку пи ра не Срби је и из Бана та.17 Пре ма изве сним про це на ма број 
рад ни ка на при сил ном или „сло бод ном“ раду у Тре ћем рај ху авгу ста 
1944. изно сио је 7.615.970 осо ба – 5.721.883 циви ла и 1.980.087 рат них 
заро бље ни ка. Стра ни рад ни ци чини ли су 21% укуп ног немач ког рат ног 
потен ци ја ла.18

 
***

Поје ди не гру пе лого ра ша дово ђе не децем бра 1942. у логор на 
Сај ми ште биле су одре ђе не за депор та ци ју у Нор ве шку. Међу тим, пре ма 
наре ђе њу шефа Геста поа у Бео гра ду СС-мајо ра Затле ра у дру гој поло ви-
ни децем бра 1942, сви зато че ни ци одре ђе ни за при си лан рад тре ба ло је 
да буду пре да ти коман дан ту Југо и сто ка у Грч кој за рад у лого ру Хар ман-
кјој, крај Солу на (Arbe it se in satz „Südost“). Прво бит но, тран спорт за Грч-
ку је тре ба ло да кре не из лого ра на Сај ми шту, па је у тај логор дове де на 
гру па из лого ра на Бањи ци 24. децем бра 1942. годи не. Одлу ка је про ме-
ње на – не зна се због чега – па су већ 25. децем бра лого ра ши одре ђе ни за 

16 S. Bego vi�, n.d., 252, 254–256, 257, 258–259; M. Kolja nin, Nemačkilogorna
Beogradskomsajmištu..., 426–439.

17 АЈ 110–809, Izveštaj..., 42; Niko la Živ ko vi�, n.d., 159, 162–167. Виде ти: Prinud
niraduSrbiji:proizvođači,korisniciiposlediceprinudnograda1941–1944, prir. Sane la 
Schmid, Milo van Pisar ri, Beo grad 2018.

18 M. Kolja nin, „Logo ri kao izvor pri nud ne rad ne sna ge...“, 47.
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Нор ве шку и око 500 бањич ких заточеника пре ба че ни/вра ће ни на Бањи-
цу. У гру пи одре ђе ној за тран спорт у Грч ку били су при пад ни ци НОП-а 
из Срби је, међу који ма и изве стан број пре жи ве лих са аде Остр во19, гру-
па од 94 срп ских сеља ка и чет ни ка из источ не Босне (Лопа ре, Рас то шни-
ца и дру га места), похва та них децем бра 1942, као и чет ни ци дово ђе ни на 
Сај ми ште током окто бра и новем бра 1942. годи не. Тран спорт за Грч ку 
кре нуо је 14. јану а ра 1943. из лого ра на Бањи ци.20 Пре ма наво ди ма Слав-
ка Пеши ћа, у гру пи су поред при пад ни ка и сим па ти зе ра пар ти зан ског 
и Рав но гор ског покре та, били и при пад ни ци Срп ске држав не стра же и 
Срп ског добро во љач ког кор пу са, затим око 20 кри ми на ла ца што су их 
Нем ци дове ли са Аде Циган ли је, око 10 „шпе ку ла на та и црно бер зи ја на-
ца“, око 10 Цига на, око 20 бора ца из Првог свет ског рата, 22 деча ка и 43 
мла ди ћа мла ђа од 20 годи на.21 

Дана 18. јану а ра 1943. ком по зи ци ја са интер нир ци ма зау ста ви ла 
се у пред гра ђу Солу на, у бли зи ни села Хар ман кјој. Убр зо су, неда ле ко 
од села, зато че ни ци сме ште ни у шта лу на про сто ру опа са ном бодљи-
ка вом жицом и ту је био орга ни зо ван логор. На земљи шту од око 3.000 
ква драт них мета ра нала зи ла се једи но шта ла, сагра ђе на у обли ку ћири-
лич ног сло ва „Г“, а за обез бе ђе ње лого ра била je заду же на немач ка вој на 
стра жа – 18 вој ни ка и један под о фи цир, коман дант те фор ма ци је. Вој ни-
ци који су обез бе ђи ва ли логор сма тра ни су небор ци ма, јер су као рање-
ни ци или боле сни ци дола зи ли са рати шта.22

Сме штај и исхра на лого ра ша били су на јакo ниском нивоу. У 
сва кој од чети ри спа ва о ни це посто ја ла је по јед на кибла, а физи о ло шке 
потре бе током дана оба вља li су у кло зе ти ма сагра ђе ним у кру гу лого ра. 
Лежа је ви су били напра вље ни од даса ка, на спрат, а у сва ком од тих „бок-

19 Више: M. Kolja nin, NemačkilogornaBeogradskomsajmištu..., 300–304.
20 Током окто бра и почет ком новем бра 1942. у логор на Сај ми шту дово ђе не су 

гру пе заро бље них „непо у зда них чет ни ка“ из Срби је. Они су до кра ја годи не, већим 
делом, упу ћи ва ни у кон цен тра ци о ни логор Маут ха у зен. Први тран спорт кре нуо је са 
Бањи це 18. окто бра 1942, а наред на три  са Сај ми шта: 5. новем бра (61 зато че ник), 26. 
новем бра (52 зато че ни ка) и 16. децем бра 1942. годи не (40 зато че ни ка). Од чет ни ка у 
лого ру на Сај ми шту, пред ви ђе них за стре ља ње, фор ми ра не су две гру пе које су 15. и 
26. децем бра 1942. пре ба че не у логор на Бањи ци, а одмах затим на стре ља ње у Јајин це. 
У првој гру пи било је 15 (пои мен це пет), а у дру гој пои мен це три зато че ни ка. Нај ве ћи 
број пре о ста лих чет ни ка у лого ру, пои мен це 99, зајед но са оста лим зато че ни ци ма упу-
ћен је на рад у Грч ку. Исто, 286–288.

21 LogorBanjica. Logoraši. Prvi tom.Knjige zatočenika koncentracionog logora
Beograd–Banjica(1941–1944), prir. Evi ca Mic ko vi�, Mile na Radoj či�, Beo grad 2009, 441–
637; S. Peši�, n.d., 67–68, 82. 

22 S. Bego vi�, n.d., 257–258; S. Peši�, n.d., 90–96.
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со ва“ спа ва ло је по чети ри лого ра ша. У сва кој спа ва о ни ци било је по 30 
„бок со ва“, сем у јед ној где их је било 35. У „бок су“ је уме сто про стир-
ке пола гано мало сла ме, а за покри ва ње су лого ра ши кори сти ли тан ку 
ћебад што су их доби ли још у Бео гра ду. Воде и гре ја ња није било; лого-
ра ши су били у поха ба ној оде ћи и обу ћи. Вели ке муке, што се тиче хиги-
јен ских усло ва, зада ва ле су им буве, сте ни це, вашке и пацо ви. Исхра на је 
била нере дов на, али нешто боља него на Сај ми шту и Бањи ци.23

Лоши живот ни усло ви иза зи ва ли су поја ву разних боле сти код 
интер ни ра ца, одмах по њихо вом дола ску у Хар ман кјој. Лого ра ши су 
обо ле ва ли од пега вог тифу са, тубер ку ло зе, дизен те ри је, пара ти фу са, 
запа ље ња плу ћа, мала ри је; неко ли ко десе ти на их је и умр ло од тих боле-
сти. Тако ђе је живот већег бро ја зато че ни ка окон чан услед изне мо гло сти 
и физич ког зло ста вља ња, а неко ли ци на је и стре ља на. Укуп но је за вре-
ме посто ја ња лого ра Хар ман кјој умр ло и погу бље но 64/65 лого ра ша.24 
Стра да ли су сахра њи ва ни на тзв. Индиј ском гро бљу.25

Немач ка коман да свих лого ра у Солу ну фор ми ра ла је од затво ре-
ни ка из Хар ман кјо ја рад не гру пе ради њихо вог анга жо ва ња на разним 
немач ким објек ти ма у изград њи, у скла ди шти ма, ради о ни ца ма и сл. 
Углав ном су ради ли у Солу ну и нешто ређе у ширем под руч ју север не 
Грч ке. При ме ра ради, тако су лого ра ши ско ро сва ко днев но били анга жо-
ва ни на изград њи вели ке желе знич ке ста ни це на пери фе ри ји Солу на, у 
скла ди шту гра ђе вин ског мате ри ја ла „Пи-парк“, у скла ди шту људ ске и 
сточ не хра не АФЛ, у сели ма Хар ман кјој и Лаха но ки пи, на ради ли шти-
ма на желе знич кој ста ни ци Кон стан ти но по лис, у Сала ми ни (пред гра ђе 
Солу на), у мага ци ну муни ци је Гефи ри, као и на радо ви ма у самом лого-
ру и по разним ради о ни ца ма и уста но ва ма под немач ком коман дом.26

Новем бра 1943. годи не међу лого ра ши ма се про нео глас, што је 
поте као од стра жа ра, да ће већи на зато че ни ка бити посла та кућа ма, а да 
ће само мањи број бити задр жан и пре ме штен у дру ги логор. При ча ло се 
и да ће уско ро сви лого ра ши поста ти рат ни заро бље ни ци. Ста ри ји су се 
пла ши ли да не буду опет вра ће ни у логор на Бањи цу или Сај ми ште. Дана 
6. новем бра 1943. отпо че ло је пре ме шта ње лого ра ша из лого ра Хар ман-
кјој у логор Павлос Мелас, који је зва нич но носио име Дулаг-185, а нала-
зио се неда ле ко од гро бља Зеј тин лик. Боле сни ци су пре ба че ни ками о-

23 S. Peši�, n.d., 100–117. 
24 За јед ну жртву нисмо могли са пре ци зно шћу да утвр ди мо да ли је стра да ла 

као лого раш Хар ман кјо ја или Павлос Мела са. 
25 S. Peši�, n.d., 117–131.
26 S. Bego vi�, n.d., 257–258; S. Peši�, n.d., 131–162.
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ном, док су оста ли зато че ни ци у нови логор сти гли пешке.27 
Интернирци из Хар ман кјо ја нису били први зато че ни ци лого ра 

Павлос Мелас. Почет ком 1943. немач ке сна ге пред у зе ле су опе ра ци је 
широ ког оби ма при чему су ухап си ле на сто ти не при пад ни ка пар ти зан-
ског и чет нич ког покре та као и циви ла у Црној Гори и Хер це го ви ни. 
Заро бље ни ци су од дру ге поло ви не маја до почет ка јуна 1943. дово ђе ни 
на Сај ми ште. Дана 2. јуна заро бље ни ци су издво је ни и депо р то ва ни  за 
Солун. Неко ли ко дана касни је, 6. јуна 1943, сти гло је 1.350 интер ни ра ца 
из Црне Горе и Хер це го ви не.28

Логор је био сме штен у касар на ма арти ље риј ског пука бив ше грч-
ке вој ске, на путу путу тада шњег „Вар дар-пла ца“ пре ма севе ру, на самој 
пери фе ри ји Солу на; ти објек ти су прво бит но били наме ње ни за сме штај 
заро бље них грч ких и оста лих саве знич ких вој ни ка током 1941 годи не. 
Касар не су биле сагра ђе не од твр дог мате ри ја ла изу зев помоћ них обје-
ка та. Укуп но је било чети ри згра де и оне су кори шће не као спа ва о ни це 
и за адми ни стра тив не посло ве. Изнад глав не и нај ве ће згра де ста јао је 
нат пис „Ser ben lager“. Цео блок био је опа сан висо ком огра дом и бодљи-
ка вом жицом. Поред југо сло вен ских гра ђа на ту су били сме ште ни и при-
пад ни ци оба грч ка покре та отпо ра и Ита ли ја ни доспе ли у заро бље ни-
штво после капи ту ла ци је њихо ве држа ве. Грч ки лого ра ши, до дола ска 
југо сло вен ских интер ни ра ца, били су сме ште ни у згра ди позна ти јој као 
„Жута кућа“ јер је била офар ба на том бојом; зва ли су је још и „Кућа смр-
ти“, с обзи ром на то да су у њој сме ште ни зато че ни ци били пред ви ђе ни 
за интер на ци ју у Немач ку или осу ђе ни на смрт. Јед ном при ли ком, јану-
а ра 1944. годи не око 600 лого ра ша, при пад ни ка грч ких покре та отпо-
ра, зајед но са 10 југо сло вен ских интер ни ра ца, депор то ва но је у Немач ку 
пре ко Бањи це. Сме штај и хиги је на били су на нешто бољи него у Хар-
ман кјо ју: чисти је спа ва о ни це, купа ти ло у самом лого ру, чешће пра ње 
оде ће, рас по ла га ње водом. Што се тиче хра не, она је била слич на као и 
у лого ру  Хар ман кјој. Коман дант лого ра био је Хер цог, капе тан немач ког 
Вер мах та.29

Као и у лого ру Хар ман кјој, зато че ни ци лого ра Павлос Мелас били 
су анга жо ва ни на тешким при ну дним радо ви ма у лого ру и око њега. 
Ради ли су у мага ци ни ма муни ци је у Гефи ри и у под нож ју брда поред 

27 S. Peši�, n.d., 224–230.
28 Исто, 236–265.
Слав ко Пешић је на јед ном дру гом месту навео да је на бео град ској желе знич кој 

ста ни ци у 15 ваго на укр ца но 750 интер ни ра ца упу ће них у Павлос Мелас – Исто, 262.
29 Исто, 285–289, 294, 298.
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којег је про ла зи ла пру га за Кил кис, 16 кило ме та ра од Солу на; на јевреј-
ском гро бљу, где су укла ња ли над гроб не спо ме ни ке;  на сто ва ри шту 
бен зи на, аеро дро му и изград њи немач ког рат ног гро бља; у „немач ком 
купа ти лу“ су исто ва ра ли вој ну оде ћу и обу ћу запле ње ну  од заро бље-
них англо а ме рич ких вој ни ка, циви ла и стре ља них гра ђа на (првен стве но 
Јевре ја); у скла ди шту хра не АФЛ на солун ском при ста ни шту (лого ра ши 
из лого ра Хар ман кјој ради ли су у скла ди шту АФЛ у Лаха но ки пи, а они 
из Павлос Мела са у скла ди шту АФЛ у при ста ни шту). Након капи ту ла-
ци је Ита ли је, Нем ци су запо се ли мага ци не ита ли јан ске вој ске у Солу ну, 
па су лого ра ши били анга жо ва ни на пре но су оде ће и хра не у немач ке 
мага ци не. Заро бље ни ци лого ра Павлос Мелас су ради ли и у бугар ском 
мага ци ну за људ ску и сточ ну исхра ну, где су се бугар ски вој ни ци пре-
ма њима пона ша ли на корек тан начин. При нуд ни рад оба вља ли су и у 
„фили ја ла ма“ лого ра Павлос Мелас: у Лами ји, лого ру Лијан кла ди, а 
након њего вог затва ра ња у лого ру Дома кос. После затва ра ња овог лого-
ра већи на зато че ни ка вра ће на је у Павлос Мелас, а одре ђе ни број њих 
(око 70) пре ба чен је у логор Каи це. После радо ва на пру зи, пре о ста ли 
лого ра ши вра ће ни су у Павлос Мелас.30

У том лого ру зато че ни ци нису уми ра ли тако брзо као што се то 
дога ђа ло у лого ру Хар ман кјој због боле сти, исцр пље но сти и слично. 
Прве жртве међу њима стра да ле су када су лого ра ши били упу ће ни на 
рад у скла ди ште муни ци је на изве сној поља ни неда ле ко од Солу на. Очи-
глед но нису били вич ни том послу, па је неко гре шком иза звао екс пло-
зи ју и том при ли ком, 8. авгу ста 1943, поги ну ла су тро ји ца зато че ни ка, 
дво ји ца су рање на, а стра да ла су и дво ји ца немач ких вој ни ка. Касни је 
су лого ра ши уми ра ли од разних боле сти, исцр пље но сти од рада, сла бе 
исхра не, физич ког мал тре ти ра ња итд. Неко ли ци на лого ра ша поги ну ла је 
или била рање на при ли ком англо а ме рич ког бом бар до ва ња Солу на током 
лета и јесе ни 1944. годи не.31 Укуп но је стра да ло 46/47 лого ра ша из лого-
ра Павлос Мелас.32

Солун је осло бо ђен 31. окто бра 1944, међу тим, пре о ста ли лого-
ра ши и даље су били зато че ни у Павлос Мела су, све до 6. новем бра, када 
им је саоп ште но да могу да иду нај пре за Солун, јер су такав спо ра зум 
скло пи ли ЕЛАС (грч ки покрет отпо ра) и НОВЈ (Народ но о сло бо ди лач-
ка вој ска Југо сла ви је). Неко ли ко дана рани је 78 лого ра ша, при пад ни ка 

30 Исто, 309–334.
31 Исто, 334.
32 За јед ну жртву нисмо могли са пре ци зно шћу да утвр ди мо да ли је стра да ла 

као лого раш Хар ман кјо ја или Павлос Мела са.
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и сим па ти зе ра пар ти зан ског покре та већ је напу сти ло логор и уз помоћ 
при пад ни ка грч ког покре та отпо ра пре ко Бугар ске се пре ба ци ли у Југо-
сла ви ју. Нај зад, 585 бив ших лого ра ша Хар ман кјо ја и Павлос Мела са 
укр ца но је 13. новем бра 1944. на бри тан ски брод „Мер со ни 715“ којим 
су отпло ви ли за Ита ли ју. Када су сти гли у Бари, пред чла но ви ма Саве-
знич ке коми си је, бив ши лого ра ши су се изја шња ва ли о даљим наме ра-
ма; за повра так у Југо сла ви ју било их је 364, а 221 је остао у Ита ли ји. Од 
4. децем бра 1944, они који су се изја сни ли за повра так у земљу пре во же-
ни су мотор ним бро ди ћем од Гра ви не до Дубров ни ка.33

***
Након завр шет ка рата Држав на коми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на 

оку па то ра и њихо вих пома га ча (даље: Држав на коми си ја), као и оста ле 
уста но ве и орга ни југо сло вен ске вла де поку ша ли су да утвр де иден ти-
те те и тачан број жрта ва у немач ким лого ри ма на под руч ју Грч ке где су 
били сме ште ни југо сло вен ски држа вља ни. У том циљу Мини стар ство 
ино стра них посло ва, I реги о нал ни одсек, доста ви ло је 30. јуна 1945. 
Држав ној коми си ји спи ско ве југо сло вен ских „рат них и поли тич ких 
заро бље ни ка који су током рата у лого ру ’Павлос Мелас’ у Солу ну и по 
дру гим лого ри ма и саби ра ли шти ма у Грч кој стре ља ни и помр ли, а који 
се сада нала зе сахра ње ни делом у гра ђан ском, а делом на рат нич ком гро-
бљу у Зеј тин ли ку“.34 

У првом доста вље ном спи ску „сахра ње них југо сло вен ских заро-
бље ни ка на Гра ђан ском гро бљу у Зеј тин ли ку у Солу ну“ наве де но је 86 
осо ба, од којих 11 неи ден ти фи ко ва них руских заро бље ни ка; у дру гом 
спи ску „сахра ње них југо сло вен ских заро бље ни ка на Гра ђан ском гро бљу 
у Зеј тин ли ку у Солу ну“ је 31 осо ба; у тре ћем спи ску под истим насло вом 
су чети ри осо бе – три су неи ден ти фи ко ва ни руски заро бље ни ци и један 
југо сло вен ски држа вља нин, настра дао, како сто ји, у Солу ну 25. апри ла 
1941;35 на четвр том спи ску су чети ри осо бе, југо сло вен ски држа вља ни, 
настра да ли током 1941. годи не. 36 У сва ком спи ску нала зе се рубри ке: 

33 S. Peši�, n.d., 411–425.
34 АЈ, 110–11–587.
35 У спи ску се наво ди да је редов Миле тић А. Воји слав, 3 коњич ки товар ни вод, 

5 Возар ски бата љон, рођен 1901, из места Бела Камен поги нуо у Солу ну 25. апри ла 
1941. годи не. АЈ, 110–11–575.

36 У спи сак су упи са ни: поруч ник Мом чи ло В. Бађин, број гро ба 1441, I Бате-
ри ја, 71 Арти ље риј ског пука, рођен 1916, из места Петров град, умро од задо би је не 
ране у Солу ну 23. јуна 1941; редов Исак Б. Дема јо ро вић, број гро ба 1442, рођен 1907, 
из Бео гра да, умро од пери то ни ти са 6. авгу ста 1941. у Солу ну; наред ник-вод ник Сте-
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пре зи ме и име жртве, датум и место рође ња (село, срез, покра ји на), када 
је осо ба умр ла и од чега.37

У допи су од 4. јула 1945, који је пот пи сао Милан Бар тош, Држав-
на коми си ја изве сти ла је Црве ни крст за Југо сла ви ју да се у Мини стар-
ству ино стра них посло ва нала зе спи ско ви стра да лих југо сло вен ских 
рат них заро бље ни ка и интер ни ра ца у Грч кој и да их, ако Црве ни крст 
не рас по ла же спи ско ви ма, може ода тле при ба ви ти како би оба ве сти ли 
заин те ре со ван поро ди це.38

Тако ђе, истог дана, 4. јула 1945, у допи су, који су пот пи са ли 
Милан Бар тош и Душан Недељ ко вић, Држав на коми си ја оба ве сти ла је 
гене рал ног секре та ра Пред сед ни штва Мини стар ског саве та Демо крат-
ске Феде ра тив не Југо сла ви је (ДФЈ) да су Нем ци држа ли лого ре у Грч кој, 
наро чи то око Солу на и да су већи број југо сло вен ских држа вља на стре-
ља ле логор ске  вла сти. У истом допи су чла но ви Држав не коми си је су 
апе ло ва ли да пре ко Мини стар ства ино стра них посло ва доби ју начел ну 
дозво лу да у Грч ку поша љу одре ђе ну осо бу како би на лицу места били 
при ку пље ни детаљ ни ји пода ци и дока зи о тим зло чи ни ма.39

Пре ма писа њу Воји на Ђор ђе ви ћа, на Срп ском вој нич ком гро бљу 
Зеј тин лик, на посеб ној пар це ли позна ти јој под нази вом „Пар ти зан ско 
гро бље“, после Дру гог свет ског рата сахра ње но је 126 интер ни ра ца и 
заро бље них пар ти за на умр лих или уби је них у заро бље нич ким лого ри ма 
Павлос Мелас и Хар ман кјој и стра да лих у бор би или умр лих у једи ни-
ца ма ЕЛАС-а. Та пар це ла се нала зи са стра не мау зо ле ја Спо мен-костур-
ни це палих рат ни ка у Првом свет ском рату, непо сред но иза VI и VII пар-
це ле Срп ског вој нич ког гро бља.40 С дру ге стра не, Мио драг Соко ло вић у 
свом делу твр ди да је ту сахра ње но 129 југо сло вен ских вој ни ка и интер-

ван Б. Вучи нић, број гро ба 1444, рођен 1897, у месту Рога ни бли зу Под го ри це, умро 
од задо би је не ране 10. јуна 1941. у Солу ну и јед на неи ден ти фи ко ва на осо ба, за коју 
сто ји да се уто пи ла 3. јуна 1941, број гро ба 1443, а да би њено име тре ба ло да зна Сте-
ван Три фу нац, адво кат из Ско пља. Накнад ном про ве ром утвр ди ли смо да је у гро бу 
број 1443, пар це ла 25, сахра њен каплар Ескић Дра го мир из Кова чев ца, 2. чета, 2. бата-
љон, 7. пук. АЈ, 110–11–596; Мио драг Соко ло вић, ЗејтинликСрпсковојничкогробље
уСолуну, Бео град 1986, 102.

37 АЈ, 110–11–588–11–596. 
38 АЈ, 110–11–597–11–598.
39 АЈ, 110–11–599.
40 Војин Ђор ђе вић, Спомен албум Српско војничко гробље на Зејтинлику у

Солуну, Бео град 1974, 28.
Код Слав ка Пеши ћа сто ји да је сахра ње но 107 помр лих и поги ну лих у једи ни ца-

ма ЕЛАС и лого ра ша из лого ра Хар ман кјој и Павлос Мелас. S. Peši�, n.d., 94.
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ни ра ца из Дру гог свет ског рата.41 После рата Коми тет за зашти ту спо-
ме ни ка Соци ја ли стич ке Репу бли ке Срби је уре дио је пар це лу, поста вио 
над гроб не пло че и поди гао спо ме ник. Исто вре ме но је на истој пар це ли 
поста вио и над гроб не пло че за још 11 бора ца југо сло вен ске вој ске поги-
ну лих током апри ла 1941, као и за 10 вој ни ка Црве не арми је умр лих или 
уби је них у лого ру за Русе у Солу ну.42

Цен трал но место на „Пар ти зан ском гро бљу“ зау зи ма спо ме ник 
југо сло вен ским интер нир ци ма, у виду пло че са цве том од месин га у гор-
њем делу. На њего вој пред њој стра ни укле сан је текст: „Палим бор ци-
ма, југо сло вен ским интер нир ци ма немач ких фаши стич ких лого ра“, а на 
дру гој сто ји име ауто ра Тепа вац Мило рад Тепа и годи на откри ва ња – 
„Окто бра 1983“. Спо ме ник је без поста мен та висок два и дуг 1,30 мета-
ра. С леве и десне стра не спо ме ни ка су гро бо ви југо сло вен ских држа-
вља на, у два пута по три реда. Сва ки ред је исто вет но обли ко ван и уре-
ђен. Ред дуг 19,5 мета ра и широк 1,5 мета ра, уокви рен је ивич ња ци ма од 
белог мер ме ра; на њего вом сре ди шњем делу симе трич но су поста вље-
не над гроб не пло че, тако ђе од белог мер ме ра (27,5 X 34 цен ти ме та ра). 
Расто ја ње изме ђу редо ва је један метар. У прва три реда с леве стра не 
од цен трал ног спо ме ни ка нала зе се по 21 над гроб на пло ча, а у дру га три 
реда са десне стра не по 22 над гроб не пло че. На сва кој пло чи укле сан је 
текст: име и пре зи ме жртве, годи на рође ња и смр ти (уко ли ко је позна то), 
као и број пло че.43

***
У тек сту који сле ди дат је табе лар ни пре глед стра да лих југо сло-

вен ских држа вља на у немач ким лого ри ма у Грч кој, Хар ман кјој и Павлос 
Мелас. Утвр ђи ва ње пуног иден ти те та жрта ва засно ва но је на истра жи-
ва њу архив ске гра ђе (Архив Југо сла ви је, фонд 110 – Држав на коми си ја 
за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча; фонд 179 – Саве-
зна коми си ја за попис жрта ва рата 1941–1945) и доступ не лите ра ту ре 
(Слав ко Пешић, ЈугословениунемачкимлогоримауГрчкој1941–1945, 
Бео град 1989) и спи ско ви сахра ње них на Срп ском вој нич ком гро бљу на 
Зеј тин ли ку (Војин Ђор ђе вић, СпоменалбумСрпсковојничкогробљена
ЗејтинликууСолуну, Бео град 1974; Мио драг Соко ло вић, ЗејтинликСрп
сковојничкогробљеуСолуну, Бео град 1986). Тако ђе, у пра вље њу табе ле 
узе ти су и пода ци из дела LogorBanjica.Logoraši.Prvitom–Drugitom.

41 М. Соко ло вић, н.д., 17.
42 S. Peši�, n.d., 94.
43 М. Соко ло вић, н.д, 32–34.
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Knjige zatočenika koncentracionog logoraBeograd–Banjica (1941–1944), 
prir. Evi ca Mic ko vi�, Mile na Radoj či�, Beo grad 2009, мада ту има и гре ша-
ка, углав ном немар но шћу ауто ра.

Жртве Симо Аџо вић (1894–1943), Радо мир Јан ке тић (1914–1944), 
Жар ко Ћули брк (1924–1944) и Радо је Узу но вић (1921–1944) сахра ње не 
су на Зеј тин ли ку зајед но са стра да лим лого ра ши ма. Међу тим, наве де-
не осо бе поги ну ле су у бор ба ма по Грч кој, а не у Хар ман кјо ју и Павлос 
Мела су и не тре ба их меша ти са стра да лим лого ра ши ма.

Ради пре глед но сти табе ла је поде ље на на сле де ће коло не: пре-
зи ме и име стра дал ни ка; годи на рође ња, место ода кле је жртва, где, 
када и од чега је жртва стра да ла. На кра ју табе ле је рубри ка „извор“; 
због боље пре глед но сти и уште де про сто ра изво ри су пред ста вље ни по 
нуме рич ком прин ци пу. Ту даје мо обја шње ње на који извор се бро је ви у 
послед њој коло ни кон крет но одно се. Сви пода ци у табе ли су прет ход но 
срав ње ни, а уко ли ко је било место сум њи у њихо ву конач ну исти ни тост 
оста вља не су по две или више вер зи ја (у загра ди поред изне тог пода тка 
нала зи се број који гово ри из којег изво ра је пре у зет).
1) Архив Југо сла ви је, фонд 110 – Држав на коми си ја за утвр ђи ва ње зло-

чи на оку па то ра и њихо вих пома га ча;
2) Архив Југо сла ви је, Фонд 179 – Саве зна коми си ја за попис жрта ва 

рата 1941–1945; 
3) Слав ко Пешић, ЈугословениунемачкимлогоримауГрчкој1941–1945, 

Бео град 1989.
4) Војин Ђор ђе вић, СпоменалбумСрпсковојничкогробљенаЗејтинли

кууСолуну, Бео град 1974;
5) Мио драг Соко ло вић, Зејтинлик–СрпсковојничкогробљеуСолуну, 

Бео град 1986.
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Рези ме

Одмах по завр шет ку агре си је на Југо сла ви ју, немач ки оку па тор је кре нуо са 
спро во ђе њем рат них зло чи на  при сил ног и при нуд ног рада над југо сло вен ским држа-
вља ни ма. На самом почет ку као рад на сна га кори шће ни су Јевре ји, Роми али и дру ги 
рат ни заро бље ни ци, а рад но анга жо ва ње било је регу ли са но закон ским про пи си ма за 
Јевре је и Роме. Током 1941, Нем ци су осно ва ли и неко ли ко лого ра чији су зато че ни-
ци кори шће ни као рад на сна га, али и као тао ци за масов на стре ља ња у циљу одма-
зде. Застој немач ких тру па пред Москвом кра јем 1941, нате рао је Хитле ра да одло жи 
даље пла но ве за про ле ће 1942. годи не. Самим тим немач ка рат на при вре да ста вље на је 
пред нове иза зо ве, па је потре ба за јеф ти ном рад ном сна гом и при нуд ним рад ни ци ма 
била интен зив ни ја него 1941. годи не. Логор на Сај ми шту је, након „реше ња“ јевреј ског 
пита ња, добио нову уло гу, па су из њега, као и са Бањи це (али у мањој мери), зато че-
ни ци током оку па ци је сла ти на рад у Нор ве шку, Маут ха у зен, Аушвиц, али и у уну тра-
шњост Срби је у Бор ски руд ник, Треп чу, Косто лац итд. На зах тев коман дан та Југо и сто-
ка сре ди ном јану а ра 1943. гру па од 500 зато че ни ка са Сај ми шта и Бањи це упу ће на је на 
при си лан рад у Грч ку, у логор Хар ман кјој. Касни је, пре ко лого ра на Сај ми шту почет-
ком јуна 1943. гру па од 1.350 заро бље ни ка из Хер це го ви не и Црне Горе депор то ва на је 
у немач ки логор Павлос Мелас, сме штен у бив шим касар на ма. Под тешким усло ви ма 
рада, услед лоших усло ва живо та и поја ва разних боле сти, али и стре ља ња и поги-
би ја на раду и услед саве знич ког бом бар до ва ња, живот у поме ну тим лого ри ма губи 
111 југо сло вен ских држа вља на, махом са под руч ја Срби је, Босне, Хер це го ви не и Црне 
Горе. Послед њи зато че ни ци напу сти ли су логор Павлос Мелас новем бра 1944. годи не.
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ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА НА ЕВРЕ И ТЕ ОД МАКЕ ДО НИ ЈА ВО 
СРБИ ЈА И НЕЗА ВИ СНА ДРЖА ВА ХРВАТ СКА ВО 1941 И 1942 

ГОДИ НА

Апстракт: Цен тра лен пред мет на инте рес на оваа сту ди ја прет ста-
ву ва иден ти фи ка ци ја та на Евре и те со поте кло од Маке до ни ја, кои во текот на 
1941 и 1942 годи на живе е ле во Срби ја и Неза ви сна држа ва Хрват ска и се таму 
уби е ни од гер ман ска та и уста шка та власт. Во рам ки на поте сен инте рес прет-
ста ву ва кри тич ко то пре и спи ту ва ње на син таг мат ска та кла си фи ка ци ја: Евреи 
од Маке до ни ја пре ку пре ми са та за раз лич ни те холо ка уст иску ства на Евре и-
те од Маке до ни ја. По пат на ком па ра тив но-мето до ло шко истра жу ва ње, овој 
нау чен труд го пре и спи ту ва сè уште един стве но то инсти ту ци о нал но сто ја ли-
ште на исто ри ска та нау ка за холо ка у стот и Евре и те од вар дар ска Маке до ни ја 
во 1943 годи на и го про дла бо чу ва пре ку нови созна ни ја кои се одне су ва ат на 
жртви те од евреј ско поте кло од Маке до ни ја во Срби ја и Хрват ска во пери о дот 
на пре двор је то на Конеч но то реше ние.

 
Клучнизборови: Евреи од Маке до ни ја, иден ти фи ка ци ја на Евреи со 

поте кло од Маке до ни ја уби е ни во Срби ја и Хрват ска, 1941 и 1942 годи на, раз-
лич ни холо ка уст иску ства, гер ман ска власт во Срби ја, уста шка власт во Неза-
ви сна држа ва Хрват ска, бугар ска власт во вар дар ска Маке до ни ја, кола бо ра ци-
о ни стич ки фак тор

I. Кри тич ко пре и спи ту ва ње на син таг мат ска та ква ли фи ка-
ци ја: Евреи од Маке до ни ја

Основ но то поаѓали ште кое го фор ми ра и пози ци о ни ра засе-
га един стве но то инсти ту ци о нал но сто ја ли ште на исто ри ска та нау ка за 
холо ка у стот во однос на бро јот на евреј ски те жртви од Маке до ни ја —де-
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ка тој број е 7.144 лица1—сво и те гене рал ни заклу чо ци ги црпи од пода то-
ци те содр жа ни во бугар ски те и гер ман ски те спи со ци во врска со депор-
та ци ја та на Евре и те од вар дар ска Маке до ни ја во март-април 1943 годи на 
и нив на та ани хи ла ци ја во Тре блин ка II, согла сно бугар ско-гер ман ска та 
Спогодба од 22 февру а ри 1943 годи на и согла сно ста на Вла да та на Буга-
ри ја за при фаќање  на про гра ма та DieEndlösungderJudenfrage, во јану-
а ри 1942 годи на.2 Спо ред тоа, оста ну ва важно да го под вле че ме фак тот 
дека досе га шни те истра жу ва ња во врска со Евре и те од Маке до ни ја се 
поте сно свр за ни со созна ни ја та за холо ка у стот и Евре и те во вар дар ска 
Маке до ни ја и Тре блин ка II, како место на нив но масов но стра да ње.3 

1 Овде упа ту ва ме и на ста ти сти ка та во врска со бро јот на депор ти ра ни те Евреи 
од вар дар ска Маке до ни ја во 1943, во три те Извештаи на гер ман ска та поли ци ска стра-
жа во Нишка Бања. Види: TheCrimesoftheFascistOccupiersandTheirCollaborators
AgainstJewsinYugoslavia [Zločini faši stič kih oku pa to ra i nji ho vih poma ga ča pro tiv Jevre ja 
u Jugo sla vi je, ur. Zden ko Leven tal (1952)] (Bel gra de: Fede ra tion of Jewish com mu ni ti es of 
the Fede ra ti ve Peo ple’s Repu blic of  Yugo sla via, 1957), стр. 193-4. Во оваа поши ро ка гру-
па доку мен ти, сека ко би ука жа ле и на спи со ци и доку мен ти повр за ни со маке дон ски те 
Евреи кои успе а ле да се спа сат од депор та ци ја та и кои по вој на та се враќаат назад во 
осло бо де на Маке до ни ја. Види: СписокнаЕвреитекоисепријавенивомакедонската
Еврејска општина воСкопје (1945), Фонд Евреј ска општи на Ско пје, кут. 1, 120/71; 
За бугар ски те спи со ци за депор та ци ја та на лица та од евреј ско поте кло од скоп ски от 
Моно пол, во 1943, ЈИМ, без сиг на ту ра; За гер ман ски те спи со ци, види:Фонд5:Деле-
гат на Коме сар ство то за евреј ски пра ша ња и скоп ска евреј ска општи на –Ско пје (1915-
1947), Држа вен архив на РМ-Одде ле ние Ско пје.

2 Ова пра ша ње детаљ но го изло жу ва ме во науч на та сту ди ја: Sofi ja Gran da kov-
ska, ‘Only the Jews May Enter: The Three Train Tran sports From Sko pje to Tre blin ka’, Col
lectionofScientificWorks ‘Jews in Mace do nia: History, Tra di tion, Lan gu a ge and Reli gion’ 
(Sko pje: Insti tu te of Nati o nal History and Jewish Com mu nity in Sko pje, 2015), 225-237.

3 Би може ле да каже ме дека нау ка та во Маке до ни ја се карак те ри зи ра со отсу-
ство на цвр ста и кон ти ну и ра на лини ја во про у чу ва ње то на холо ка у стот над маке дон-
ски те Евреи. Но тоа вооп што не зна чи дека се отсут ни пое ди неч ни науч ни резул та ти 
од исто ри ско-доку мен та рен агол. Во овој кон тект упа ту ва ме на три клуч ни ими ња и 
две капи тал ни дела и при тоа, би сака ле да ја истак не ме вре мен ска та дис тан ца меѓу 
нив но то обја ву ва ње: ТрагедијатанаЕвреитеодМакедонија (Ско пје: Кул ту ра, 1962) 
од ака де мик Алек сан дар Мат ков ско га, обја ве на во рани те 60-ти годи ни; и два та тома 
исто ри ски доку мен ти, обја ве ни во доц ни те 80-ти, ЕвреитевоМакедонијавоВтората
светскавојна19411945, том I и II (Ско пје: МАНУ, 1986) при ре де ни од Вера Веско-
виќ-Ван ге ли и Жами ла Коло но мос.  Од поно во вре ме, билин гвал на та хре сто ма ти ја 
(маке дон ско и англи ско изда ние) „Евре и те од Маке до ни ја и холо ка у стот: исто ри ја, 
тео ри ја, кул ту ра“ [The Jews from Mace do nia and the Holo ca ust: History, The ory, Cul tu-
re], прир. Софи ја Гран да ков ска, обjавена во 2011 годи на (Ско пје: Евро-Бал кан Пресс), 
прет ста ву ва ака дем ско и стра жу вач ки про ект веме лен врз сло жен интер ди сци пли на рен 
(исто ри ски, тео рет ски и кул ту ро ло шки) фокус за холо ка у стот во Маке до ни ји и евреј-
ско то пра ша ње во Евро па.
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Соо чу ва ње то со вака поста ве на та про бле ма ти ка на инте рес во 
наша та сту ди ја овде, про из ле гу ва од резул та ти те од наши от некол ку го-
ди шен истра жу вач ки под виг вте ме лен врз фоку сот кон Евре и те со поте-
кло од Маке до ни ја кои пре сто ју ва ле, т.е. живе е ле во оку пи ра ни те зони 
вон вар дар ска Маке до ни ја, на тери то ри и те во сотре ни от југо сло вен ски 
енти тет по вое ни от напад на 6 април 1941 годи на, од стра на на вое ни те 
сили на Оска та, пред во де ни од Гер ма ни ја. Поста ве но во ваква кон сте ла-
ци ја, наше то истра жу вач ко пра ша ње е нужно лоци ра но во ком па ра ти вен 
кон текст и со акцент на спро ве ду ва ње то на анти се мит ски те поли ти ки од 
стра на на гер ман ски те вла сти во Срби ја и уста шка та власт во Неза ви сна 
држа ва Хрват ска, каде, во пре двор је то на инсти ту ци о на ли за ци ја та на 
Конеч но то реше ние, се слу чу ва ат први те масов ни уби ства на Евре и те, 
меѓу нив и со поте кло од Маке до ни ја. Овие општи одред ни ци воед но го 
опре де лу ва ат и поте сни от инте рес на наша та диску си ја овде, кој што го 
лоци ра ме кон 1941 и 1942 годи на.

Пара лел но со опре дел ба та за зазе ма ње ком па ра тив на мето до ло-
шка пози ци ја во при ста пот кон наша та истра жу вач ка пре ми са, подед на-
кво ја отво ра ме и можно ста за вове ду ва ње про ши ре на точ ка на гле ди ште 
во однос на кри тич ко то пре и спи ту ва ње на сè уште един стве но то инсти-
ту ци о нал но зна е ње во раз би ра ње то на фра зе о ло шка та, т.е. син таг мат-
ска та ква ли фи ка ци ја: македонски Евреи. Овој тер мин, исто ри ски и кон-
тек сту ал но, во рам ки на наши от пред мет на инте рес, не стои во про тив-
ста ве на пози ци ја во однос на инсти ту ци о нал ни от нау чен кон сен зус во 
врска со Евре и те од вар дар ска Маке до ни ја и отту ка, екс тер ми на ци о ни от 
камп: Тре блин ка II, како место на нив но колек тив но стра да ње и годи на-
та: 1943, како вре ме на нив на колек тив на ани хи ла ци ја. Напро тив, наше-
то истра жу ва ње, трг ну ва од овие инсти ту ци о нал ни пози ции, но има за 
цел исти те да ги про дла бо чи и про ши ри пре ку нови те созна ни ја кои ќе 
ги изне се ме овде, повр за ни со иден ти фи ка ци ја та на жртви те со евреј ско 
поте кло од Маке до ни ја во Срби ја и Неза ви сна држа ва Хрват ска во текот 
на 1941 и 1942 годи на. 

Наши от ком па ра тив но-мето до ло шки при стап е доми нант но вте-
ме лен врз истра жу ва ње то на мону мен тал ни от архив ско-доку мен та рен 
мате ри јал бази ран на Пописот4нажртвитеодвојнатавоЈугославија
(19411945)од1964година,5изведенспоредпринципотзаместотона

4 Пона та му во тек стот: 1964 Попис.
5 Архив на Југо сла ви ја, Држав на коми си ја за утвр ду ва ње на зло стор ства та на 

оку па то ри те и нив ни те пома га чи - фонд 110; Оста на ти архив ски мате ри ја ли во: Архив 
на Град Бел град – архив ска граѓа наро ден одбор, 1 реон на град Беград; О. Латин чић, 
Ј. Јова но вић, Т. Ков чић, ПоменикжртвамаХолокаустауБеограду (Бео град: Исто-
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раѓање на секоја идентификуванажртва во Втората светска војна
(19411945)натериторијатанаЈугославија:

„Југославија, по завршувањето на војната, како и сите други
земјиучеснички,сесоочиласоутврдувањенавоенитегубитоци.Оваа
биломожнодасенаправинадваначини—содемографскапроценка[...]
илисопопишувањенанастраданите[...]“6СпоредИзвештајотнаРепа
рационатакомисијапријугословенскатаВладазамеѓународнатасоју
зничкарепарационаконференцијавоПаризод26декември1945година,
реалнитегубитоцинаЈугославијаизнесуваатоколу1.706.000жртви.7
Воодноснабројотнаеврејскижртвинајугословенскататериторија,
истражувањатапокажуваатдекатојброј епомеѓу60.000и67.000
жртви.8

риј ски архив Бео гра да, 2014); архив ска граѓа во Исто ри ско-Евреј ски музеј во Бел град; 
Држа вен архив на РМ (Фонд5:Деле гат на Коме сар ство то за евреј ски пра ша ња и скоп-
ска та евреј ска општи на –Ско пје (1915-1947; 750 –Битол ски Евреи 1918/1962  и др.); 
Евреј ска заед ни ца Ско пје (Матич ни кни ги 1919-1943 на Евре и те од Евреј ска та општи-
на во Ско пје, Про то кол на роде ни 1919-1933 на Евре и те на вер ска та општи на Ско пје, 
Годи на на попис 1924, Попис на вен ча ни Евреи од Ско пје во 1920-1943, Про то кол за 
упис на умре ни  1919-1943 и др.); Архи ви на Јад Вашем (F. Ver schi e de ne listen von 
KZ-Lagern in Jugo sla wi en, O.C.C. 27/IIG+IIIE, IVA; Liste von Juden des KZ-lagers) и др.;  
Исто така, спо ред бе но, ги кон сул ти рав ме и обја ве ни те пода то ци од: Spi sak žrta va rata 
1941-1945 за роде ни на тери то ри ја на Маке до ни ја (Beo grad: Save zni Zavid za sta ti sti ku, 
1992), потоа резул та ти те од дата-база та во Музе јот на жртви те на гено ци дот во Бел-
град, изве де ни спо ред истра жу ва ња на архив ски мате ри јал од след ни ве фон до ви: Фон-
до ви на Архив на Срби ја и Црна Гора, Држав на коми си ја за утвр ду ва ње на зло стор-
ства та на оку па то ри те и нив ни те пома га чи - фонд 110, Репа ра ци о на коми си ја при Вла-
да та на ФНРЈ - фонд 54, Коме са ри јат за бегал ци и пре сел ни ци на Мини стер ски от совет 
на Милан Недиќ од Архив на Срби ја, мате ри ја ли од Архи вот на Све ти от Синод СПЦ, 
Архив на Вое но и сто ри ски от инсти тут, општин ска доку мен та ци ја, граѓа на локал ни и 
спе ци ја ли зи ра ни музеи и др. Детаљ но наве де но во: D. Cvet ko vi�, ‘Holo ca ust in Yugo-
sla vi a—an Attempt at quan ti fi ca ti on, Met ho do logy, que sti ons, pro blems, results...’, Israe
liSerbianAcademicExchange inHolocaustResearch, ed. by Jovan Mir ko vi� (Bel gra de: 
Muse um of geno ci de vic tims, 2008), 347. Во рам ки на гене ра лен обид за кван ти фи ка ци ја 
на постра да ни те, поч ну вајќи од 1955 годи на, Музе јот на жртви те на гено ци дот пра ви 
реви зи ја на пода то ци те од Попи сот од 1964 со цел да се стиг не до поо бјек тив ни, и со 
тоа попре ци зни резул та ти. Види: http://www.muzej ge no ci da.rs/.

6 Dra gan Cvet ko vi�, ‘Holo ca ust in Yugo sla via — an Attempt at quan ti fi ca ti on, Met-
ho do logy, que sti ons, pro blems, results...’, IsraeliSerbianAcademicExchangeinHolocaust
Research, ed. by Jovan Mir ko vi� (Bel gra de: Muse um of geno ci de vic tims, 2008), 346.

7 Поде таљ но види во: Milan Kolja nin, ‘Holo ca ust rese arch in Yugo sla via’, Israe
li—SerbianAcademicExchangeinHolocaustResearch, ed. by Jovan Mir ko vi� (Bel gra de: 
Muzej žrta va geno ci da, 2008), 275–285.

8 D. Cvet ko vi�, ‘Holo ca ust in Yugo sla via’, нав. дело, 2008, 346. Исто види и: Дра-
ган Цвет ко вић, „Попис „Жртве рата“ 1941–1945 из 1964. годи не као осно ва за изу ча-
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 Конститутивниот принцип врз кој е изведен 1964 Попис, во
рамкитенанашетоистражувањеотворапростордагоистакнеме,
допрецизирамеиизложимеквалитативноторазбирањеи значењена
саматаидентификацијанажртвата,воодноснаидентификациски
отпредзнак:ЕвреиодМакедонија.Потребноедаистакнемедекаими
њатанажртвитеЕвреисопотеклоодМакедонијанесепоединечно
издвоениодостанатитежртвивовојнатавомонументалнатадоку
ментација во врска со 1964Попис.Сепак, овојматеријал ни ја даде
можностазаприменанастрогметодолошкипристапкониндивиду
алнакласификацијанажртватасо еврејскопотеклоодМакедонија,
преку примена натн. пешоодно откривање на пописниот картон на
секоепоединечнолице.Истотака,нашетоистражување,основанона
директенувидвоархивскиотматеријалод1964Попис,утврдувадека
наречисисекојпоединеченкартон,покрајиметонасекојапоединечна
жртвасоеврејскопотеклоодМакедонија,постоиизделенаграфаво
којаеозначенаинеговатаденоминација.Тоазанашиотистражува
чиподвигбешеодголемапомошвопроцесотнаидентификацијатана
лицатаодеврејскопотеклоодМакедонија,настраданивовојнатаво
Југославија(19411945).

Совакапоставенатапроблематика,истовремено,ворамкина
современитестудииденес,гоактуализирамеипрашањетозаразлич
ните холокаут искуства намакедонскитеЕвреи—од една стра на, во 
вар дар ска Маке до ни ја под бугар ска власт и од дру га, во раз лич ни те оку-
па ци о ни зони на сотре ни от југо сло вен ски енти тет. Би сака ле да истак-
не ме дека и покрај тоа што кван ти та тив ни от аспект не ја прет ста ву ва ше 
при мар на та цел на наше то истра жу ва ње, сепак мора да ја ува жи ме него-
ва та испре пле те ност со ква ли та тив ни от аспект на истра жу вач ки от про-
цес или иден ти фи ка ци ја та на Евре и те со поте кло од Маке до ни ја, уби е ни 
во Срби ја и во НДХ во 1941 и 1942 годи на. Спо ред тоа, кван ти та тив ни-
от еле мент, сепак при су тен во наши от труд, го сме та ме за нефик си ран, 
неза о кру жен или флу и ден. Тој е под ло жен на про ме ни согла сно отво-
ре ни те можно сти за откри ва ње на нови доку мен ти во рам ки на идни те 
истра жу ва ња. 

Наша та основ на цел ја прет ста ву ва ше под ви гот да го обе ло де ни-
ме и вове де ме ква ли та тив ни от слој во науч на та сфе ра –о це ну вајќи дека 
тој како таков, содр жи дла бо ка еманципаторска вред ност. Пре ку иден-

ва ње стра да ња ста нов ни штва Југо сла ви је (Неки пока за те љи стра да ња срп ског ста нов-
ни штва)“, Геноциду20.векунапросторимајугословенскихземаља (Бео град: Музеј 
жрта ва гено ци да, 2005), 77-84.
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ти фи ка ци ја та на евреј ски те жртви со поте кло од Маке до ни ја во Срби ја и 
НДХ, веру ва ме дека наше то истра жу ва ње оства ру ва една од сво и те нај-
ва жни цели, а тоа е сама та етичка димен зи ја содр жа на во: иден ти фи ка-
ци ја та на жртва та. Иден ти фи ка ци ја та се одне су ва на оста ва ње тра га во 
сама та реч, попре ци зно, тра га та на името на човеч ко то битие кое поста-
на ло жртва. А име то, во изве де на сми сла, тоа е сама та лич но сност на 
неко га шно то човеч ко бив ству ва ње, насил но пре ки на то и кое со помош 
на доку мен тар на та (ре)иден ти фи ка ци ја оства ру ва меморијализација, 
оста ну вајќи да трае во исто ри ски, хума ни стич ки, нау чен и интра-рела-
ци ски кон текст.

Поте сно кажа но, резул та ти те од наше то истра жу ва ње, меѓу оста-
на то то, пока жаа дека иден ти фи ка ци јат на жртва та прет ста ву ва и исто
риско зна е ње кое не може лич но да биде осве до че но, бидејќи жртва та 
е уби е на. Во рам ки на оваа репре си ра на тема, каде гово рот на жртва та 
е отсу тен, (ре)иден ти фи ка ци ја та на жртва та во рам ки на наше то истра-
жу ва ње, сепак оста ну ва пла стич на и не може во дла бо чи на да го доло ви 
пре жи ве а но то лич но иску ство на жртва та. Но, пре ку иден ти фи ка ци ја та 
на жртва та, сама та жртва пов тор но вос по ста ву ва врска со историска
та иетичката ствар ност. И конеч но, иден ти фи ка ци ја та на жртва та се 
одне су ва и на добро позна то то, голе мо и тешко пра ша ње по холо ка у стот: 
Како жртва та да го вра ти сво е то име —и мајќи пред вид дека —и ме то —тоа 
е сама та лич ност? Иден ти фи ка ци ја та како един стве на мемо ри ја ли за ци ја 
на жртва та, исто ри ски и етич ки, го враќа созна ни е то во кое има место за 
пои мот човек, ја враќа сама та исто ри ја во исто ри ска та ствар ност, озна-
че на во однос спре ма себе си и све тот, го отво ра созна ни е то за евреј ски-
те жртви од Маке до ни ја во сво е то изве де но, секун да р но или имен ско 
посто е ње, кое сепак е нераз двој но од рела ци ја та со дру ги те, со нас.

II. Евреи со поте кло од Маке до ни ја во Срби ја и НДХ во 1941-
1942

Извештајот од 1 март 1945 годи на што Eврејската општи на од 
Бито ла9 го испраќа до Одде дел ни е то за зашти та на наро дот, сво е рач-
но пот пи шан од стра на на прет се да те лот на општи на та Леон Ицхак и 
секре та рот Јосеф Кам хи, се одне су ва на потре ба та да бидат пре зе ме ни 
сите нужни мер ки со цел да бидат казне ти сора бот ни ци те на бугар ски от 
оку па тор во Маке до ни ја.10 Она што е од суштин ска важност за наше то 

9 Пона та му во тек стот: 1945 Изве штај.
10 Овој Извештај на Евреј ска та општи на од Битолa, од 1 март 1945 годи на, 
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истра жу вач ко пра ша ње овде, го прет ста ву ва тре ти от дел од содр жи на-
та на овој доку мент, каде стои пода то кот дека: 60 Евреи од Маке до ни ја, 
поточ но од Бито ла, во 1941 годи на живе ат во Срби ја и во Хрват ска:

„Во сеп тем ври и ноем ври 1941 годи на веќе бесне е ше анти се-
мит ски от терор во Срби ја и Хрват ска и Евре и те, кои живе еа таму, од 
тамо шни те вла сти беа пуште ни на рела тив на сло бо да, во овој слу чај, 
дека можеа со доку мен ти да дока жат дека се од Маке до ни ја. Битол ски те 
Евреи, чии браќа и сестри се наоѓаа таму, поба раа од битол ска та општи-
на да им се изда дат уве ре ни ја на осно ва на офи ци јал ни те реги стри дека 
тие се запи ша ни како жите ли на Бито ла.

Све ти ев,11 Крај ни ча нец и Нај де нов за да оне во змо жат да се спа-
сат тие, забра ни ја да бидат изда де ни такви уве ре ни ја и на тој начин спре-
чи ја да се спа сат око лу 60 души Евреи од Бито ла, кои живе е ја во Срби ја 
и Хрват ска.

Тогаш не посто е ја ника кви наред би од стра на на виши те вла сти 
за неиз да ва ње на такви уве ре ни ја; но исти те со тоа сакаа да се истак нат 
со сво е то пре те ра но суро во и бес по штед но испол ну ва ње на зло гла сни от 
закон на раси стич ка зашти та на наци ја та.“

Овој доку мент не дава можност за поде та љен при стап пре ку кој 
би може ле да напра ви ме кон крет на иден ти фи ка ци ја на маке дон ски те 
Евреи кои живе е ле во Срби ја и Хрват ска на кои посо чу ва овој извор. 
Но, она што би може ло да го извле че ме како клуч на кон ста та ци ја е дека 
било спре че но „да се спа сат Евреи од Бито ла, кои живе е ја во Срби ја и 
Хрват ска“. Овој факт за потре ба та за спа су ва ње, соо две ству ва со амби-
ен тот на дла бо ко при сут на поли ти ка на масов но уби ство на Евре и те во 
Срби ја и НДХ во 1941 годи на. Би посо чи ле дека во севе ро за пад ни от дел 
на НДХ во 1941 годи на веќе било воста но ве но посто е ње на 24 кон цен-
тра ци о ни лого ри,12 во чекор со сила та на спро ве ду ва ње на повеќе расни 

напи шан на маке дон ски јазик со латин ско писмо, доку мен ти бр. 6, 5, 1, 58/523-527, 
стр. 524, Архив на РМ-Одде ле ние Ско пје, вушност ја прет ста ву ва Тужбата што маке-
дон ско-евреј ска та општи на Бито ла ја доста ву ва до Одде лот за зашти та на наро дот на 1 
март 1945 годи на, ЕврејскаопштинаСкопје, без сиг на ту ра, доку мен тот е на маке дон-
ски јазик,со  кирил ско писмо.

11 „Сте фан Све ти ев, помо шник кмет во битол ска та општи на, и во таа сво ја 
поли ти ка се дого ва ра ше со Тодор Крај ни ча нец, секре тар на општи на та и потоа и со 
помо шни кот кмет во Охрид и со Весе лин Нај де нов, Буга рин од Габр о во, начал ник на 
граѓанско то одде ле ние при битол ска та општи на.“ Спо ред: Тужбатаодмакедонско
еврејскатаопштинаБитоладоОдделениетозазаштитананародот, 1 март 1943, 
Евреј ска општи на Ско пје, без сиг на ту ра.

12 Јован Мир ко вић, „Хро но ло ги ја зло чи на (април-август 1941. годи не)—При-
лог дока зи ма о гено цид ном карак те ру Неза ви сне држа ве Хрват ске“, Прилозиистра
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зако ни на овој про стор.13 На тери то ри ја та на оку пи ра на Срби ја, во оваа 
рана фаза на холо ка у стот,14 на при мер, први те уби ства на бел град ски те 

живањузлочинагеноцидаиратнихзлочина (Бео град: Музеј жрта ва гено ци да, 2009), 
57. Исто и: Sofi ja Gran da kov ska, Entri es on par ti cu lar sites: Alba nia, Cro a tia, Ser bia, Saj-
miš te, Jase no vac, Ante Pave li�, Bač ka, Čet niks, Usta ša, Rab, Yugo sla via and Josip Broz 
Tito, for the Yad Vas hem onli ne LexiconofHolocaust, based on the Encyclopediaof the
Holocaust, edi ted by Dr. Shmuel Spec tor and Dr. Robert Rozett (2000).

13 Согла сно гер ман ско-ита ли јан ски дого вор, во мај 1941, се утвр де ни гра ни ци-
те на уста шка Хрват ска. Анте Паве лиќ ја име ну ва прва та Вла да на НДХ, ги орга ни зи ра 
управ ни те слу жби на ново фор ми ра на та држа ва, хрват ски те воо ру же ни сили —хр ват-
ско домо бран ство; доне се на е Oдредба за одбра на на наро дот и држа ва та на 17 јуни 
1941 годи на; Во април 1941г. мини сте рот за вна тре шни рабо ти на НДХ Андри ја Арту-
ко виќ, во „Хрват ски весник“ обја ву ва дека нова та Вла да на НДХ ќе го реши евреј ско то 
пра ша ње на ист начин како што тоа го пра ви гер ман ска та вла да пре ку јасно одре де ни 
мер ки и итно спро ве ду ва ње на раси стич ки те зако ни; Про гла су ва ње то на анти срп ски-
те и анти е вреј ски те зако ни во април-мај 1941, е поздра ве но од стра на на като лич ка та 
црква во Загреб; Во „Хрват ски народ“ на 30 април 1941 годи на е обја ве на Одредба 
за зашти та на ари ев ска та крв и чест на хрват ски от народ, како и Одредба за расна 
при пад ност; На 23 јуни 1941 е изда де на Одредба за огра ни чу ва ње на дви же ње то на 
Евре и те, како и задол жи тел но носе ње на жол та ѕврзда за секој Евре ин со напол не ти 
6 годи ни возраст. Одредбата за дена ци о на ли за ци ја на евреј ски от имот и ком па нии е 
доне се на на 10 октом ври 1941 годи на; Одредбата за упа ту ва ње на Евреи во работ ни и 
собир ни лого ри, е доне се на на 25 ноем ври 1941 годи на, со која се озна чу ва поче то кот 
на заси ле на фаза на кон цен тра ци ја и екс тер ми на ци ја на Евре и те на тери то ри ја та на 
НДХ. За овие пра ша ња види:Јадовно,Зборникдокумената, књ. II, ур. Др Ђуро Зате за-
ло (Бео град: Музеј жрта ва гено ци да, 2007); Vik tor Novak, ‘Teror i kato li če nje’, Magnum
Crimen:polavijekaklerikalizmauHrvatskoj (Beo grad: BIGZ, 1986), 599-804; Trif ko vi�, 
Srđa, ‘Bal kan Blo od bath Befo re Wan nsee: Cro a tia Revi si ted’, во: Jovan Mir ko vi�, ed., Isra
eli—SerbianAcademicExchange inHolocaustResearch (Bel gra de: Muzej zrta va geno ci-
da, 2008), 29-64; за адми ни стра тив на та, поли тич ка та и воо е на та орга ни за ци ја на НДХ, 
види: Јован Мир ко вић, ‘Хро но ло ги ја зло чи на’, Прилозиистраживањузлочинагено
цидаиратнихзлочина (Бео град: Музеј жрта ва гено ци да, 2009), 15-17; Ivo Gold stein, 
‘The Geno ci de of Jews Insi de the Inde pen dent Sate of Cro a tia’, Holocaust inYugoslavia 
(Jewish Com mu nity Zemun, 2013), Ivo Gold stein and Slav ko Gol stein, TheHolocaust in
Croatia (Uni ver sity of Pit sburg Press&USHHM, 2016).

14 За прва та и вто ра та фаза на холо ка у стот во Срби ја, види: Milan Kolja nin, 
NemačkilogornabeogradskomSajmištu19411944 (Beo grad: Insti tut za savre me nu isto ri-
ju, 1992), 26–42. Спо ред Жени Лебл, реша ва ње то на евреј ско то пра ша ње во Срби ја се 
одви ва во три фази: април-август 1941–гер ман ски от оку па тор со помош на дома шни те 
сора бот ни ци извр ши ле попи шу ва ње и обе ле жу ва ње на бел град ски те Евреи, ја огра-
ни чи ле сло бо да та на дви же ње, врше ле пљач ка на евреј ски от имот, вове ле при нуд на 
рабо та и сл.; август-ноем ври 1941—кон цен тра ци ја на возра сни те машки лица во лого-
рот Топов ски шупи крај Авто ко ман да, нај пр во Евре и те дове де ни од Банат, а потоа и 
сите бел град ски Евреи, кои се пре тво ре ни во зало жни ци и стре ла ни секојд нев но, по 
разни диви зии во Срби ја и тре та та фаза започ ну ва од 8–12 декем ври 1941—на Сај ми-
ште  ги кон цен три ра ат сите пре о ста на ти Евреи, воглав но жени и деца и во текот на 
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Евреи се слу чу ва ат во текот на април 1941 годи на, при нив но то уче ство 
во воо ру же ни от отпор про тив Вер мах тот.“15 Рана та фаза на холо ка у стот 
во Срби ја оди заед но со про грам ско то реше ние на анти е вреј ски те зако-
ни,16 фор ми ра ње то на први те лого ри од стра на на гер ман ски те вла сти, 
а со тоа и први те масов ни стре ла ња на Евре и те.17 Спро ве ду ва ње то на 
расни те мер ки про тив Евре и те во Срби ја се одви ва пре ку коор ди ни ра ни 
актив но сти помеѓу орга ни те на гер ман ска та вое на упра ва, гер ман ска та 
поли ци ја (Геста по), под ре де на на цен трал на та поли ци ска уста но ва во 
Бер лин и орга ни те на срп ска та кола бо ра ци о ни стич ка власт, пред сè на 
срп ска та упра ва пре ку одде ле ни е то за спе ци јал на та поли ци ја.18

Испре пле ту ва ње то на рана та (јули –но ем ври, 1941) и вто ра та фаза 
на холо ка у стот во Срби ја (декем ври 1941– мај, 1942) е осо бе но важно за 
наша та диску си ја. Прво, мно гу е зна чај но да пот се ти ме на исправ но ста 
на заклу чо кот на Кри сто фер Бра у нинг дека „поче то кот на ани хи ла ци ја та 

про лет та 1942—до поче то кот на мај 1942, ги заду шу ва ат со душе гуп ка. Прак тич но, 
Бел град веќе сре ди на та на декем ври 1941 (со интер на ци ја та на жени те и деца та на 
Сај ми ште) поста ну ва очи стен или осло бо ден од Евреи. Ова е речи си два месе ци пред 
Средбата во Ван зе, на 20 јану а ри 1942, кога е доне се на одлу ка за конеч но то реша ва ње 
на евреј ско то пра ша ње. Ženi Lebl, Do „Konač nog reše nja“,  Jevre ji u Beo gra du 1521-1942 
(Beo grad: Čigo ja štam pa, 2016), 290.

15 Види: Б. Божо вић, СтрадањејеврејауокупираномБеограду(Бео град: Музеј 
жрта ва гено ци да, 2012), 18; 272. Спо ред наред ба та на Хитлер 1:50 за еден ранет Гер-
ма нец и 1:100 за еден уби ен Гер ма нец. Како пома га чи на кому ни сти те, Евре и те воед но 
поста ну ва ат први жртви на оваа Наредба. За ова пра ша ње, види и: Мило ван Писа-
ри, „Опу но мо ће ни ци зло чи на“, М. Писа ри, Н. Р. Луца ти, ур., Октобар1941 (Бео град: 
Исто риј ски архив), 10; исто и: Б. Божо вић, Београдподкомесарскомуправом1941 
(Бео град: Инсти тут за савре ме ну исто ри ју, 1998), кој пре ци зно ги лоци ра места та на 
стра да ње во име на одма зда та: Јајин ци, Пан че во, Јабу ка, Рако ви ца и др.

16 Да наве де ме некол ку: Наредба од 16 април 1941г. на Шефот на поли ци ја та 
и Слу жба та за без бед ност за реги стра ци ја; Наредба од 25 април 1941 годи на за огра-
ни че но дви же ње на Евре и те; Наредба од 31 мај 1941  за исклу чу ва ње на Евре и те и 
Роми те во јав ни от и еко ном ски от живот. За ова види: Kolja nin, Milan, Nemačkilogor,
нав.дело, 1992), Б. Божо вић,СтрадањеЈевреја,нав.дело, 2012), Lazar Iva no vi�, ‘Teror 
nad Jevre ji ma u oku pi ra nom Beo gra du 1941–1942’, GodišnjakgradaBeograda (1966), tom 
XIII.

17 Бањи ца во Бел град, е фор ми ран на 9 јули, Шабац-Сава на 22 јули,  Топов ски 
шупи во Бел град на 22 август, Шабац-Сењак и во Ниш-Црвен крст на 30 октом ври, 
како и лого рот во Земун на 8 декем ври 1941. Во текот на август и сеп тем ври 1941, 
биле фор ми ра ни и три те тран зит ни лого ри во Банат, Зре ња нин и Нови Бечеј. Види: M. 
Kolja nin, 1992, нав. дело.

18 Види ја опсе жна та диску си ја за ова пра ша ње кај: Б. Божо вић, Страдање
јеврејауокупираномБеограду, 2012, 15-16. И: Бра ни слав Божо вић, Специјалнаполи
цијауБеограду 2003, 40-43.
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на Евре и те во Срби ја доаѓа во зора та на Конеч но то реше ние во Евро-
па.“19 И вто ро, ток му во вре ме тра е ње то на овие две фази на холо ка у стот, 
се реги сти ра ни и први те уби ства на Евреи од Маке до ни ја во Срби ја, 
како и во НДХ.20

Во кон текст на наше то ком па ра тив но истра жу ва ње за раз лич ни те 
холо ка уст иску ства на Евре и те од Маке до ни ја во Срби ја и НДХ и холо-
ка уст иску ство то на Евре и те од вар дар ска Маке до ни ја, сме та ме дека е 
важно да го истак не ме след ни от факт. Доде ка план ско то интер ни ра ње и 
ликви да ци ја та на Евре и те е дла бо ко при сут на во Срби ја и НДХ уште од 
април 1941, во вар дар ска Маке до ни ја пер спек ти ва та на физич ка ели ми-
на ци ја на Евре и те го стек ну ва сво јот полн израз кога бугар ска та Вла да 
ја при фаќа Про гра ма та за Конеч но раз ре шу ва ње на евреј ско то пра ша ње 
(20 јану а ри 1942). Вто ри от дел од Законотза заштитананацијата, 
кој бугар ски те вла сти го импле мен ти ра ат уште со поче то кот  на сама та 
оку па ци ја на Маке до ни ја во април 1941 годи на, се одне су ва на одред-
би те за ликви да ци ја на евреј ски от имот и исклу чу ва ње то на евреј ска-
та попу ла ци ја од кул тур ни от, еко ном ски от и соци јал ни от живот.21 Овие 
Закони, како и нив ни те допол ну ва ња кои усле ду ва ат во текот на 1942 
годи на, сè повеќе ќе го истен чу ва ат рестрик тив ни от однос кон Евре и-
те од вар дар ска Маке до ни ја. Во тој кон текст, да ука же ме на Наредбата 
број V-230 од 1942 годи на, која се одне су ва на огра ни чу ва ње на пра ва та 
на дви же ње на Евре и те и вове ду ва ње то на поли ци ски час во март 1942 
годи на.22 Со Цар ски от указ број 52 е потвр де на одлу ка та на Народ но то 

19 K. Bra u ning, „Konač no reše nje u Srbi ji - Juden la ger na Saj miš tu – Stu di ja slu �a-
ja“, ZbornikJevrejskogistorijskogmuzejaBeograd (Beo grad 1992), 407.

20 На оваа лини ја стои и важно ста на кон ста та ци ја та содр жа на во изја ва та на 
Фриц Раде ма хер [Fritz Rade mac her], шеф на евреј ско то одде ле ние во гер ман ско то 
мини стер ство за надво ре шни рабо ти, од 29 мај 1942 годи на, дека Срби ја е Judenrein 
и дека евреј ско то пра ша ње во Срби ја е реше но. На оваа лини ја стои и изја ва та на СС-
мајо рот Харалд Тур нер [HaraldTurner] од 1942 годи на, кој истак ну ва дека Срби ја е 
един стве на та земја во Евро па каде евреј ско то (како и ром ско то) пра ша ње е реше но. 
Manoschek, Wal ter, ‘The exter mi na ti on of Jews in Ser bia’, U. Her bert ed.,  NationalSocia
listexterminationpolicies:contemporaryGermanperspectivesandcontroversies (Oxford: 
Berg hahn Books, 2000), 163–185. Исто, види: Kolja nin, Milan, Nemačkilogor, 1992.

21 Законъзазащитананацията, Държа венъ вест никъ, бр. 16, отъ 23.01.1941, 
София, Архи ви Јад Вашем, R.G.0.13, f.n. 2—изгла сан од стра на на бугар ска та Вла да, 
одо брен со Цар ски указ бр. 3, на 21 јану а ри 1941 годи на. Да ги наве де ме и: Законотза
еднократенданокнаимотот на лица од евреј ско поте кло, утвр ден со Цар ски указ бр. 
45 од 13 јули 1941 и Наредба број VI-131 со при ме на на Закон.

22 Да ја наве де ме Одлуката од 15 сеп тем ври секо ја евреј ска куќа или дуќан да 
бидат обе ле жа ни со нат пис дека тоае евреј ски објект, како и задол жи тел но носе ње на 
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собра ние од 28 јули 1942 годи на со која е уре ден и Законот за овла сту-
ва ње на Мини стер ски от совет за пре зе ма ње на сите мер ки за уре ду ва ње 
на евреј ско то пра ша ње во ново о сло бо де ни те тери то рии.23 Отту ка, пра-
ша ње то за физич ко то ликви ди ра ње на Евре и те во Маке до ни ја ста ну ва 
цен трал на актив ност на Комесаријатотзаеврејски пра ша ња, фор ми ран 
на 26 август 1942 годи на во рам ки те на Мини стер ство то за вна тре шни 
рабо ти и народ но здра вје. Комесаријатот, под чија наде жност ста пу ва-
ат и евреј ски те општи ни, е фор ми ран како инсти ту ци о нал но тело на кое 
му е дове ре на ком пе тент ност и одго вор ност да ги пре зе ме сите потреб ни 
кон крет ни и адми ни стра тив ни актив но сти кои водат кон реа ли зи ра ње на 
опе ра тив ни те фази на депор та ци ја та во март-април 1943, по што усле ду-
ва и ани хи ла ци ја та на Евре и те од вар дар ска Маке до ни ја во Тре блин ка II. 
Сите овие актив но сти се прет ход но инсти ту ци о нал но регу ли ра ни на 22 
февру а ри 1943 годи на во Спогодбата за „исе лу ва ње“ на 20 000 Евреи од 
Маке до ни ја и од Тра ки ја, пот пи ша на меѓу Алек сан дар Белев, Коме сар 
на Комесаријатот за евреј ски пра ша ња и него ви от гер ман ски коле га 
СС хауптштур мфи рер Тео дор Дане кер, спе ци ја лен пра те ник за евреј ски 
пра ша ња во гер ман ска та амба са да во Софи ја.

Пре ку овој кус ком па ра тив но-кон тра стив но лине ра ен пре глед, 
повр зан со спро ве ду ва ње то на раз лич ни те холо ка уст поли ти ки, од една 
стра на, на гер ман ски те вла сти во Срби ја и уста шки те вла сти во НДХ 
и бугар ски те вла сти во вар дар ска Маке до ни ја во 1941 и 1942 годи на, 
од дру га стра на, би може ле пра вил но да го раз бе ре ме иска зот од 1945 
Изве шта јот во врска со Евре и те по поте кло од Маке до ни ја кои живе е ле 
во Срби ја и Хрват ска во 1941 годи на. Име но, на тие про сто ри, нив ни от 
живот бил побли ску до смрт та, отткол ку до сами от живот. Во оваа при-
го да би сака ле да изне се ме уште едно ново созна ние во врска со маке-
дон ски те Евреи во Срби ја и НДХ во 1941. Доде ка 1945 Изве шта јот ука-
жу ва на гру па та Евреи која оста ну ва во Срби ја и НДХ и не успе ва да 
се вра ти во Маке до ни ја, по пат на допол ни тел но архив ско истра жу ва ње 
успе ав ме да окри е ме доку мен ти од бугар ска про ве ни ен ци ја за 54 чле на 
гру па Евреи со поте кло од Маке до ни ја која успе ва да се вра ти во Маке-
до ни ја, во пери дот мај-јуни 1941.24 Утвр див ме дека нај го лем дел од нив 
се депор ти ра ни од скоп ски от Моно пол во Тре блин ка во 1943 годи на од 
Дави до ва ѕвезда и др.

23 В.В. Ван ге ли, Ж. Коло но мос, прир., Евреите воМакедонија во Втората
светскавојна19411945 (Ско пје: МАНУ, 1986), том I, доку мент 98, стр. 463-4.

24 Извештаи од Обла сна та поли ци ска упра ва во Бито ла од 1942 годи на за лица-
та од евреј ско поте кло кои дошле во Маке до ни ја во 1941 годи на од Бел град, Загреб и 
Сара е во, АрхивинаЈадВашем, Ф. М 67/97.



214

стра на на бугар ски те вла сти. Овој факт ука жу ва и на тоа дека бро јот на 
Евреи со маке дон ско поте кло кои живе ат во Срби ја и НДХ во 1941 годи-
на е мно гу пого лем од оној изне сен во 1945 Изве штај.

Да се вра ти ме назад на 1945 Изве штај. Исто тол ку важен пода ток 
што го при не су ва овој доку мент прет ста ву ва фак тот за кола бо ра ци о ни-
стич ка та струк ту ра и тога шна та бугар ска власт во Маке до ни ја. И покрај 
тоа, како што е наве де но во доку мен тот, не посто е ла одред ба од стра на 
на бугар ски те вас ти да не се изда да ват уве ре ни ја на осно ва на офи ци-
јал ни те реги стри дека тие се запи ша ни како жите ли на Бито ла и на тој 
начин, да можат да се вра тат во Маке до ни ја, сепак постап ка та на кола бо-
ра ци о ни стич ки от фак тор иска жу ва дека сле ди цврст анти се мит ски ред. 
Тоа ука жу ва и на уло га та на кола бо ра ци о ни стич ки от фак тор во врска 
со важно ста на про дла бо чу ва ње то на анти е вреј ска та поли ти ка како зна-
ча ен дел од стра те шка та поли ти ка на бугар ски те вас ти во Маке до ни ја, 
веќе инсти ту ци о на ли зи ра на пре ку Законотзазаштитананацијата во 
април 1941 годи на.  

Во овој кон текст, сме та ме дека е важно да го допре ци зи ра ме она 
што веќе го истак нав ме пона пред во тру дот. Први те ликви да ции на Евре-
и те со поте кло од Маке до ни ја во 1941 годи на се оди гру ва ат ток му во 
оку па ци о ни те зони во југо сло вен ски от енти тет под гер ман ска и уста шка 
власт. Но доку мен ти те пока жу ва ат дека уло га та на Буга ри ја се иска жу-
ва како актив на алка во кон текст на при фаќање то и спро ве ду ва ње то на 
ани хи ла тор ска та поли ти ка кон Евре и те и адми ни стра тив на та под др шка 
која ја изра зу ва ток му во кола бо ра ци о ни стич ка та рела ци ја во однос на 
гер ман ски те и уста шки те вас ти во Срби ја и НДХ. Име но, при ме рот во 
1945 Изве шта јот прет ста ву ва израз, дека она му каде сè уште не посто е ле 
пиша ни одред би (да не се изда ва ат уве ре ни ја), нив на та суб сти ту ци ја се 
огле да и реа ли зи ра ток му пре ку кола бо ра ци о ни стич ко то кри ло во вар-
дар ска Маке до ни ја, што во секој слу чај им оди во инте рес на гер ман ски-
те и уста шки те вла сти во ликви да ци ја та на Евре и те со поте кло од Маке-
до ни ја во 1941-1942 годи на. Ток му во овој момент, сме та ме дека тре ба 
да ука же ме и на уште еден зна ча ен настан кој се одне су ва на лојал но ста 
на бугар ски те вла сти во Маке до ни ја во однос на гер ман ски те вла сти во 
Срби ја пре ку пре да ва ње то гру па од 48 Евреи во ноем ври 1941 годи на, 
кои потоа, во рок од некол ку дено ви, се стре ла ни на Јајин ци: 

„Пред вој на та во Ско пје живе е ле 3.860 души Евреи. После 7 
април 1941 годи на тој број се зго ле мил со око лу 300 души Евреи-бегал-
ци од Бел град, кои дошле во Ско пје да нај дат зашти та од про гон ства та 
на Гер ман ци те. На кра јот на месец ноем ври иста та годи на, бугар ска та 

СофијаГрандаковска



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

215

поли ци ја наре ди ла да се при ја ват ново при дој де ни те Евреи во Ско пје, 
да дадат ста ти стич ки пода то ци. На таа мам ка на позна та та со ѕвер ства 
поли ци ја, се јави ле само око лу 60 души. Од при ја ве ни те лица, поли ци ја-
та на 27 ноем ври 1941 годи на им пре да ла на Гер ман ци те 48 души. Сите 
тие биле оте ра ни во Бел град и на 3 декем ври иста та годи на стре ла ни на 
Бањи ца. Меѓу одве де ни те биле и три души Евреи од Маке до ни ја: Леон 
Леви, родум од Бито ла, женет, стар 40 годи ни, трго вец; Аврам Алба-
ха ри, галан те рист, стар 35 годи ни, оже нет, и Бења мин Ремер, родум од 
Пол ска, а во Ско пје наста нет од 1925 годи на, трго вец, неже нет, стар 30 
годи ни. Меѓу одве де ни те и стре ла ни Евреи на Бањи ца, има ло: 4 лека ри, 
2 инже ње ри, 1 апте кар, 2 адво ка ти, тргов ци, виши бан кар ски и дру ги 
чинов ни ци.“25

III. Иден ти фи ка ци ја на Евреи од Маке до ни ја уби е ни во Срби-
ја и НДХ во 1941 годи на

А. Во 1945 Изве штај стои дека 60 Евреи од Маке до ни ја, во 1941 
годи на живе ат во Срби ја и во Хрват ска, се роде ни во Бито ла. Резул та-
ти те од наше то истра жу ва ње пока жу ва ат дека Бито ла не се јаву ва како 
един ствен топо ним и дека број но ста на жртви те со евреј ско поте кло од 
Маке до ни ја, утвр див ме дека има голе ма дол жи на. Во рам ки на гер ман-
ска та оку па ци о на зона во Срби ја, ги иден ти фи ку вав ме след ни ве евреј-
ски жртви со поте кло од Маке до ни ја, уби е ни во 1941 годи на:

Мево рах (Моше) Мишел, Евре ин, роден 1907 во Бито ла, по зани-
ма ње апте кар, со место на живе е ње во Бел град; во февру а ри 1941 годи-
на е интер ни ран во лого рот Сај ми ште, каде поми ну ва 5 месе ци; уби ен 
е во август 1941 годи на. Пода то ци те за него ги дал него ви от зет Шено ја 
Јосиф Авра мо виќ од Бел град. 

Сар фа ти (Нисим) Леа, Евреј ка, роде на 1923 годи на во Бито ла, по 
зани ма ње тргов ски помо шник, со место на живе е ње во Бел град; не се 
знае точ но то вре ме кое го поми на ла во интер на ци ја во лого рот Сај ми-
ште, уби е на е во 1941 годи на. Пода то ци те за неа ги дал неј зи ни от бра-

25 Извештај на Анкет на та коми си ја при Град ски от наро ден одбор за Град Ско-
пје, за зло чи ни те на оку па то ри те и нив ни те пома га те ли извр ше ни над Евре и те од Ско-
пје. Држа вен архив на РМ - Одде ле ние Ско пје, Ф.5, док. 6,5,1,60/539-549. Исто види 
и: Zločini fašističkihokupatora, 1952, 189-190. За иден ти те тот на 48-те поврат ни ци и 
нив на та суд би ни, види: LogorBanjica,logoraši,19411944 (Beo grad, Isto rij ski arhiv Beo-
gra da, 2009), кни га 2, стр. 163–166.
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ту чед Алва Јаков Нисим, со место на живе е ње на ул. Капе тан Миши на 
22, Бел град. 

Сар фа ти (Моше) Нисим, Евре ин, роден 1905 во Бито ла, трго вец, 
со место на живе е ње во Бел град; не се знае точ но то вре ме кое го поми-
нал во интер на ци ја во лого рот Сај ми ште, уби ен е во 1941 годи на. Пода-
то ци те за него ги дал него ви от бра ту чед Алва Јаков Нисим, со место на 
живе е ње на ул. Капе тан Миши на 22, Бел град. 

Сар фа ти (Нисим) Пепо, Евре ин, роден 1935 во Бито ла, уче ник, со 
место на живе е ње во Бито ла;26 не се знае точ но то вре ме кое го поми нал 
во интер на ци ја во лого рот Сај ми ште, во Земун, уби ен е во 1941 годи-
на. Пода то ци те за него ги дал него ви от бра ту чед Алва Јаков Нисим, со 
место на живе е ње на ул. Капе тан Миши на 22, Бел град. 

Сар фа ти (Нисим) Естре ја, Евреј ка, роде на 1925 во Бито ла, уче-
нич ка, со место на живе е ње во Бито ла; не се знае точ но то вре ме кое го 
поми на ла во интер на ци ја во лого рот Сај ми ште, во Земун, уби е на е во 
1941 годи на. Пода то ци те за неа ги дал неј зи ни от бра ту чед Алва Јаков 
Нисим, со место на живе е ње на ул. Капе тан Миши на 22, Бел град. 

Сар фа ти (Јосеф) Хана, Евреј ка, роде на 1908 во Бито ла, домаќинка, 
со место на живе е ње во Бито ла; не се знае точ но то вре ме кое го поми-
на ла во интер на ци ја во лого рот Сај ми ште, во Земун, уби е на е во 1941 
годи на. Пода то ци те за неа ги дал неј зи ни от бра ту чед Алва Јаков Нисим, 
со место на живе е ње на ул. Капе тан Миши на 22, Бел град. 

Алка лај (Исак) Елви ра, Евреј ка, роде на 1902 во Ско пје, домаќинка, 
со место на живе е ње во Бел град; не се знае точ но то вре ме кое го поми-
на ла во интер на ци ја во лого рот Сај ми ште, во Земун, уби е на е во 1941 
годи на. Пода то ци те за неа ги дал Леон Алка лај, со место на живе е ње на 
ул. Космај ска 19, Бел град. 

Алмо зли но (Јаков) Беле, Евреј ка, роде на 1914 во Ско пје, домаќинка, 
со место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; во месец ноем ври 
е интер ни ра на во кам пот Сај ми ште, Земун, уби е на е во месец декем-
ври 1941. Пода то ци те за неа ги дал неј зи ни от девер Алмо зли но Анѓелко 
Моше, со место на живе е ње на ул. Савез Бора ца 30, Бели Поток. 

26 Редок е податокот кога се појавуваат Топовски шупи во врска со Евреите од 
Македонија
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Авра мо виќ (Анѓелко) Зум бу ла, Евреј ка, роде на 1915 во Ско-
пје, кро јач ка, со место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; не 
е познат дату мот кога е интер ни ра на во кам пот Сај ми ште, уби е на е во 
месец ноем ври 1941. Пода то ци те за неа ги дал неј зи ни от нај стар брат 
Јон то виќ Анѓелко Рубен Бора, со место на живе е ње на ул. Раде Кон чар 
11, Бел град. 

Русо (Аврам) Давид, Евре ин, роден 1926 во Ско пје, уче ник, со 
место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; интер ни ран е чети-
ри месе ци, од јуни-сеп тем ври 1941 во лого рот Топов ски шупи,27 потоа е 
пре ме стен во лого рот Сај ми ште, уби ен на 20 сеп тем ври 1941. Пода то ци-
те за него ги дала него ва та бра ту чед ка од вуј ко Алму ли Јаков Софи ја, со 
место на живе е ње на ул. Пал мо ти че ва 18а, Бел град. 

Русо (Сабит) Роза, Евреј ка,28 роде на 1874 во Ско пје, домаќинка, 
со место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; интер ни ра на е на 1 
ноем ври 1941 во лого рот Сај ми ште, уби е на е на 14 декем ври 1941. Пода-
то ци те за неа ги дала неј зи на та ќерка Љуби ца, со место на живе е ње на 
ул. Бран ко Ради че виќ 4, Срби ја. 

Симон (име на тат ко непо зна то) Але гра, Евреј ка, роде на 1895 во 
Ско пје, домаќинка, со место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; 
непо знат е дату мот кога е интер ни ра на во лого рот Сај ми ште, уби е на е во 
октом ври 1941. Пода то ци те за неа ги дала неј зи на та вну ка Вера Моше 
Ристиќ, со место на живе е ње на ул. Стра хи ња Бана 67, Бел град. 

Толе да но (Јаков) Буе на, Евреј ка, роде на 1920 во Ско пје, сту дент, 
со место на живе е ње во Бел град; интер ни ра на е во месец август 1941 
во лого рот Бањи ца, уби е на во месец август 1941, во лого рот Бањи ца. 
Пода то ци те за неа ги дал неј зи ни от чич ко Моше Јаков Хаим, со место на 
живе е ње на ул. Пут народ ног устан ка б.б., Стар Град, Бел град. 

Толе да но (Јаков) Мор до, Евре ин, роден 1918 во Ско пје, зана ет чи-
ски работ ник, со место на живе е ње во Бел град; интер ни ран е во месец 
август 1941 во лого рот Бањи ца, уби ен во месец август 1941. Пода то ци те 
за него ги дал него ви от чич ко Моше Јаков Хаим, со место на живе е ње на 
ул. Пут народ ног устан ка б.б., Стар Град, Бел град. 

27 Редок е пода то кот кога се поја ву ва ат Топов ски шупи во врска со Евре и те од 
Маке до ни ја. 

28 Ори ги нал но во неј зи ни от кар тон стои: Жидов.
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Толе да но (Јаков) Сола, Евреј ка, роде на 1923 во Ско пје, уче нич ка, 
со место на живе е ње во Бел град; интер ни ра на е во месец август 1941 
во лого рот Бањи ца, уби е на во месец август 1941, во Бањич ки от логор. 
Пода то ци те за неа ги дал неј зи ни от чич ко Моше Јаков Хаим, со место на 
живе е ње на ул. Пут народ ног устан ка б.б., Стар Град, Бел град.29

Коен (Мами) Јаков, Евре ин, роден 1908 во Ско пје, трго вец, со 
место на живе е ње во Бел град, општи на Пали лу ла; уби ен е во масо вен 
колеж во месец сеп тем ври 1941, во Заса ви ца, Шабац. Пода то ци те за него 
ги дал него ви от зет Дема јо Јосиф Алек сан дар, со место на живе е ње на 
ул. Пере Тодо ро виќ 16/3-7, Бел град. 

Коен (Мами) Мони, Евре ин, роден 1909 во Ско пје, трго вец, со 
место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; уби ен е во масо вен 
колеж во месец сеп тем ври 1941 во  Заса ви ца, Шабац. Пода то ци те за него 
ги дал Дема јо Јосиф Алек сан дар со место на живе е ње на ул. Пере Тодо-
ро виќ 16/3-7, Бел град.

Коен (Мами) Мориц, Евре ин, роден 1910 во Ско пје, трго вец, со 
место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; уби ен е во масо вен 
колеж во месец сеп тем ври 1941 во  Заса ви ца, Шабац. Пода то ци те за него 
ги дал Дема јо Јосиф Алек сан дар со место на живе е ње на ул. Пере Тодо-
ро виќ 16/3-7, Бел град. 

Коен (Мами) Руди, Евре ин, роден 1911 во Ско пје, трго вец, со 
место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; уби ен е во масо вен 

29 Наше то про дла бо че но истра жу ва ње пока жа дека лица та Толе да но (Јаков) 
Буе на, Толе да но (Јаков) Мор до и Толе да но (Јаков) Сола, на чии попи сни кар то ни е 
забе ле жан Бањич ки от логор како место на стра да ње, не ги про нај дов ме во дол га та 
листа на заве де ни жртви во овој логор (LogorBanjica,нав.дело, 2009). За иста та лини-
ја на раз ми слу ва ње, види: Бојан Ђокић, ‘Стра да ње Јевре ја Маке до ни је у лого ру на 
Бањи ци’, Годишњак за истраживање геноцида (Бео град-Кра гу је вац: Музеј жрта ва 
гено ци да/Спо мен музеј 21 окто бар, 2016), 107. Авто рот се пови ку ва на пода то ци те од 
база та-пода то ци на Музе јот на жртви на гено ци дот во Бел град и заклу чу ва: „Дали се 
уби е ни во сами от логор, на стре ли ште то на Јајин ци или стра да ат на некое дру го место, 
засе га оста ну ва нево змо жно со сигур ност да се утвр ди. Сепак, доде ка не се дој де до 
нови созна ни ја, тре ба да ѝ се веру ва на база та-пода то ци на Музе јот на жртви на гено-
ци дот во Бел град, спо ред која, тие стра да ат на Бањи ца.“; Тоа ука жу ва на фак тот дека 
„во лого рот биле затво ре ни лица чии ими ња не се среќава ат во логор ски те кни ги“. За 
ова, детаљ но, види: Dimi�, Lj., Risto vi�, M, ‘Uvod na stu di ja’, LogorBanjica, logoraši,
19411944 ,нав.дело, 2009, 19. 
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колеж во месец сеп тем ври 1941 во  Заса ви ца, Шабац. Пода то ци те за него 
ги дал Дема јо Јосиф Алек сан дар со место на живе е ње на ул. Пере Тодо-
ро виќ 16/3-7, Бел град. 

Коен (име на тат ко непо зна то) Џен ти ла, Евреј ка, роде на 1896 во 
Ско пје, домаќинка, со место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; 
интер ни ра на е во логор во Шабац во август 1941, уби е на е во октом ври 
1941 во Шабац. Пода то ци те за неа ги дал неј зи ни от бра ту чед од чич ко 
Дема јо Јосиф Алек сан дар, со место на живе е ње на ул. Пере Тодо ро виќ 
16/3-7, Бел град.

Ишах (Ели ја) Исак, Евре ин, роден 1911 во Бито ла, слу жбе ник, со 
место на живе е ње во Бел град општи на Стар Град; интер ни ран во лого-
рот Топов ски шупи во ноем ври 1941, уби ен е 1941. Пода то ци те за него 
ги дала  него ва та ќерка Кла ра (Ели је) Цвет ко виќ, со место на живе е ње 
на ул. Таде у ша Кошчу шка 6, Бел град.30

Песах (име на тат ко непо зна то) Раше ла, Евреј ка, роде на 1893 во 
Ско пје, домаќинка, со место на живе е ње во Бел град општи на Стар Град; 
уби е на е во текот на зима та 1941 во дирек тен терор во Бел град. Пода то-
ци те за неа ги дала неј зи на та вуј на Раха ми на (Исак) Мево рах, со место 
на живе е ње на ул. Таков ска 3, Бел град. 

Пин то-Гета њо (име на тат ко непо зна то) Анри је та, Евреј ка, роде-
на 1913 во Ско пје, уби е на во дирек тен терор во Кра гу је вац во 1941.31

Леви, Леон, Евре ин, трго вец, роден 2.08.1902 во Бито ла, од роди-
те ли Саму ил и Реј на, род. Песо [Песах], оже нет, едно дете, со стан во 
Ско пје; доне сен е од Ско пје во Бањич ки от логор на 27 ноем ври 1941 од 
Геста по, уби ен на 3 декем ври 1941 на Јајин ци;32

30 Во гра фа та број 13 од кар то нот на жртва та, која се одне су ва на тоа дали 
посто јат доку мен ти дека лице то како жртва на вој на та го изгу би ла живо тот, да се вне-
сат нази ви те за доку мен ти те и од кој орган се изда де ни, стои: „Семеј ство то не посе ду-
ва ника ков доку мент кога и каде стра да ла жртва та. Един стве но што семеј ство то знае е 
дека жртва та е уап се на бидејќи е: Евре ин.“

31 Пода то кот за оваа жртва, со број: M0012276, го про нај дов ме допол ни тел но M0012276, го про нај дов ме допол ни тел но 
во обја ве ни от спи сок на Музе јот на жртви те на гено ци дот во Бел град. Нам, овој извор 
не ни беше доста пен.

32 Него во то име е забе ле жа но под број: 1569 во кни га та LogorBanjica,logoraši,
19411944, нав.дело, том I, 63-128. Исто и: Извештајна Анкет на та коми си ја при Град-
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Бења мин Ремер, родум од Пол ска, а во Ско пје наста нет од 1925 
годи на, трго вец, неже нет, стар 30 годи ни; меѓу одве де ни те од Ско пје во 
Бањич ки от логор на 27 ноем ври 1941 од Геста по, уби ен на 3 декем ври 
1941 на Јајин ци.33

Аврам Алба ха ри, Евре ин, Ско пје, галан те рист, стар 35 годи ни, 
оже нет; меѓу одве де ни те од Ско пје во Бањич ки от логор на 27 ноем ври 
1941 од Геста по, уби ен на 3 декем ври 1941 на Јајин ци.34

Б. Во НДХ, за 1941 годи на, ги иден ти фи ку вав ме след ни ве евреј-
ски жртви со поте кло од Маке до ни ја:

Спит з[н]ер (Јакоб) Вил ко, Евре ин, роден 1900, во Сел ци, Стру-
шко, чинов ник, со место на живе е ње во Загреб; интер ни ран е во месец 
август 1941 во лого рот Јасе но вац, уби ен во октом ври 1941.35 

Касор ла (Јакоб) Аврам, Евре ин, роден 1906 во Бито ла, кро јач, со 
место на живе е ње во Загреб, општи на Цен тар; интер ни ран и уби ен во 
лого рот Јадов но во 1941. 

Асео (Јосеф) Џули ја, Евреј ка, роде на 1912 во Бито ла, уби е на од 

ски от наро ден одбор за Град Ско пје, за зло чи ни те на оку па то ри те и нив ни те пома га-
те ли извр ше ни над Евре и те од Ско пје. Држа вен архив на РМ - Одде ле ние Ско пје, док. 
6,5,1,60/539-549; Исто така, него во то име е забе ле жа но во Спи со кот на интер ни ра ни 
лица во Бањич ки от логор под број 328: Леви, Леон (од Ско пје доне сен), роден во Бито-
ла на 2 август 1902, уби ен на  3 декем ври 1941. АрхивинаЈадВашем, F. Ver schi e de-
ne listen von KZ-Lagern in Jugo sla wi en, O.C.C.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lagers 
Banji ca, in der Periphärie von Bel grad, O.C.C. 27/4, 270, лист 46.

33 Во кни га та LogorBanjica, нав. дело, 2009, том I, е забе ле жан под број 1583, 
како: Ремер, Симо, Евре ин, опти чар, роден 5 февру а ри 1913 во Коло неј, Пол ска, од Ото 
и Гита - Цве хер, нео же нет, со стан на ул. Шума ди ска 21, Ско пје. Исто види и: Изве
штај на Анкет на та коми си ја, Држа вен архив на РМ - Одде ле ние Ско пје, 6,5,1,60/539-
549. Иако ова лице спо ред место то на стра да ње не е роде но во Маке до ни ја, сепак бил 
тамо шен дол го го ди шен жител, и него во то место на стра да ње води од Ско пје до Бел-
град, т.е. на Јајин ци.

34 Него во то име не го про нај дов ме забе ле жа но во кни га та LogorBanjica,нав.
дело, том I, 63-128. Сепак е забе ле жа но во Извештајот на Анкет на та коми си ја при 
Град ски от наро ден одбор за Град Ско пје, за зло чи ни те на оку па то ри те и нив ни те пома-
га те ли извр ше ни над Евре и те од Ско пје. Држа вен архив на РМ - Одде ле ние Ско пје, 
док. 6,5,1,60/539-549.

35 Го про нај дов ме и кар то нот на: Спит знер (Јосип), Мавро, за кого утвр див ме 
дека нема поте кло од Маке до ни ја. 
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уста ши те во лого рот Ѓако во. 36 

Во оваа гру па жртви, ќе ја издво и ме како посеб на, гру па та Евреи 
со маке дон ско поте кло, кои живе е ле на тери то ри ја на Хрват ска и се 
заве де ни под бугар ска или маке дон ска наци о нал ност, кои како такви не 
посто јат во реал ни от исто ри ски кон текст:37

Кал де рон (Јаков) Габри јел, Евре ин, народ ност бугар ска, роден 
1901 во Бито ла, про фе си ја (неја сно напи ша но), со место на живе е ње во 
Загреб, општи на Медве шчак; непо знат логор на интер на ци ја, уби ен 1941 
во непо знат логор во Хрват ска. Поте кло то на пода то ци те е од Евреј ска та 
општи на Загреб.

Кал де рон (име на тат ко непо зна то) Ора, Евреј ка, народ ност бугар-
ска, роде на 1908 во Бито ла, со место на живе е ње во Загреб, општи на 
Медве шчак; непо знат логор на интер на ци ја, уби е на е 1941 во непо знат 
логор во Хрват ска. Поте кло то на пода то ци те е од Евреј ска та општи на 
Загреб.

Кам хи (Исра ел) Шабе лај, Евре ин, народ ност бугар ска, роден 
1881 во Бито ла, со место на живе е ње во Загреб, општи на Пешче ни ца; 
непо знат логор на интер на ци ја и датум кога е жртва та уби е на. Поте кло то 
на пода то ци те е од Евреј ска та општи на Загреб.

Ади жес (Јосип) Давид, Евре ин, народ ност бугар ска, роден 1903 
годи на во Ско пје, трго вец, со место на живе е ње во Загреб, општи на Цен-
тар; непо знат логор на интер на ци ја, уби ен 1941 во непо знат логор во 
Хрват ска. Поте кло то на пода то ци те е од Евреј ска та општи на Загреб.

36 Пода то кот за оваа жртва, со број: МООО4995 го про нај дов ме допол ни тел но 
во обја ве ни от спи сок на Музе јот на жртви те на гено ци дот, Бел град. Нам, овој извор не 
ни беше доста пен.

37 Нај ве ро јат но така се реги стри ра ни спо ред место то на доаѓање —од вар дар ска 
Маке до ни ја во рам ки на Крал ство то Буга ри ја. Евре и те. Во вар дар ска Маке до ни ја под 
бугар ска оку па ци ја, Евре и те се лише ни од граѓански ста тус, што ќе се пока же како 
клу чен аспект во нив на та депор та ци ја. За ова види: DefensebyPeterGabrovski, for mer 
Mini ster of Inter i or Affa irs and Public Health, Peo ple’s Cou rt, 28 Janu ary 1945, Archi ves 
of Yad Vas hem, М.67/7/1.На Евре и те од ста ри те дело ви на Буга ри ја не им е одзе мен 
граѓански от ста тус. Детаљ но во: Sofi ja Gran da kov ska, “Who se Citi zens Were the Jews 
Depor ted From Mace do nia?”, JournalofHistory,no. 1, L/LI (Sko pje: ZIRM, 2015/2016), 
pp. 239-256.
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Фара џи (Јосип) Алберт, Евре ин, народ ност маке дон ска, роден 
1919 во Бито ла, работ ник, со место на живе е ње во Загреб, општи на Цен-
тар; непо знат логор на интер на ци ја, уби ен 1941 во непо знат логор во 
Хрват ска. Поте кло то на пода то ци те е од Евреј ска та општи на Загреб.

Фара џи (Исак) Јакоб, Евре ин, роден 1895 во Бито ла, работ ник, со 
место на живе е ње во Загреб, општи на Цен тар; непо знат логор на интер-
на ци ја, уби ен 1941 во непо знат логор во Хрват ска. Поте кло то на пода то-
ци те е од Евреј ска та општи на Загреб.

Фара џи (роде на Пар до) Сара, Евреј ка, роде на во Бито ла [нема 
пода ток за годи на на раѓање], домаќинка, со место на живе е ње во Загреб, 
општи на Цен тар; непо знат логор на интер на ци ја, уби е на 1941 во непо-
знат логор во Хрват ска. Поте кло то на пода то ци те е од Евреј ска та општи-
на Загреб.38

Касор ло (име на тат ко непо зна то) Маер, Евре ин, роден 12 мај 
1912 во Бито ла, веро у чи тел (све ште ник), со место на живе е ње Висо ко, 
општи на Висо ко, Босна и Хер це го ви на; непо знат логор на интер на ци ја, 
уби ен 1941 во непо знат логор во Хрват ска. Поте кло то на пода то ци те е од 
Зави чај ни музеј, Висо ко, БиХ.

Касор ла (Јаков) Аврам, Евре ин, роден 1923 годи на во Бито ла, 
кро јач, со место на живе е ње во Загреб, општи на Цен тар; убе на во 1941 
годи на во лого рот Јадов но.

IV. Иден ти фи ка ци ја на Евреи од маке дон ско поте кло уби е ни 
во Срби ја и НДХ во 1942 годи на

А. Во гру па та Евреи со поте кло од Маке до ни ја во Срби ја, за 1942 
ги иден ти фи ку вав ме след ни ве лица:

38 Во рам ки на пода то ци те за семеј ство то Фара џи, го про нај дов ме и карот нот 
на Фара џи (Јакоб) Мена хем, уче ник, со место на раѓање и живе е ње во Загреб, општи на 
Цен тар, кате го ри ја на жртва: непо знат логор на интер на ци ја, уби ен 1941 во непо знат 
логор во Хрват ска. Поте кло то на пода то ци те е од Евреј ска општи на Загреб. Спо ред 
спо ред бе но то про у чу ва ње на пода то ци те за лица та кои му при паѓаат  на ова смеј ство, 
ова лице, е на рана возраст, роде но во Загреб, кога веќе семеј ство то Фара џи живе е ло 
во Хрват ска.
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Алка лај, Матил да, Евреј ка, роде на на 14 декем ври 1912 во Ско-
пје,  уби е на е на 11 август 1942, во лого рот Бањи ца.39 

Алку сер, Адам, роден 1909 во Бито ла, уби ен на 18 ноем ври 1942 
годи на во лого рот Бањи ца.40

Ауруст, Бела, роде на 15 август1917, во Бито ла, уби е на е во лого-
рот Бањи ца 1942, дату мот на смрт та не е забе ле жан.41

Алта рас (непо зна то) Буки ца, Евреј ка, роде на (годи на непо зна та) 
во Бито ла, уби е на во лого рот Бањи ца, Бел град.42

Геда ља (Аврам) Мари ја на, Евреј ка, роде на [нечитливо заве де-
на годи на на раѓање] во Гев ге ли ја, домаќинка, со место на живе е ње во 
Ниш; интер ни ра на е во март 1941 во лого рот Сај ми ште, уби е на е во март 
1942. Пода то ци те за неа ги дал Геда ља Бине Пеша, внук, со место на 
живе е ње на ул. Душа но ва 5а, Ниш. 

Мунт нер (Мар ко) Лил ја на, Евреј ка, роде на на 27 август 1933 во 
Охрид, уче нич ка, од роди те ли Мар ко и Матил да, со место на пре стој во 
Зае чар на ул. Кра ља Алек сан дра 31; интер ни ра на е во Бањич ки от логор 
30 октом ври 1942, а стре ла на е на 3 ноем ври 1942 годи на во Бел град.43 

39 Архиви на ЈадВашем, F. Ver schi e de ne isten von KZ-Lagern in Jugo sla wi en, 
OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lagers Banji ca, in der Periphärie von Bel grad, 
O.C.C. 27/4, 270, лист 37. Име то на Матил да Алка лај е забе ле жа но под број 20 во спи-
со кот на интер ни ра ни Евреи во лого рот Бањи ца. Во рам ки на ова семеј ство, на спи-
со кот настра да ни, се заве де ни и след ни ве лица: под број 21: Алка лај Олга, роде на на 
27 февру а ри 1884 во Ниш, уби е на на 18 ноем веи 1942 годи на; и под број 22, Алка лај 
Соку ла, роде на на 8 сеп тем ври 1936 годи на во Бел град, уби е на на 11 август 1942.

40 АрхивинаЈадВашем, F. Ver schi e de ne lli sten von KZ-Lagern in Jugo sla wi en, 
OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lagers Banji ca, in der Periphärie von Bel grad, 
O.C.C. 27/4, 270, лист 37. Ова лице во спи со кот е заве де но под реден број 23.

41 АрхивинаЈадВашем, F. Ver schi e de nel isten von KZ-Lagern in Jugo sla wi en, 
OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lagers Banji ca, in der Periphärie von Bel grad, 
O.C.C. 27/4, 270, лист 38. Ова лице во спи со кот е заве де но под реден број 43.

42 Пода то кот за оваа жртва со попи сен број: 6001000201, го про нај дов ме допол-6001000201, го про нај дов ме допол-
ни тел но во обја ве ни от спи сок на Музе јот на жртви те на гено ци дот, Бел град. Нам, овој 
извор не ни беше доста пен.

43 Реги стри ра на е под број 8301 во: LogorBanjica,нав.дело, том I, 533-4. Исто 
види и во Спи со кот жртви во Бањич ки от логор: АрхивинаЈадВашем, F. Ver schi e de ne 
listen von KZ-Lagern in Jugo sla wi en, OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lagers Banji-
ca, in der Periphärie von Bel grad, Ooo.C.C. 27/4, 270, лист 47: реден број 379: Мунт нер, 
Лил ја на, роде на 27 август 1933 во Охрид, уби е на на 3 ноем ври 1942. Друг член од ова 
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Мајер, Саму ел (Саме), Евре ин, роден  роден 1896 во Бито ла, уби-
ен на  5 март, 1942 годи на  во Бањич ки от логор.44

Барух, Соли, Евре ин, роден на 25 мај 1914  во Ско пје, уби ен е во 
Бањич ки от логор на 28 мај 1942 годи на.45

Бера но ја (Ашер) Јохан, Евре ин, роден 1924 во Ско пје, уче ник, 
со место на живе е ње во Бел град; интер ни ран е во лого рот Сај ми ште, 
Земун, уби ен е во февру а ри 1942. Пода то ци те за него ги дала Бера но ја 
Хри сти фор Смил ја, стри на, со место на живе е ње на ул. Лаза Симиќ 9, 
Бел град.

Ботон (Жак) Давид, Евре ин, роден 1922 во Ско пје, сту дент, со 
место на живе е ње во Ско пје; започ ну вајќи од сеп тем ври 1941 поми ну ва 
седум месе ци во интер на ци ја во лого рот во Сај ми ште, уби ен е во април 
1942. Пода то ци те за него ги дал Алба ха ри Дани ло Исак, вуј ко, со место 
на живе е ње на ул. Караѓорѓев Трг 10, Земун.

Ботон (Жак) Нина, Евреј ка, роде на 1924 во Ско пје, уче нич ка, со 
место на живе е ње во Ско пје; започ ну вајќи од сеп тем ври 1941 поми ну ва 
седум месе ци во интер на ци ја во лого рот во Сај ми ште, уби е на е во април 
1942. Пода то ци те за неа ги дал Алба ха ри Дани ло Исак, вуј ко, со место 
на живе е ње на ул. Караѓорѓев Трг 10, Земун.46

семеј ство, забе ле жан на спи со кот, под реден број 378 e: Мунт нер Каја, роде на на 6 
јану а ри 1927 во Зае чар, уби е на е на 3 ноем ври 1942. 

44 АрхивинаЈадВашем, F. Ver schi e de nel listen von KZ-Lagern in Jugo sla wi en, 
OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lagers Banji ca, in der Periphärie von Bel grad, 
Ooo.C.C. 27/4, 270, лист 46. Ова лице во спи со кот е заве де но под реден број 354. Дру ги 
чле но ви на семеј ство то Мајер, забе ле жа ни на спи со кот, се: под реден број 353: Мајер 
Моша (Мосес), роден на 15 мај во Софи ја 1897 годи на, уби ен на 3 декем ври 1941 годи-
на и под реден бр. 355: Мајер Вулф, роден на 8 јуни 1891 во Санок, уби ен на 11 август 
1942 годи на.

45 АрхивинаЈадВашем, F. Ver schi e de nel listen von KZ-Lagern in Jugo sla wi en, 
OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lagers Banji ca, in der Periphärie von Bel grad, 
O.C.C. 27/4, 270, лист 38. Ова лице во спи со кот е заве де но под реден број 63.

46 Про нај дов ме пода то ци и за друг член од ова семеј ство: Ботон (име на тат ко 
Дани ло) Реги на, Евреј ка, роде на во Бел град, домаќинка, со место на живе е ње во Ско-
пје, кате го ри ја на жртва: започ ну вајќи од сеп тем ври 1941 поми ну ва седум месе ци во 
интер на ци ја во лого рот во Сај ми ште, уби е на е во април 1942. Пода то ци те за неа ги дал 
Алба ха ри Дани ло Исак, брат, со место на живе е ње на ул. Караѓорѓев Трг 10, Земун.
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Дема јо (Мами) Оти ли ја, Евреј ка роде на 1914 во Ско пје, домаќинка, 
со место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; започ ну вајќи од 
декем ври 1941 поми ну ва пет месе ци во интер на ци ја во лого рот во Сај-
ми ште, уби е на е во април 1942. Пода то ци те за неа ги дал Дема јо Јосиф 
Алек сан дар, девер, со место на живе е ње на ул. Пере Тодо ро виќ 16/3-7, 
Бел град.

Кар но (Сала мон) Бела, роде на 1927 во Ско пје, уче нич ка, со место 
на живе е ње во Ско пје; започ ну вајќи од месец фебру а ри 1942, поми ну ва 
еден месец во интер на ци ја во лого рот Бањи ца, уби е на е на 17 март 1942. 
Пода то ци те за неа ги дал Рубе но виќ Жак, бра ту чед од тет ка, ул. Борис 
Кидриќ 17, При шти на.

Кар но (Сала мон) Исак, Евре ин, роден 1925 во Ско пје, музи чар, 
со место на живе е ње во Ско пје; започ ну вајќи од месец фебру а ри 1942, 
поми ну ва еден месец во интер на ци ја во лого рот Бањи ца, уби ен е на 17 
март 1942. Пода то ци те за него ги дал Рубе но виќ Жак, бра ту чед од тет ка, 
ул. Борис Кидриќ 17, При шти на.

Кар но (непо зна то) Леон, Евре ин, роден 1895 во Ско пје, кро јач, со 
место на живе е ње во При зрен; започ ну вајќи од месец мај 1942, во интер-
на ци ја поми ну ва пет месе ци во лого рот Бањи ца, уби ен е на 11 октом ври 
1942. Пода то ци те за него ги дал Рубе но виќ Жак, вуј ко, ул. Борис Кидриќ 
17, При шти на.

Кар но (непо зна то) Сала мон, Евре ин, роден 1892 во Ско пје, кожар-
трго вец, со место на живе е ње во Ско пје; започ ну вајќи од месец февру а-
ри, поми ну ва еден месец во интер на ци ја во лого рот Бањи ца, уби ен е на 
27 март 1942. Пода то ци те за него ги дал Рубе но виќ Жак, внук, ул. Борис 
Кидриќ 17, При шти на.

Кар но (Јаков) Але гра, Евреј ка, роде на 1906 во При шти на, слу-
жбе нич ка, со место на живе е ње во Ско пје; во месец февру а ри 1942 е 
интер ни ра на во лого рот Бањи ца, уби е на е на 27 март 1942. Пода то ци те 
за неа ги дал Рубе но виќ Жак, бра ту чед, ул. Борис Кидриќ 17, При шти на.

Кар но (Леон) Сте ла, Евреј ка, роде на 1926 во Ско пје, уче нич ка, со 
место на живе е ње во При зрен; започ ну вајќи од месец мај 1942, поми ну-
ва пет месе ци во интер на ци ја во лого рот Бањи ца, уби е на е на 11 октом-
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ври 1942. Пода то ци те за неа ги дал Рубе но виќ Жак, бра ту чед од тет ка, 
ул. Борис Кидриќ 17, При шти на.

Ман дил (Рубин) Жули, Евреј ка, роде на 1906 во Ско пје, домаќинка, 
со место на живе е ње во Бел град, општи на Вра чар; уби е на е во дирек тен 
терор во Јабу ка, Пан че во, во ноем ври, 1942. Пода то ци те за неа ги дала 
Мачи Коса ра, јатр ва, со место на живе е ње на ул. Добро пољ ска 68, Бел-
град.

Рубе но виќ (име на тат ко непо зна то) Але гра, Евреј ка, роде на 1912 
во Ско пје, кро јач ка, со место на живе е ње во Косов ска Митро ви ца; во 
пери о дот од сеп тем ври 1941 до декем ври 1941 поми ну ва три месе ци 
во интер на ци ја во логор во Косов ска Митро ви ца; пре фр ле на е во лого-
рот Бањи ца во декем ври 1941, уби е на е  во декем ври 1942. Пода то ци те 
за неа ги дал Рубе но виќ Жак, деве рич ник, со место на живе е ње на ул. 
Борис Кидриќ 17, При шти на.47

Русо (Аврам) Реја, Евреј ска, роденa 1924 во Ско пје, уче нич ка, со 
место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; во месец декем ври 
1941 е интер ни ра на во лого рот Сај ми ште-Земун, каде поми ну ва шест 
месе ци, уби е на е на 24 јуни 1942. Пода то ци те за неа ги дала Алму ли 
Јаков Софи ја, бра ту чед ка од вуј ко, со место на живе е ње на ул. Пал мо ти-
че ва 18, Бел град.

Русо, Мар сел, Евре ин, роден 1913 Бито ла, уби ен е на 18 ноем ври 
1942 во Бањич ки от логор.48

Натан (непо зна то) Мика, Евре ин, роден 1908 во Штип, тргов ски 
помо шник, со место на живе е ње во Бел град, општи на Стар Град; уби е-
на е на 1 февру а ри 1942 во Бањич ки от логор. Пода то ци те за него ги дал 

47 Во рам ки на поши ро ко то семеј ство, го нај дов ме пода то кот и за след но во 
лице: Рубе но виќ (Раха мин) Боја на, Евреј ка, роде на 1939 во Косов ска Митро ви ца, дете, 
со место на живе е ње во Косов ска Митро ви ца, кате го ри ја на жртва: во пери о дот од сеп-
тем ври 1941 до декем ври 1941, три месе ци е во интер на ци ја во лого рот во Косов ска 
Митро ви ца, од декем ври 1941 е пре фр ле на во лого рот Бањи ца, уби е на е во април 1942. 
Пода то ци те за неа ги дал Рубе но виќ Жак, бра ту чед, со место на живе е ње на ул. Борис 
Кидриќ 17, При шти на.

48 АрхивинаЈадВашем, F. Ver schi e de ne listen von KZ-Lagern in Jugo sla wi en, 
OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lagers Banji ca, in der Periphärie von Bel grad, 
Ooo.C.C. 27/4, 270, лист 48. Ова лице во спи со кот е заве де но под реден број 438.
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Јосе фо виќ Туви Исак, со место на живе е ње во Бел град.49

Нах ми ас, Мориц, Евре ин, роден  1918 Бито ла, уби ен на 7 октом-
ври 1942 во Бањич ки от логор.50

Б. Во гру па та Евреи со поте кло од Маке до ни ја во НДХ, за 1942 
ги иден ти фи ку вав ме след ни ве лица:

Асео (Јозеф) Џули ја, Евреј ка, роде на 1912 во Бито ла, народ ност 
хрват ска, со место на живе е ње во Загреб; интер ни ра на три месе ци во 
лого рот во Ѓако во, уби е на е во 1942. Пода то ци те за жртва та ги нај дов ме 
во листа та жртви од Евреј ска та општи на во Загреб.

Рати но (име на тат ко непо зна то) Ребе ка, роде на 1891 во Бито ла, 
уби е на е на 20 март 1942 годи на во лого рот во Ѓако во во 1942.51 

Коен (име на тат ко непо зна то) Мор до, Евре ин, роден 1888 во  
Бито ла, народ ност: маке дон ска, со место на живе е ње во Бито ла; уби ен 
во лого рот Јасе но вац во 1942. Пода то ци те за него дила него ва та ќерка 

49 Меѓу жртви те, про нај дов ме пода ток за две лица роде ни во Земун, со место на 
живе е ње во Ско пје, а уби е ни во Бањич ки от логор: Леви (Јаков) Хил да, роде на 1920 во 
Земун, сту дент, со место на живе е ње во Ско пје; уби е на во лого рот Бањи ца, март 1942. 
Во гра фа та: место каде жртва та го изгу би ла сво јот живот, стои забе ле жа но: оте ра на, 
не се вра ти ла. Пода то ци те за неа ги дала Нисим Давид Деса, зол ва, со место на живе-
е ње на ул. Браќа Риб ни кар 2, Нови Сад; и: Леви (Јаков) Ружа, Евреј ка, роде на 1923 
во Земун, уче нич ка, со место на живе е ње во Ско пје, кате го ри ја на жртва: уби е на во 
лого рот Бањи ца, март 1942. Во гра фа та: место каде жртва та го изгу би ла сво јот живот, 
стои забе ле жа но: оте ра на, не се вра ти ла. Пода то ци те за неа ги дала Нисим Давид Деса, 
зол ва, со место на живе е ње на ул. Браќа Риб ни кар 2, Нови Сад.

50 Архиви на Јад Вашем, F. Ver schi e de ne listen von KZ-Lagern in Jugo sla wi-
en, OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Kon zen tra ti ons Lager Banji ca, in der Periphärie von Bel grad, 
O.C.C. 27/4, 270, лист 47. Ова лице во спи со кот е заве де но под реден број 385. Од дру-
ги те чле но ви на ова семеј ство, забе ле жа ни на спи со кот и кои настра да ле во овој логор 
се: реден број 381: Нах ми ас Аврам, роден на 9 декем ври 1903 годи на во Ниш, датум на 
стра да ње 15 декем ври 1941; реден број 382: Нах ми ас Исак, роден 1899 во Ниш, датум 
на стра да ње 15 декем ври 1941: реден број 383: Нах ми ас Јосеф, роден на 16 февру а ри 
во Сара е во, датум на стра да ње 7 октом ври 1942; реден број 384: Нах ми ас Мар кус, 
роден 1870 годи на во Ниш, датум на стра да ње 15 декем ври 1941 годи на.

51 Архиви на Јад Вашем, F. Ver schi e de ne listen von KZ-Lagern in Jugo sla wi-
en, OCC.27/IIG+IIIE, IVA; Liste von Juden des KZ - lagers Dja ko vo, beer digt auf dem 
jüdiscchen Fri ed hof in Dja ko vo/Kro a tien Kon zen tra ti ons Lager “Dja ko vo” (Kro a tien), 
O.C.C. 27/3b, 269, IIIE1. Ова лице во спи со кот е забе ле жа но под број 463, лист 32. 
Датум на поко пу ва ње: 22 март 1942 годи на.
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Але гра Хер зон, род. Коен, со место на живе е ње во Загреб.52

Коен (Мушон) Мар сел, Евре ин, роден 1924 во Бито ла, уче ник, 
со место на живе е ње во Загреб, општи на Медве шчак; уби ен во непо-
знат логор во 1942 годи на. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та заед ни ца 
во Загреб.

Коен (Аврам) Мор де хај, роден 1876 во Бито ла, со место на живе-
е ње во Загреб, општи на Медве шчак; уби ен во непо знат логор во 1942 
годи на. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та заед ни ца во Загреб.

Коен (име на тат ко непо зна то) Кла ра, Евреј ка, роде на 1893 во 
Бито ла, народ ност маке дон ска, домаќинка, со место на живе е ње во Бито-
ла; уби е на е во лого рот Јасе но вац во 1942. Пода то ци те за неа ги дава неј-
зи на та ќерка Але гра Хер зон, со место на живе е ње во Загреб.

Коен (Мор де хај) Але гра, Евреј ка, роде на 1903 во Бито ла, 
домаќинка, со место на живе е ње во Загреб, општи на Медве шчак; уби е на 
е во непо знат логор во 1942. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та заед ни ца 
во Загреб.

Коен (Мор де хај) Морис, Евре ин, роден 1917 во Бито ла, трго вец, 
со место на живе е ње во Загреб, општи на Медве шчак; уби ен во непо знат 
логор во 1942. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та заед ни ца во Загреб.

Коен (Мушон) Вик то ри ја, Евреј ка, роде на 1911 во Бито ла, 
домаќинка, со место на живе е ње во Загреб, општи на Медве шчак, кате го-
ри ја на жртва: непо знат логор во 1942. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та 
заед ни ца во Загреб.

Коен (име на тат ко непо зна то) Раха мим, Евре ин, роден 1867 во 
Бито ла, работ ник, со место на живе е ње во Загреб, општи на Медве шчак; 
уби ен е во непо знат логор во 1942. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та 
заед ни ца во Загреб.

Коен (име на тат ко непо зна то) Зла та, Евреј ка, роде на 1910 во 
52 Во гра фа та пре жи ве а ни чле но ви од поте сно то семеј ство, се забе ле жа ни след-

ни ве ими ња: Коен Хаим (син), Коен Арон (син), Коен Моис (син), Коен Соло мон (син) 
и Коен Але гра, маже на Хер зон.
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Бито ла, домаќинка, со место на живе е ње во Загреб, кате го ри ја на жртва: 
уби е на во непо знат логор во 1942. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та 
заед ни ца во Загреб.

Коен (Раха мим) Јуда, роден 1894 во Бито ла, работ ник,  со место 
на живе е ње во Загреб, кате го ри ја на жртва: уби ен во непо знат логор во 
1942. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та заед ни ца во Загреб.

Хасон (Јосеф) Сала мон, Евре ин, роден 1914 во Бито ла, работ ник, 
со место на живе е ње Загреб, општи на, Пешча ни ца, кате го ри ја на жртва: 
уби ен е во непо знат логор во 1942. Спо ред пода то ци те на Евреј ска та 
заед ни ца во Загреб.

Ова ди ја (Мор де хај) Нах ман, Евре ин, роден 1892 во Бито ла, работ-
ник, со место на живе е ње во Сара е во; на 23 сеп тем ври 1941 е интер ни-
ран во лого рот Јасе но вац, уби ен е во февру а ри 1942.  Пода то ци те ги дава 
Кабил јо Нах ман Џуста, ќерка, со место на живе е ње на ул. Њего ше ва 63, 
Бел град.53

Ова ди ја (Нах ман) Пер ла [моминско Алеви], Евреј ка, роде на е 
1870 во Бито ла, домаќинка, со место на живе е ње во Сара е во, општи-
на Цен тар; интер ни ра на е во лого рот во Ѓако во во октом ври 1941, каде 
поми ну ва 5 месе ци, уби е на е во лого рот на 15 март 1942.54 Пода то ци те 
ги дава Ова ди ја Мор де Сало мон, син, со живе а ли ште на ули ца Кра ља 
Томи сла ва 4, Сара е во.55

53 Во гра фа та пре жи ве а ни чле но ви од нај те сно то семеј ство, се запи ша ни: Ова-
ди ја Џуста (ќерка) и Ова ди ја Леа (ќерка).

54 Архиви на Јад Вашем, F. Ver schi e de ne listen von KZ-Lagern in Jugo sla wi-
en, O.C.C.27/IIG+IIIE, IVA; Liste von Juden des KZ - lagers Dja ko vo, beer digt auf dem 
jüdiscchen Fri ed hof in Dja ko vo/Kro a tien Kon zen tra ti ons Lager “Dja ko vo” (Kro a tien), 
O.C.C. 27/3b, 269, IIIE1. Ова лице во спи со кот е забе ле жа но под број 440, лист 31. Како 
датум на стра да ње е запи шан 14 март 1942 годи на. Датум на поко пу ва ње: 15 март 1942.

55 Во гра фа та пре жи ве а ни чле но ви од нај те сно то семеј ство, се запи ша ни: Ели-
јас Ова ди ја (син), Дани јел Ова ди ја (син), Лида Ова ди ја (ќерка), Сало мон Ова ди ја (син), 
Алберт Ова ди ја (син) и Дона Ова ди ја (ќерка). Во рам ки на поши ро ко то семеј ство, 
го нај дов ме пода то кот и за след но во лице: Ова ди ја (Моис) Реги на, Евреј ка, роде на 
1895 годи на во Сара е во, слу жбе нич ка, со место на живе е ње во Сара е во, кате го ри ја на 
жртва: од лого рот во Ѓако во во декем ври 1941 е одве де на во лого рот Јасе но вац, каде 
поми на ла пет месе ци во интер на ци ја, уби е на април 1942. Пода то ци те ги дава Кабил јо 
Нах ман Џуста, ќерка, со место на живе е ње на ул. Њего ше ва 63, Бел град. 
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Штра ус (непо зна то) Јан ка, Евреј ка, роде на 1895 во Топол ча ни, 
При леп,  уби е на од уста ши те во лого рот Јасе но вац.56

Леви (Лео полд) Тере зи ја, Евреј ка, роде на 1890 во Вини ца, уби е на 
од уста ши те во лого рот во Ѓако во.57

Ади жес (Аврам) Давид, Евре ин, роден 1905 во Ско пје, трго вец, 
со место на живе е ње во Загреб, општи на Медве шчак; во април 1942 е 
уби ен во лого рот Јасе но вац. Пода то ци те за него ги дал Катан Мој сеј 
Дани јел, шура, со место на живе е ње ул. Унска 2, Загреб.58

V. Иден ти фи ка ци ја на Евреи од Маке до ни ја кои во 1941 се 
враќаат од Срби ја и НДХ во Маке до ни ја 

А. Како одго вор на писмо то под број 553 од 13 април 1942 од 
стра на на Дирек ци ја та на поли ци ја та —Од де ле ние за држав на без бед-
ност во Софи ја, Обла сна та поли ци ска упра ва во Бито ла, рако во де на од 
Хр. Дра го лов59 пре ку адми ни стра тив на та слу жба, изго тву ва Извештај, 
заве ден под број III.2216, Бито ла од 7.07.1942 за гру па Евреи со поте-
кло од Маке до ни ја, кои пред рас пра чу ва ње то на Југо сла ви ја живе е ле 
во Срби ја и Хрват ска, а кои, започ ну вајќи од мај-јуни 1941 годи на, ги 
напу шта ат тие про сто ри и доаѓаат во вар дар ска Маке до ни ја под бугар-
ска власт. Со овој Извештај, пот пи ша ни обла сни от поли ци ски начал ник 
Б. Дими тров и уште двај ца начал ни ци на обла сна та поли ци ска упра ва, 
Панов и Ненов60 е воста но ве но дека сите тие се роде ни во Бито ла и се 
неј зи ни пора не шни граѓани:

„Во битол ска та област, само во град Бито ла има ло насле ние од 
3500 лица. Сепак, се пока жу ва дека нив ни от број е пого лем, бидејќи има 

56 Пода то кот за оваа жртва го про нај дов ме допол ни тел но во обја ве ни от спи сок 
на Музе јот на жртви те на гено ци дот, Бел град. Нам, овој извор не ни беше доста пен.

57 Исто.
58 Во рам ки на ова семеј ство, ги про нај дов ме пода то ци те и за след но во лице: 

Ади жес (Давид) Јосип, Евре ин, роден 1924 во Загреб, уче ник, со место на живе е ње во 
Загреб, општи на Медве шчак, кате го ри ја на жртва: во април 1942 е уби ен во лого рот 
Јасе но вац. Пода то ци те за него ги дал Катан Мој сеј Дани јел, вуј ко, со место на живе е-
ње на ул. Унска 2, Загреб.

59 АрхивинаЈадВашем, Ф. М 67/97, лист бр. 2.
60 Извештај од Обла сна та поли ци ска упра ва во Бито ла од 1942 годи на и лица-

та од евреј ско поте кло кои дошле во Маке до ни ја во 1941 годи на од Бел град, Загреб и 
Сара е во, АрхивинаЈадВашем, Ф. М 67/97, лист бр. 3.
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и такви кои се роде ни во Бито ла, а живе е ле во пре де ли те на пора не шна 
Југо сла ви ја и тоа осо бе но во Бел град и Загреб. Со повле ку ва ње то на 
срп ска та арми ја и зазе ма ње то на ново о сло бо де ни те бугар ски земји од 
наша стра на, голем број од евреј ско то насе ле ние започ ну ва со масов но 
напу шта ње на Срби ја, при тоа може ме да воста но ви ме дека тоа доаѓа во 
Бито ла и се наста ну ва кај свои бли ски.“

 Отка ко Обла сна та поли ци ска упра ва во Бито ла изве ду ва детаљ-
ни про вер ки за иден ти е тот на гру па та битол ски Евреи што се враќа во 
вар дар ска Маке до ни ја, утвр ду ва дека:

„Нив но то доаѓање овде се слу чи ло во текот на месе ци те мај и 
јуни 1941, отка ко некои од нив се снаб ди ле само со про пу сни ци-кар ти од 
стра на на хрват ски те и гер ман ски те вла сти, а некои од нив дури и нема ат 
такви, при тоа без да поба ра ат или да се снаб дат со нео п ход ни доку мен ти 
од Поли ци ја та и Дирек ци ја та, со кои им се дава пра во за пре стој во даде-
ни те насел ни пунк то ви.“61

Извештајот на Обла сна та поли ци ска упра ва во Бито ла е про-
пра тен со Список на евреј ски лица, поврат ни ци од Срби ја и НДХ, кои 
ги иден ти фи ку ва поли ци ска та упра ва во Бито ла. Иако Извештајот е 
изго твен во 1942 годи на, во текот на месе ци те март-јуни, сепак, јасно се 
ука жу ва на тоа дека се одне су ва на исле ду ва ње то и реги стри ра ње то на 
лица та од евреј ско поте кло кои се вра ти ле во Бито ла од Загреб, Бел град и 
Сара е во во текот на мај и јуни 1941 годи на. Тие пре сто ју ва ат во вар дар-
ска Маке до ни ја и во 1942 годи на, кога е всу шност соста вен Списокот:

„Веќе открив ме такви 35 семеј ства —спо ред Спи со кот што Ви го 
доста ву вам, при што и пона та му ги про дол жу ва ме про вер ки те, за чии-
што резул та ти ќе Ве изве сти ме допол ни тел но.“62

Списокот е пот пи шан од Обла сни от поли ци ски начал ник Ст. 
Шишков и начал ни кот на адми ни стра тив на слу жба Н. Панов. Во него 
се забе ле жа ни 36 лица од евреј ско поте кло од Бито ла, од кои нај го лем 
број се дој де ни од Загреб и помал број од Бел град. Освен едно лице, 
сите оста на ти лица на Списокот се забе ле жа ни под реден број, по кој 
сле ду ва ат след ни ве гра фи со пода то ци за секое лице оддел но: име и пре-
зи ме, место на раѓање, про фе си ја, семе ен ста тус, адре са на живе е ње во 
Бито ла, од каде е дој де но лице то, датум на доаѓање, дали лице то има 
доку мен ти за доаѓање во Бито ла и забе ле шка. Иако на одре де ни места 
рако пи сот во Списокот е нечи тлив, во при лог го изне су ва ме него во то 
рас чи ту ва ње:

61 Исто.
62 Исто.
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Список[1]63

Јосиф Коен, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 4 деца, адре са 
ул. Бозве ли, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во 
Бито ла;

Мати Мошон Сар фа ти, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 2 
деца, адре са Рил ски бр. 5, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за 
доаѓање то во Бито ла;

Исак Јаков Албо хер, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 4 деца, 
со адре са на живе е ње ул. Цар Борис бр. 8, доаѓа од Загреб, во мај 1941, 
има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Раха мин Хасон, роден во Бито ла, чирак-шнај дер, оже нет, 4 деца, 
адре са ул. Обо ри ште бр. 13, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент 
за доаѓање то во Бито ла;

Шаби таи Давид Нисан, роден во Бито ла, зана ет чи ја, семеј-
на состој ба [нечитливо напишано], адре са ул. Бозве ли бр. 89, доаѓа од 
Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Албер то Бохор Нисан, заве ден е без реден број, него во то име е 
ста ве но во загра да, а гра фи те за оста на ти те пода то ци се пра зни;

Мен теш Аврам Кам хи, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 4 
деца, адре са ул. Слив ни ца бр. 49, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку-
мент за доаѓање то во Бито ла;

Луи за Мошон Алмон зи но, роде на во Бито ла, про фе си ја 
[нечитливо напишано], ома же на, 4 деца, адре са ул. Кри во лак 20, доаѓа 
од Бел град, мај 1941; гра фа та дали има доку мен ти за доаѓање во Бито ла 
е пра зна, во гра фа та за забе ле шки стои, дека во вре ме то кога е соста ву-
ван Спи со кот, таа е: почи на та;

Сола Кам хи Авра мо ва, роде на во Бито ла, кро јач ка, ома же на, 1 
дете, адре са ул. Слив ни ца бр 40, доаѓа од Загреб, во мај 1941, гра фа та 
дали има доку мен ти за доаѓање во Бито ла е пра зна, во гра фа та за забе-
ле шки стои дека во вре ме то кога е соста ву ван спи со кот, таа е: почи на та;

63 Извештај, лист 4 и 5.
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Јаков Хаим Ару ти, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 3 деца, 
адре са на живе е ње ул. Хер це го вач ка 50, доаѓа од Загреб, во мај 1941, 
има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Сол Аврам Коен, роден во Бито ла, непо зна та про фе си ја, оже нет 2 
деца, адре са ул. 2 Август бр. 14, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку-
мент за доаѓање то во Бито ла;

Луна Шаби тај Касор ла, роде на во Бито ла, про фе си ја - непо зна та, 
ома же на, 2 деца, адре са ул. Апри ло ва 7, доаѓа од Загреб, во мај 1941, 
нема доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Мар до хаи Коен Куш[м]а, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 1 
дете, адре са ул. Бозве ли 62, доаѓа од Загреб, во мај 1941, нема доку мент 
за доаѓање то во Бито ла;

Арон Коен Јаков, роден во Бито ла, бакал, оже нет, 1 дете, доаѓа од 
Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

[личното име  е нечит ко напишано] Исак Русо, роден во Бито ла, 
нео же нет, адре са ул. Рил ска 30, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку-
мент за доаѓање то во Бито ла;

Аврам Изра ел Кам хи, роден во Бито ла, работ ник, оже нет, 5 деца, 
ул. Хер це го вач ка 27, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за 
доаѓање то во Бито ла;

Јосеф Шаби таи Кам хи, роден во Бито ла, кро јач, оже нет, 5 деца, 
адре са [нечитливо], доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за 
доаѓање то во Бито ла;

Шуа Соло мон Касор ла, роден во Бито ла, кро јач, оже нет, 2 деца, 
ул. Бистри ца, 4, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то 
во Бито ла;

Раше ла Давид Ешке на зи, роде на во Бито ла, работ нич ка, оже не та, 
2 деца, адре са ул. Мицо Кри стев бр. 26, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има 
доку мент за доаѓање то во Бито ла; 
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Аврам Исак Навон, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 6 деца, 
адре са ул. Мицо Кри стев бр. 7, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку-
мент за доаѓање то во Бито ла;

Давид Шело мо Кам хи, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 6 
деца, адре са ул. Мицо Кри стев бр. 15, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има 
доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Мошо Давид Кре скис, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 2 
деца, адре са ул. Мицо Кри стев бр. 1, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има 
доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Јако[в] Несау Аврам, роден во Бито ла, про фе си ја [нечитливо 
напишано], оже нет, 5 деца,  адре са ул. Мицо Кри стев бр. 21, доаѓа од 
Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла; во забе ле шка: 
изгу бен.

Исак Шалом Ишак, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 2 деца, 
адре са ул. Мицо Кри стев бр. 92, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку-
мент за доаѓање то во Бито ла;

[Д]арво Јаков Мешу лам, роден во Бито ла, работ ник, оже нет, 1 
дете, ул. Косан чи че ва 11, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за 
доаѓање то во Бито ла; во забе ле шка: одне сен/земен од Гер ман ци те;

Јосиф Исак Ешке на зи, роден во Бито ла, оже нет, 1 дете, доаѓа од 
Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Мон[и] Аврам [Н]исин, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 1 
дете, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Аврам Јаков Ару ти, роден во Бито ла, зана ет чи ја, оже нет, 3 деца, 
адре са ул. Ори зар ска бр. 5, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за 
доаѓање то во Бито ла;

Бено Јако[в] [П]есо, роден во Бито ла, работ ник, нео же нет, адре са 
ул. Хер це го вач ка бр. 40, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за 
доаѓање то во Бито ла;
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Нисим Давид Кре скис, роден во Бито ла, зана ет чи ја, нео же нет, 
доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Бен ци он Бохор Алку сер, роден во Бито ла, кро јач, оже нет, 2 деца, 
адре са ул.  Гене рал Цон чев бр. 9, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку-
мент за доаѓање то во Бито ла;

Кла ра Мешу лам Коен, роде на во Бито ла, домаќинка, ома же на, 2 
деца, адре са ул. Бозве ли бр. 45, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку-
мент за доаѓање то во Бито ла;

Мор де хај Коен, роден во Бито ла, оже нет, 2 деца, доаѓа од Загреб, 
во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Кла ра Мор де хај Коен, роде на во Бито ла, домаќинка, ома же на, 2 
деца, доаѓа од Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Аврам Мор де хај Коен, роден во Бито ла, оже нет, 2 деца, доаѓа од 
Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла; 

Мош[е] Мор де хај Коен, роден во Бито ла, оже нет, 2 деца, доаѓа од 
Загреб, во мај 1941, има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Б. Во кра јот на Извештајот на Обла сна та поли ци ска упра ва во 
Бито ла  од 7.7.1942 за лица та од евреј ско поте кло кои дошле во вар дар-
ска Маке до ни ја од Бел град, Загреб и Сара е во, во 1941 годи на, е наве де но 
дека—„про вер ки те и пона та му ги про дол жу ва ме, за чии резул та ти ќе ве 
изве сти ме допол ни тел но.“64 

Како резул тат на ова вету ва ње, прет ста ву ва ат два доку мен ти кои 
се одне су ва ат на допол ни тел но пре зе ме ни те актив но сти од стра на на 
поли ци ска та упра ва во Бито ла. Први от доку мент се одне су ва на Изве
стувањетопод број 815 со датум на  заве ру ва ње на доку мен тот на 11 
јуни 1942 годи на, а спо ред ква драт ни от печат на доку мен тот, стои дека 
е испра тен на 17 јуни 1942 годи на од стра на на Обла сна та поли ци ска 
упра ва во Бито ла до Дирек то рот на поли ци ја та во Софи ја и начал ни кот 
на Држав на та без бед ност.65 Овој доку мент се одне су ва на кон крет ни те 

64 Извештај, лист 4.
65 Извештај, лист 8 и 9.
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актив но сти пре зе ме ни во врска со откри ва ње то на допол ни те лен број 
на лица со евреј ско поте кло од Бито ла кои доаѓаат од Срби ја и НДХ во 
Маке до ни ја. Вто ри от доку мент е Список каде се реги стрир ни 17 лица по 
подо пол ни тел на та про вер ка од стра на на бугар ски те орга ни во Бито ла.

Спи со кот е рач ни пишу ван, на една стра ни ца, со датум дека е 
завр шен на 30 мај 1942, сво е рач но пот пи шан од начал ни кот на адми-
ни стра тив на та слу жба на Обла сна та поли ци ска упра ва во Бито ла. Како 
и прет ход ни от, и овој Список е рела тив но нечи тли во испи шан. Би сака-
ле да истак не ме, дека за раз ли ка од Списокот [1], каде речи си до секое 
лице, во гра фа та која се одне су ва на месе цот кога лице то се вра ти ло во 
Бито ла од Срби ја и НДХ, е запи ша на и годи на та, во овој Список [2], до 
месе цот, кога лице то се вра ти ло назад во Бито ла, не е впи ша на годи-
на та. Во под гла вје то на Списокот [2] стои дека се одне су ва на: лица 
од евреј ско поте кло кои живе е ле во Загреб и Бел град, а при стиг на ле во 
Крал ство то во текот на месе ци те март, април, мај и јуни [?].  Сепак, во  
Известувањетопод број 815 од 11 јуни 1942 годи на, е забе ле жа на годи-
на та: 1941, како годи на на при стиг ну ва ње на гру па та Евреи во Бито ла:

„Госпо ди не Дирек тор, Ви го доста ву ва ме допол ни тел ни от спи-
сок на лица од евреј ско поте кло, роде ни во Бито ла, кои живе е ле некол-
ку годи ни во Бел град и Загреб и кои дошле во род ни от град во текот на 
месе ци те мај и јуни во 1941 годи на.

Во при лог: 1 спи сок.“
Доку мен тот е пот пи шан од Ст. Шишков, адми ни стра тив на слу-

жба на Обла сна та поли ци ска упра ва во Бито ла.
До месе цот, озна чен кога се вра ти ло секое лице во Бито ла од 

Загреб, Бел град и Сара е во, во загра да, ја допи шу ва ме годи на та: 1941.

Список[2]66

Маир Исак Леви,67 роден во Бито ла, кро јач, нема дру ги чле но ви 
на семеј ство, адре са ул. Босве ли бр. 71; доаѓа од Бел град, во мај [1941], 
нема доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Пин кас Сало мон Касор ла, роден во Бито ла, кро јач, оже нет, 6 
деца, ул. Гене рал Цон чев бр. 5, доаѓа од Бел град, во март [1941],  нема 

66 Извештај, лист 11.
67 Во Списокот, е впи шан како Мајер. Исправ ка та ја пра ви ме спо ред тоа како 

што е впи ша но него во то име во гер ман ски от спи сок за депор та ци ја на Евре и те од 
Маке до ни ја.

СофијаГрандаковска
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доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Јосеф Моше Леви, роден во Бито ла, про фе си ја [нечитливо], оже-
нет, 5 деца, ул. Нико ла ев 19, доаѓа од Бел град, во април [1941], има доку-
мент од Загреб за доаѓање то во Бито ла;

Сола Арон Кам хи, роде на во Бито ла, домаќинка, ома же на, 1 дете, 
ул. Слив ни ца 53, доаѓа од Загреб, мај [1941], има доку мент од Загреб за 
доаѓање то во Бито ла;

Ова ди ја Саму ел Кал де рон, роден во Бито ла, про фе си ја 
[нечитливо], оже нет, 4 деца,  доаѓа од Бел град, мај [1941], има доку мент 
за доаѓање то во Бито ла;

Јаков Јосиф Тодо ло но, роден во Бито ла, про фе си ја [нераз бирливо 
напишано], оже нет, 5 деца,  ул. Н. Рил ски 17, доаѓа од Бел град, мај [1941], 
има доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Бохор Јуда Пар до, роден во Бито ла, про фе си ја [нечитливо], оже-
нет, 5 деца, доаѓа од Бел град, мај [1941], има доку мент за доаѓање то во 
Бито ла;

Мена хем Соло мон Ишах, роден во Бито ла, про фе си ја [нечитливо], 
оже нет, 1 дете, ул. Хер це го вач ка бр. 42, доаѓа од Бел град, мај [1941], има 
доку мент за доаѓање то во Бито ла

Саму ел Исак Кал де рон, роден во Бито ла, кро јач, оже нет, 1 дете, 
ул. Хер це го вач ка бр. 27, доаѓа од Бел град, мај [1941], има доку мент за 
доаѓање то во Бито ла;

[нечитливо е напи ша но лич но то име] Пин кас Ару ти, роден во 
Бито ла, про фе си ја [нечитливо], оже нет, 1 дете,  ул. П. Ефти ми бр. 52, 
доаѓа од Сара е во, јули [1941], има доку мент од Сара е во;

Моис Исак То[?]оро[?], роден во Бито ла, про фе си ја [нечитливо], 
оже нет, 3 деца, ул. П. Ефти ми бр. 70, доаѓа од Бел град, април [1941], 
нема доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Нисим [?] Касор ла, роден во Бито ла, оже нет, 2 деца доаѓа од Бел-
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град, мај [1941], нема доку мент за доаѓање то во Бито ла;

Есте ри на Леон [П]апо, роде на во Бито ла, домаќинка, ома же на, 4 
деца, ул. Н. Босве ли 51б, доаѓа од Бел град, мај [1941], нема доку мент за 
доаѓање то во Бито ла;

Мер ка до Арон Тал ви, роден во Бито ла, работ ник, оже нет, 1 дете, 
ул. Ори зар ска бр. 5, доаѓа од Загреб, во мај [1941], нема доку мент за 
доаѓање то во Бито ла;

Моис Јосиф Тодо ла но, роден во Бито ла, кро јач, оже нет, 4 деца, 
ул. Н. Рил ска 17, доаѓа од Бел град, мај, 16 април [1941], нема доку мент 
за доаѓање то во Бито ла;

Арон Сало мон Кам хи, роден во Бито ла, кро јач, оже нет, 1 дете, 
ул. Н. Босве ли бр. 40, доаѓа од Субо ти ца, јуни [1941], нема доку мент за 
доаѓање то во Бито ла и

Исак Давид Пар до, роден во Бито ла, нео же нет, ул. П. Ефти ми 
бр. 130, доаѓа од Субо ти ца, јуни [1941], нема доку мент за доаѓање то во 
Бито ла.

Во оби дот, по доку мен та рен пат да ја про сле ди ме пона та мо шна та 
лини ја на суд би на та на оваа гру па од 54 лица, реги стри ра ни од бугар ски-
те вла сти во пого ре рас чи та ни те Спи со ци, кои, започ ну вајќи од мај-јуни 
1941 се враќаат во Маке до ни ја, утвр див ме дека нај го лем дел од нив се 
заве де ни во бугар ски те и гер ман ски те спи со ци за депор та ци ја во Тре-
блин ка во 1943 годи на. Избег ну вајќи ја поли ти ка та на масов но уби ство 
од стра на на гер ман ски те и уста шки те вла сти во Срби ја и НДХ започ ну-
вајќи од април 1941, оваа гру па Евреи, враќајќи се во вар дар ска Маке до-
ни ја, завр шу ва во Конеч но то реша ва ње на евреј ско то пра ша ње од стра на 
на бугар ски те вла сти во вар дар ска Маке до ни ја во 1943 годи на. Ток му во 
цен та рот на овој после ден момент, а тоа е нив на та депор та ци ја и ани хи-
ла ци ја во екс тер ми на ци о ни от камп Тре блин ка во март-април 1943 годи-
на, ја завр шу ва ме наша та ком па ра тив на диску си ја за раз лич ни те холо ка-
уст иску ства на Евре и те од Маке до ни ја.

СофијаГрандаковска
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Заклу чок (на маке дон ски)

Овој нау чен труд ја испи ту ва кон тек сту а ли за ци ја та на ком па ра-
тив на та уло га за тоа како раз лич ни оку па ци о ни систе ми ја спро ве ду ва ат 
депор та ци ја та на Евре и те од вар дар ска Маке до ни ја како дел од Крал-
ство то Буга ри ја и суд би на та на маке дон ски те Евреи кои живе е ле во 
рас пар че ни от југо сло вен ски енти тет под раз лич ни оку па ци о ни вла сти, 
пред сè, гер ман ска та и уста шка та. Име но, први те груп ни и инди ви ду-
ал ни жртви во однос на маке дон ски те Евреи, се реги стри ра ни во 1941 
годи на од стра на на гер ман ски от оку па тор и него ви от сора бот ник, т.е. 
квин сли шка та Вла да на Милан Недиќ во Срби ја и од стра на на уста-
шка та Вла да на Анте Паве лиќ во Неза ви сна држа ва Хрват ска. Пре ку 
архив ски от мате ри јал од 1964Попис, спро ве ден од стра на на Соју зна та 
коми си ја за попис на жртви те во Југо сла ви ја (1941-1945), потоа, Изве
штајот на евреј ска та општи на Бито ла од 1 март 1945 годи на, како и 
кор пу сот доку мен ти од бугар ска про ве ни ен ци ја во врска Евре и те од вар-
дар ска Маке до ни ја, овој нау чен труд успе ва да ги при ло жи резул та ти те 
за имен ска та или ква ли та тив на та кла си фи ка ци ја во однос на  евреј ски те 
жртви со поте кло од Маке до ни ја, како и места та на нив но стра да ње во 
1941 и 1942 годи на.

Закљу чак (на срп ском)

Овај науч ни рад испи ту је кон тек сту а ли за ци је ком па ра тив не уло-
ге како раз ли чи ти оку па ци о ни систе ми спро во де депор та ци ју Јевре ја из 
вар дар ске Маке до ни је, то јест дела Бугар ске, и истра жу је суд би ну маке-
дон ских Јевре ја које су живе ли у рас пар че ној Југо сла ви ји под раз ли-
чи тим оку па ци о ним вла сти ма, пре све га немач ком и уста шком. Наи ме, 
прве груп не и инди ви ду ал не жртве маке дон ских Јевре ја су реги стро ва не 
1941. годи не, а стра да ли су од немач ког оку па то ра и њихо вих сарад ни ка, 
то јест квин сли шке вла де Мила на Неди ћа у Срби ји, и од уста шке вла де 
Анте Паве ли ћа у Неза ви сној Држа ви Хрват ској. Пре ко архив ског мате-
ри ја ла из 1964. годи не попи са рат них жрта ва, који је спро ве ла Саве зна 
коми си ја за попис жрта ва у Југо сла ви ји (1941–1945), Извештаја јевреј-
ске општи не у Бито љу из 1. мар та 1945. годи не, као и кор пу са доку ме на-
та бугар ске про ве ни јен ци је у вези са Јевре ји ма из вар дар ске Маке до ни-
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је, овај науч ни рад даје свој допри нос резул та ти ма имен ском или ква ли-
та тив ном кла си фи ка ци јом жрта ва Јевре ја поре клом из Маке до ни је, као 
и места и вре ме њихо вог стра да ња у 1941. и 1942. годи ни.
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ВељкоЂурићМишина,историчар
Музеј жрта ва гено ци да, Бео град

ЗАПИ СНИК СА СВЕ ДО ЧЕ ЊА ЕГО НА БЕР ГЕ РА
О ЗАТО ЧЕ НИ ШТВУ У ЈАСЕ НОВ ЦУ 1941–1945. ГОДИ НЕ

Обја вљи ва ње одре ђе них мање позна тих или позна тих а до сада 
непубликованих доку ме на та, важних у науч но и стра жи вач ким про јек ти-
ма Музе ја жрта ва гено ци да, од више стру ке је кори сти. Пре све га због 
под се ћа ња на вели ке тра ге ди је, као и због допри но са рекон струк ци ји 
поје ди них дога ђа ја али и изно ше ња „нових“ исто риј ских чиње ни ца.

После обја вљи ва ња иска за римо ка то лич ког све ште ни ка Јура ја 
Пар ши ћа, жуп ни ка у лого ру у Јасе нов цу, осо бе с јед не стра не логор ске 
жице (Вељ ко Ђурић Миши на, „Запи сник са саслу ша ња Јура ја Пар ши ћа, 
римо ка то лич ког све ште ни ка у Јасе нов цу 1942–1945. годи не“, Годишњак
за истраживање геноцида, бр. 9, Бео град –Кра гу је вац 2017, 241–248), 
широј јав ност даје мо на увид и аутен тич но све до че ње Его на Бер ге ра, 
који је као зато че ник у јасе но вач ком стра ти шту про вео 44 месе ца.

***
Егон Бер гер (1912, Нова Гра ди шка, Аустро у гар ска – 1988, Загреб, 

СФР Југо сла ви ја), Јевре јин по наци о нал но сти, био је тек стил ни рад ник.
Ухап шен је 27. авгу ста 1941. у Загре бу и зато чен у затво ру Нова 

Вес, а затим је, после три дана, пре ба чен у Заврт ни цу. Ту је про вео једа-
на ест дана, да би 10. сеп тем бра био депор то ван у Јасе но вац. У том лого ру 
је, као што смо већ напо ме ну ли, про вео укуп но 44 месе ца, до 22. апри ла 
1945. годи не, то јест до дана про бо ја послед њих логор ских зато че ни ка. 
При сту пио је Четвр тој срп ској бри га ди XXI диви зи је Народ но о сло бо ди-
лач ке вој ске Југо сла ви је.

Бер гер је био оче ви дац пат њи и стра да ња заточеника, својеврсне 

341.485(=411.16)(497.5)”1941/1945”(093.2)
355:929 Бергер Е.(093.2)
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логорске грозоте која је, пре ма њего вим тврд ња ма, личи ла на про ла зак 
кроз пакао. И сам је био стра дал ник, слич но као и Љубан Јед нак, једи-
ни пре жи ве ли у уста шком поко љу Срба у пра во слав ном хра му у Гли ни 
1941. годи не, па је могао из прве руке да посве до чи и да забе ле жи број не 
чиње ни це које ће моћи  да послу же у рекон струк ци ји мон стру о зних зло-
чи на у јасе но вач ком лого ру. 

О свом там но ва њу обја вио је 1966. годи не у Загре бу књи гу под 
насло вом 44mjesecauJasenovcu. Књи га је касни је дожи ве ла неко ли ко 
изда ња и била пре ве де на и на фран цу ски (Jasenovac,uncampdelamort
enCroatie) 2015. и енгле ски језик (44MonthsinJasenovac) 2017. годи не. 
 Бер гер је, као бив ши зато че ник Јасе нов ца, неко ли ко пута зва нич-
но све до чио о свом стра да њу. То је учи нио и пред држав ним орга ни ма у 
Новој Гра ди шки 10. маја 1945. годи не. Тај исказ пре но си мо у цело сти, 
без ика квих изме на.

Доку мент се нала зи у Хрват ском држав ном архи ву (нека да шњи 
Архив Хрват ске), фонд „Земаљ ска коми си ја за рат не зло чи не“.
 

Извориилитература:

Архив Хрват ске (Хрват ски држав ни архив), Загреб, Земаљ ска 
коми си ја за рат не зло чи не, бр. 1624/45.

Dr Jaša Roma no, Jevreji Jugoslavije 1941–1945. žrtve genocida i
učesniciNarodnooslobodilačkograta, Beo grad 1980, 334 str.

Egon Ber ger, 44mjesecauJasenovcu, Zagreb 1966. 
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***

ZAPI SNIK
Od 10. svib nja 1945

Spi san kod Okru žne komi si je za utvr dji va nje rat nih zlo či na u Novoj Gra diš ki
Pri sut ni od komi si je:
Pro da no vi� Mile, pret sjed nik
Dr. Bogu mil Imen šek, sekre tar komi si je

Pred met ure do va nja je pre slu ša va nje dru ga Ego na Ber ge ra koji se 
spa sio iz logo ra Jase no vac.

Egon Ber ger bude opo me nut za iskaz isti ne, a nakon toga pre slu šan 
kako sli je di:

Svj. Egon Ber ger, rodom iz N. Gra diš ke, rodjen 1912. godi. 15. VIII., 
izrael.[ske] vje re trgo vač ki put nik, ože njen.

Ja sam uhap šen 25. VIII. 1941. u Zagre bu u Radi ši noj ul. br. 2 kao 
Židov po jed nom agen tu od poli ci je. Nisu me zlo sta vlja li, a 11. IX. 1941. 
otpre mljen sam u logor Jase no vac.

Prvi dan odu ze li su mi novac i sve vri jed ne stva ri. Odu ze li su mi i odi-
je lo i obu �u i zami je ni li sa sta rim. Ja sam dopre mljen u Jase no vac s par ti jom 
Žido va od oko 700 lju di. 

U sep tem bru od polo vi ce okto bra 1941., radio sam na veli kom mostu 
nasi pu od jedan dnev ni obrok čor be od gra ha. Kru ha nismo dobi va li.

Oko polo vi ce sep tem bra 1941. bilo je oko 80 dru go va Žido va ve�i-
nom inte lek tu a la ca odve de no pre ma Kra pi tu u šumi ubi je ni.

Od toga vre me na poči nje naj ve �i teror nad lju di ma koji su radi li na 
veli kom nasi pu. Tu je radi lo oko 1.800 Žido va i isto toli ki broj Srba. Svi smo 
bili smješ te ni u tri bara ke u koji ma je bilo mje sta samo za 900 lju di. Tako smo 
se muči li spa va li sje de �i, a kad je bila kiša kisnu li smo, jer je krov pro puš tao 
vodu.

U to vri je me poče le su pri sti za ti nove gru pe logo ra ša Žido va i Srba 
iz Sri je ma. Tako đer je sti gla jed na gru pa logo ra ša kri mi na la ca iz Kopriv ni ce. 
Te gru pe su bile od 50 do 300 lju di i pri sti za le su goto vo sva ki dan do 14. 
novem bra 1941.

Koli ko se broj lju di tim novim logo ra ši ma pove �a vao u logo ru, toli ko 
je u isto vri je me u logo ru bilo ubi je nih lju di, tako je broj logo ra ša una toč pri-
sti za nju novih bio otpri li ke jed nak i kre tao se oko 3.500 lju di.
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Lju di su se ubi ja li pri radu na nasi pu, ili putem do nasi pa. Tuklo se 
kun da ci ma, a kad je žrtva pala na zemlju bila je dotu če na. Ubi ja lo se bez 
raz lo ga. Usta še su same bira le žrtvu. Moglo se je i naj mar lji vi je radi ti, pa se 
malo zasta lo, i to je bilo dovolj no, da se čovjek ubi je. Usta še, koje su vrši li ta 
ubij stva pri pa da la su 17 i 22 lič koj i 14 osječ koj ustaš koj sat ni ji. Osječ ka se 
sat ni ja sasto ja la isklju či vo iz gra da Osi je ka.

Ubi ja lo se i puca njem. Dosta je bilo da je koji drug imao lije pi djem-
per, pa da zato bude ubi jen, da se opljač ka nje gov djem per.

U to vri je me bila je ve� viso ka voda od nabu ja le Save iz stru ga. Lje ši-
ne su tako otpli va le vodom ili su koga grad nje nasi pa zatr pa ne u nasip.

Ubi ja lo se tako dnev no odpri li ke 50-60 lju di.
U bara ka ma je tada ve� voda bila do poja sa, pa se radi ne odr ži vog 

zdrav stve nog sta nja logo ra ša sta lo mla đe i i zdra ve lju di pre ba ci va ti na cigla-
nu, a dio sta ri jih i bole snih lju di, njih oko 800, pre ba če no u Kra plje pod izgo-
vo rom, da idu u zim ski logor. U Kra plju je među tim tako đer zao sta lo oko 
1200 logo ra ša koji su bili tamo smješ te ni u poseb nom logo ru.

Tih 1200 logo ra ša iz logo ra u Kra plju i 800 logo ra ša iz bara ka u Jase-
nov cu bili su među tim svi pobi je ni izme đu 12. i 14. novem bra 1941.

Lju di su pou bi je ni na sve mogu �e nači ne. Bili su zakla ni, ubi je ni kun-
da ci ma, stre lja ni, potu če ni sje ki ra ma itd.

Svi su bili ubi ja ni u bara ci u Kra plju.
Gru pa logo ra ša iz cigla ne u Jase nov cu, bilo je odre đe no za poka pa nje 

tih žrta va u Kra plju, kad su te žrtve pokla ne u šumi u Kra plju.
Ja nisam te žrtve poko pao, ali sam sve to čuo od dru go va, koji su ove 

žrtve poka pa li.
14. novem bra 1941. pre ba čen sam i ja sa posljed njom gru pom zdra vih 

lju di u logor na cigla nu.
U bara ka ma je još osta lo oko 300 Srba, Žido va i ti su pobi je ni u slje-

de �ih 14 dana, dok su odstra nji va li lje še ve, koji su pli va li po vodi. Te bara ke 
bile su u šumi i zva le su se Jase no vac II.

Tih bara ka danas više nema, jer su zad nje daske sru še ne i odne se ne u 
janu a ru 1942. Poslje se na tom mje stu nije niš ta izgra di lo, i danas nema tra ga, 
gdje su bile bara ke logo ra Jase no vac II.

Samo onaj koji je bio u logo ru mogao bi poka za ti to mje sto.
Ve� tokom novem bra poče le su gru pe logo ra ša, koje su bile pre ba-

če ne na cigla nu izgra đi va ti mali nasip. Radom je ruko vo dio ustaš ki inže njer 
Bere ti no.

Taj nasip je pro gu tao opet nove žrtve. Drži se da je kod grad nje tog 
nasi pa ubi je no oko 1000 lju di.

ВељкоЂурићМишина
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Čulo se, da se je povje re nik logo ra Maks Lubu ri�, obve zao da �e se 
nasip izgra di ti za 8 dana, jer je voda jako nado la zi la i pri je ti la da popla vi 
cigla nu.

Rad je bio oteš �an jer se nisu mogle upo tre bi ti tač ke usled bla ta. Nosi-
la se zemlja ruka ma i kapa ma. Usta še su goni le na rad. Ubi ja lo se za sva ku 
sit ni cu i za sva ki zastoj u poslu. U to vri je me smo dobi li za hra nu do četi ri 
krum pi ri �a i niš ta dru go lju di su pada li od sla bo sti i bili pobi je ni – jeli smo 
siro ve tikve i kuku ru ze, kojih je bilo po polji ma gdje smo ih kri šom uzi ma li – 
Te žrtve su poko pa ne u samom nasi pu i kraj nje ga.

Ta ubij stva su vrši le iste ustaš ke sat ni je tada je ve� dnev no sti za lo oko 
700 – 800 Srba i Žido va iz Sla vo ni je i Bosne. 

Nas 600 logo ra ša koji smo bili u novem bru pre ba če ni na cigla nu 
nismo se ima li gdje smje sti ti, pa smo bili smješ te ni pod šupe za buše nje cri-
je pa, koje ima ju samo krov.

Sada se poče lo sa izgrad njom tri ju bara ka za naš smješ taj kao i za 
smješ taj novih logo ra ša.

Od nas 600 sve ga nas je živo osta lo 16. Svi osta li su se ili od zime 
smr znu li ili su bili ubi je ni, pa su susta li s poslom.

Sada ja poči njem da radim kao gro bar. Sada mi posta je jedi na dužnost 
da poka pam žrtve. Sta nje u logo ru je tada (u toku decem bra i janu a ra 1942) 
takvo, da je dnev no bilo spo sob no za rad jedva 200 lju di. Ti su bili zapo sle ni 
na ple te nju žice oko logo ra, a dru gi kao gro ba ri. Dnev no smo poka pa li oko 
200  do 300 žrta va. Neš to lju di je bilo ubi je no maljem ili šip ka ma a neš to se 
smr znu lo. 

Sada se više nije moglo poka pa ti lju de na gro blju na eko no mi ji koja 
se nala zi la kod baje ra (rupa gdje se kopa la zemlja za ciglu), jer je taj teren ve� 
bio pre pun.

Poka pa lo se obič no po 5 do 10 lju di zajed no. Novo gro blje se osno va-
lo jed no jedan kilo me tar dale ko od dosa daš njeg gro blja. 

Na to gro blje su se sada dova ža le žrtve, koje su dopre ma ne u logor. 
Žrtve su se odmah upu �i va le na gro blje i tu su ubi ja ne.

Ubi ja nje se vrši lo na sli je de �i način.
Mi gro ba ri smo naj pri je isko pa li jamu. Jame su bile veli či ne 3 do 4 

kva drat na metra. Bilo ih je i od 8 kva drat nih meta ra. Do smo mi gro ba ri kopa-
li jame usta še na čelu sa poruč ni kom Muji com su vrši li ubi ja nja nad žrtva ma 
veza nim žica ma. Ubi ja li su ih malje vi ma (drve ni bat). Uda ri li žrtve po slje po-
oč ni ca ma. Zatim se ubi ja lo udar cem sje ki re po vra tu. Nada lje se ubi ja lo meta-
njem drve nih kli no va u usta. Klin se sta vio oko mi to u usta. Tad se uda ri lo 
sje ki rom po bra di i klin je iza šao napo lje na tje me nu. Koji puta su pita li žrtve, 
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da li ima ju rod bi ne pa kad se je usta no vi lo da posto ji među koji ma žrtva ma 
rod bin ske veze silje ni su bili da se među sob no ubi ja ju. Tako se deša va lo da 
je brat ubio bra ta, a otac sina, sin oca itd. Zad nju žrtvu ubi li su onda usta še.

Mno gi ma su reza li s leđa kaj še ve. Bio sam pri su tan kad je Muji ca jed-
noj žrtvi izre zao kaj še ve kao uzde i onda ga oko lo natje rao nate žu �i za uzde 
od kože na leđi ma. Konač no je žrtva po nje mu bila ubi je na sje ki rom.

Poje di nim žrtva ma kad su ve� bile obo re ne na zemlju, neki mla đi 
usta še su reza li nose ve, uši i među sobom govo ri li da �e pred dru gim usta ša-
ma govo ri ti da su u bor bi ubi li par ti za ne i odre za li im nose ve i uši.

Te odre za ne nose ve i uši su spre ma li u rup či �e i trpa li u dje po ve.
Žrtve su pre gle da va li i žrtva ma, koje su ima le zlat ne zube su te zube 

bode ži ma izva di li.
Po mojem raču nu je na tom gro blju pobi je no i poko pa no 30-40000 

žrta va. 
Te žrtve su pobi je ne do otpri li ke 25 janu a ra 1942.
Ubi stva su se vrši la dnev no kako su žrtve sti za le u Jase no vac. Odmah 

su otpre ma ne na gro blje i ubi ja ne.
Kako je zavla da la veli ka zima zemlja se nije više mogla kopa ti. Sada 

je po nalo gu ing. Piči li ja izgra đe na u cigla ni jed na pe� od cigle.
Točan sastav te pe�i nije nikom poznat, jer su svi koji su pe� gra di li 

bili ubi je ni.
Ja sam radio na grad nji te pe�i sve ga pol dana i to prvi dan grad nje, 

zatim sam se javio kao tele fo ni sta i radio sam 12 dana na tele fon skoj lini ji. 
Polo vi com febru a ra 1942. pe� je bila dovr še na. Sada su žrtve i to žene 

i mala dje ca počam od dojen če di dova ža ni kami o ni ma iz St. Gra diš ke, pred 
zgra dom gdje je bila pe� kami o ni su se zau sta vi li i žene i dje ca su bili uva đa ni 
u zgra du. Iz zgra de se nisu više vra �a li. Mi koji smo sta no va li u bli zi ni čuli 
smo jezo vi te kri ko ve i zapo ma ga nje žena. Zatim se čuo šum kao da se otva-
ra ju veli ka želje zna vra ta, a nakon toga je nastu pi lo smi re nje.

Nakon toga je došao novi kamion s novim žrtva ma, pra zni kami o ni 
su odla zi li.

U jutro na pro la zu na rad vidje li smo žen skih cipe la, polu ci pe la, dječ je 
odje �e, koja su se nala zi la u bli zi ni ula za u zgra du. 5. II. 1942. oče ki va la se 
naja vlje na među na rod na komi si ja za pre gled logo ra. Za doček komi si je izgra-
đi va la se po naj straš ni joj zimi i po no�i jed na bara ka, koja je ima la slu ži ti kao 
trpe za ri ja. Zatim jed na bara ka koja je ima la slu ži ti kao odma ra liš te. Ja sam 
ležao u to vri je me u bara ki, koja je slu ži la kao bol ni ca. Ležao sam od 5 ubo da 
koje sam dobio od usta še bajo ne tom u leđa. Bio sam u febru a ru 1942. izne-
šen u bara ku na spa va nje i to je bio moj spas. Osta li bole sni ci su svi radi svog 
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lošeg izgle da bili ubi je ni. Bilo ih je oko 140, a odve de ni su bili iz bol ni ce i 
ubi je ni za vri je me vožnje u kami o ni ma, a poko pa ni su bili u šumi Jase no vac 
II. Među nji ma je bio i moj brat Oton Ber ger. Poka pa li su ih same usta še.

Te no�i je bol nič ka bara ka pre u re đe na. Cje la bara ka je iz nutra pre-
svu če na bije lim što fom. Met nu to je 50 pot pu no novih emaj li ra nih kre ve ta. 
Pohva ta no je na izgled 50 naj bo ljih zato če ni ka i ti su smješ te ni uz naj bo lju 
nje gu do dola ska komi si je u tu bol nič ku bara ku. Dobi li smo tra ke na ruka ma 
sa lažnim viso kim bro je vi ma koji su pret sta vlja li bro je ve zato če ni ka.

Od upra ve logo ra dobi li smo nalog da na upit kojeg čla na komi si je 
smi je mo samo odgo vo ri ti: „Ja se zovem zato če nik broj”, kod toga se mora lo 
nazna či ti broj, koji je bio na tra ki na ruci.

Komi si ja je bila sasta vlje na iz neka dva tali jan ska fra tra, tali jan skih i 
nje mač kih časni ka, jed ne žene u nac-soci ja li stič koj uni for mi, ustaš kih časni-
ka i novi na ra.

Komi si ju je vodio upra vi telj Lubu ri� u časnič ku bla go va o nu i u novo 
sagra đe ne bara ke u koje nije nikad ni jedan zato če nik ula zio.

Kasni je sam čitao u Hrvat skom Naro du čla nak o toj komi si ji, a čla nak 
je nosio naslov: „Jase no vac nije opo ra vi liš te, a nije ni muči liš te.“ Ina če je 
komi si ja u tom član ku dala izraz zado volj stva nad sta njem u logo ru.

Koli ko je lju di spa lje no u pe�i nema poda ta ka, a među nama u logo ru 
raču na lo se da je ubi je no oko 10.000. Ta pe� je kon cem febru a ra ili počet kom 
mar ta uniš te na 1942.

Mi zna mo samo mje sto, gdje je bila sagra đe na.
Ja sam u to vri je me bio ve� pot pu no iscr pljen, pa me je drug zato če nik 

Viner  pre ba cio u  koža ru.
U koža ri sam radio kao perač rublja i kao vanj ski rad nik.
Godi na 1942. bila je naj go ra, jer je tada pobi je no 60.000 ciga na te 

oko 30.000 žena i dje ce u Gra di ni tj. pre ko puta cigla ne pre ko puta Save gdje 
posto je čita ve kostur ni ce.

Iz pri ča nja dru go va bio je naj go ri logor 3 c koji je nosio tablu pje ga-
vog tifu sa. Tu su lju di muče ni gla đom bili osta vlje ni 30 dana bez hra ne. Umi-
ra li su. Nji ho vi dru go vi su s mrtva ca reza li meso i hra ni li su se, da se odr že 
na živo tu.

To su usta no vi li gro ba ri kod izvr še nja jer su neko ji lje še vi bili bez 
mesa na buto vi ma i dru gim dje lo vi ma tije la.

Godi na 1943. bila je rela tiv no mir na. Mislim, da je u toj godi ni, od 
mar ta do u jese ni nisu vrše na ubij stva. U jesen se opet poče lo s ubi ja njem.

Tokom 1944. ubij stva su bila na dnev nom redu.
To sve ja daka ko zna dem po čuve nju od dru go va, jer se u koža ri 
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nije ubi ja lo. Jedi no su u jed nom navra tu odve de ni jed no 18 lju di i ubi je ni 
u novem bru 1944. Zatim jed nom dru gom zgo dom 7, te konač no jed ne tre �e 
zgo de dva te su i ti ubi je ni. Ubi je ni su jer su u koža ri bili une še ni par ti zan ski 
let ci i bro šu re, do kojih smo dola zi li mi koji smo išli na vanj ski rad.

U koža ri sam ostao do 23. IV 1945. Kad smo se orga ni zi ra li da se pro-
bi je mo, jer smo čuli da �emo na večer biti ubi je ni.

Bio sam u udar noj dese ti ni koja je ubi la stra ža ra i uspio sam se spa si ti.
U koža ri nas je bilo 147, i raču nam da nas se je spa si lo oko 10 do 15 

osta li su pobi je ni mitra lje zi ma pri pro bi ja nju pre ma šumi. Neki su se i sami 
otro va li da nepad nu u ruke usta ša ma. Od 12. apri la 1945. potu če no ih je u 
logo ru još oko 20.000 lju di.

Pro či ta no i odo bre no:
Ber ger v.r.

M.P.
Dr. Imen šek v.r.  M. Pro da no vi� v.r.

Da je ovaj pre pis vje ran svo me ori gi na lu, tvr di:
Zemalj ska komi si ja za utvr đi va nje zlo či na

oku pa to ra i nji ho vih poma ga ča

Za komi si ju:

ВељкоЂурићМишина
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МомирНинковић,историчар
Београд

НЕЖИ ДЕР СКА ЕПО ПЕ ЈА
Осврт на књи гу Иси до ра Ђуко ви ћа и Нена да Луки ћа Нежидер.

АустроугарскилогорзаСрбе1914–1918 (Бео град 2017, 310)

Годи не у који ма се обе ле жа ва ла сто го ди шњи ца Првог свет ског 
рата дале су додат ни под сти цај за про у ча ва ње тема које се одно се на овај 
сукоб што је умно го ме обли ко вао читав 20. век и покре нуо про це се чије 
се после ди це и данас осе ћа ју. И стра ни и дома ћи исто ри ча ри бави ли су 
се раз ли чи тим пита њи ма у вези с местом и уло гом Кра ље ви не Срби је 
и Срба у Вели ком рату. Нова истра жи ва ња и обја вљи ва ње раз ли чи тих 
изво ра баци ли су додат ну све тлост на дога ђа је из тог бур ног вре ме на. 
Шире ње науч ног зна ња о овом изу зет но важном пери о ду срп ске исто ри-
је посеб но је зна чај но због тога што је Први свет ски рат јед на од нај ва-
жни јих колек тив них успо ме на које чине наци о нал ни иден ти тет срп ског 
наро да. Поред тога што пред ста вља вре ме вели ког јуна штва, побе да, 
осло бо ђе ња и ује ди ње ња, за Србе је Први свет ски рат и вре ме огром-
ног стра да ња. „Вре ме смр ти“. Пошто сећа ње на зајед нич ка стра да ња, 
на „зла која су зајед нич ки пре тр пље на“, пред ста вља јако везив но тки-
во јед не наци је (како каже Ернест Ренан, „наци о нал не туге више вре де 
од три јум фа“, „зајед нич ка пат ња више сје ди ња ва него зајед нич ко ужи-
ва ње“), истра жи ва ње пре тр пље них стра да ња и рат них жрта ва срп ског 
наро да у Првом свет ском рату од изу зет ног је зна ча ја. У „дугом кре та-
њу од кла ња до ора ња“ – од осман ских осва ја ња нао ва мо, све до дана-
шњих дана и мар тов ског погр о ма на Косо ву и Мето хи ји 2004. годи не 
– масов на стра да ња срп ског наро да толи ко су се често пона вља ла да се о 
њима може гово ри ти као о сво је вр сном „кон ти ну и те ту“ срп ске исто ри је. 
У том више ве ков ном низу срп ских стра да ња демо граф ска ката стро фа 

343.819.5(436-89)”1914/1918”(049.32)
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пре тр пље на у Првом свет ском рату зау зи ма јед но од „нај и стак ну ти јих“ 
места. Иако је данас број од 1.247.435 стра да лих – који је југо сло вен ска 
деле га ци ја пре да ла Коми си ји за репа ра ци је на Миров ној кон фе рен ци ји у 
Пари зу – под ло жан пре и спи ти ва њу и кри ти ци, оквир но се може рећи да 
је Срби ја изгу би ла око четвр ти не ста нов ни штва, као и да је про пор ци о-
нал но бро ју ста нов ни ка пре тр пе ла нај ве ће губит ке у рату. Осим Срба из 
Кра ље ви не Срби је и дру ге срп ске кра ље ви не – Црне Горе, вели ким стра-
да њи ма су били изло же ни Срби широм Аустро у гар ске: у Сре му, Бана ту, 
Бач кој, Бара њи, Хрват ској и Сла во ни ји, Дал ма ци ји, Босни и Хер це го ви-
ни. Уби ја ни су, гину ли и уми ра ли како вој ни ци на фрон ту, тако и циви-
ли, жене, деца и стар ци. Стра да ли су на веша ли ма, од мета ка, геле ра и 
шрап не ла, уми ра ли од боле сти, гла ди, исцр пље но сти и хлад но ће. Места 
масов ног стра да ња били су и лого ри подиг ну ти широм Аустро у гар ске, 
Немач ке, Бугар ске и Тур ске, међу који ма је и Нежи дер, коме је посве ће-
на књи га коју овом при ли ком насто ји мо да пред ста ви мо науч ној и широј 
јав но сти.

Пре него што пре ђе мо на при каз садр жа ја књи ге, да би се у пуној 
мери схва тио зна чај теме и место које лого ри зау зи ма ју у срп ској исто-
ри ји тре ба поме ну ти и аутен ти чан поглед Жар ка Видо ви ћа на Србе као 
„лого ра шку наци ју“. Овај нека да шњи зато че ник који је током Дру гог 
свет ског рата про шао затвор у Сара је ву, Јасе но вац, интернацију и при-
нуд ни рад у Нор ве шкој, на осно ву лич ног иску ства – свог „лого ра шког 
дожи вља ја рата“ – поме ну то ста но ви ште је изнео гово ре ћи о Вука ши ну 
Ман дра пи (Све том Вука ши ну Јасе но вач ком) кога је позна вао и сма трао 
је да пред ста вља пара диг ма тич ну лич ност нови је исто ри је срп ског наро-
да – „срж нови је срп ске исто ри је“. Наво де ћи како су спо ља посма тра ни 
Срби „народ чију исто ри ју обе ле жа ва логор – а не ‘устан ци’ и ‘побед-
нич ки рато ви’“ (та кво гле да ње на исто ри ју срп ског наро да уне ко ли ко 
нас под се ћа на сти хо ве Црњан ског из песме посве ће не атен та то ру „чуд-
ног име на“: Слави,иоклопницима,некумукнепоји даље: Јаукигробље
јенародмој/Асјајнапрошлостјелаж), Жарко Видо вић исти че: „Зато 
о пове сти Срба – мимо чет нич ког, пар ти зан ског, уста нич ког, рат нич ког 
или побу ње нич ког, али запра во мито ман ског иску ства и суда – тре ба 
саслу ша ти и про у чи ти иску ство лого ра шко, да бисмо га угра ди ли у нашу 
веру, душу, у витал ност зајед ни це!“ Не ула зе ћи овом при ли ком у дета-
ље ширег гле ди шта о Срби ма као „лого ра шкој наци ји“ – под том син-
таг мом није под ра зу ме вао само лого ре као инсти ту ци је – сма тра мо да 
овде тре ба истак ну ти Видо ви ће во нагла ша ва ње и пози ва ње на пажљи во 
про у ча ва ње и про ми шља ње лого ра шког иску ства и њего во угра ђи ва ње 
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у срп ски наци о нал ни иден ти тет. У при лог важно сти те тема ти ке, поред 
пат њи и стра да ња које су Срби дожи ве ли у лого ри ма, гово ре и одре-
ђе ни „кон ти ну и те ти“. Прак тич но читав срп ски 20. век је испре се цан и 
изра на вљен лого ри ма – почев ши од масов ног интер ни ра ња с којим су се 
Срби суо чи ли у освит „крат ког 20. века“: од Ара да, Бол до га со ња, Добо-
ја, Неђ ме ђе ра, Шопр о ње ка... у Првом свет ском рату; пре ко Јасе нов ца, 
Јадов на, Бањи це, Даха уа, лого ра за децу Јастре бар ског, Сиска и Гор ње 
Рије ке и низа дру гих кон цен тра ци о них, рад них лого ра и „фабри ка смр-
ти“ у наред ном свет ском суко бу; до Лоре, сара јев ских лого ра, Висо ког, 
Лапу шни ка, Мали ше ва и низа затво ра и лого ра у који ма су држа ни Срби 
деве де се тих годи на 20. сто ле ћа. Кон ти ну и те ти се поне кад сим бо лич но 
огле да ју и у истом месту на коме су Срби били зато че ни ци током два 
свет ска суко ба (Маут ха у зен, Добој) или у људи ма који су као лого ра-
ши про жи ве ли и Први и Дру ги свет ски рат (реци мо, Душан Кри во ка пић 
који је у „нежи дер ском лаге ру“ био од 1914. до 1918. годи не, а током 
Дру гог свет ском рату био је на „при сил ном раду у лаге ри ма Бора“).

Истра жи ва ње „лого ра шког иску ства“ Срба је зна чај но и због 
тога што се у дана шње вре ме на Запа ду пре ћут ку ју срп ска стра да ња у 
лого ри ма током два свет ска рата (про фе сор Ђор ђе Стан ко вић је скре тао 
пажњу на то пита ње пишу ћи о кон тро верз ној књи зи Хол ма Зунд ха у се на 
ИсторијаСрбијеод19.до21.века). Наспрам тога, испо љи ла се сасвим 
супр от на тен ден ци ја: током суко ба деве де се тих годи на про шлог века 
дола зи до „врхун ца зло у по тре бе сте ре о ти па о лого ри ма“ у про па ган ди, 
па је на делу „пои сто ве ћи ва ње обје ка та које је срп ска стра на у рату кори-
сти ла за при ку пља ње и држа ње заро бље них вој ни ка и циви ла про тив-
нич ких стра на са наци стич ким ‘мли но ви ма за кости’“ (Горан Мило ра до-
вић). Пред ста вља ње Срба као „злих мома ка“ и поре ђе ње са наци стич ком 
Немач ком и Аушви цом има ло је пре све га за циљ оправ да ва ње поли ти ке 
која је пре ма њима вође на, али и рела ти ви зо ва ње наци стич ких зло чи на 
из Дру гог свет ског рата, рела ти ви зо ва ње Аушви ца, Мат ха у зе на, Даха уа 
и дру гих „фабри ка смр ти“. Упра во због зна ча ја Првог свет ског рата за 
наци о нал ни иден ти тет Срба, пре тр пље них стра да ња, пат њи, упо зо ра ва-
ју ћих кон ти ну и те та и места које „логор ско иску ство“ тре ба да зау зме у 
модер ном срп ском наци о нал ном иден ти те ту, због пред ста вља ња Срба 
(што су у два свет ска суко ба затва ра ни и зати ра ни у лого ри ма, а 1990-их 
су иску си ли Лору, сара јев ске лого ре и затво ре и Мали ше во) као „злих 
мома ка“ који су орга ни зо ва ли кон цен тра ци о не лого ре попут оних у Тре-
ћем рај ху – тема књи ге то јест сама књи га Иси до ра Ђуко ви ћа и Нена да 
Луки ћа је толи ко важна!
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Књи гу Нежидер.АустроугарскилогорзаСрбе1914–1918 – осим 
пред го во ра, илу стра ци ја, рези меа и спи ска изво ра и лите ра ту ре, који се 
нала зе на почет ку, одно сно на кра ју публи ка ци је – чине две вели ке, сре-
ди шње цели не. У првој су – кроз три већа погла вља и 23 пот по гла вља 
– на темат ски начин обра ђе ни орга ни за ци ја и функ ци о ни са ње лого ра, 
усло ви живо та и логор ска сва ко дне ви ца интер ни ра ца, њихо ва број ност и 
уми ра ње (стр. 9–66). Дру ги – и нај ве ћи – део књи ге чине спи ско ви умр-
лих интер ни ра ца (стр. 67–294).

У Предговору (стр. 7–8) ауто ри су се у основ ним црта ма освр ну-
ли на струк ту ру и извор ну осно ву књи ге, а на кра ју су наве де не изја ве 
захвал но сти. Први део књи ге почи ње вели ким погла вљем ЛогорНежи
дер1914–1918 (стр. 9–40), у коме су у 12 пот по гла вља при ка за ни орга-
ни за ци ја лого ра и живот интер ни ра ца од фор ми ра ња до рас пу шта ња 
лого ра. На почет ку погла вља дате су увод не инфор ма ци је о интер ни ра-
њу циви ла и заро бље них вој ни ка из Кра ље ви не Срби је током Вели ког 
рата (стр. 9–11). Поме ну то је да се интер ни р ци поред поде ле на вој не и 
цивил не, могу дели ти – на осно ву тери то ри јал ног кри те ри ју ма – на оне 
који су били интер ни ра ни у лого ре у Аустро у гар ској, Немач кој, Бугар-
ској и Тур ској. Ука за но је на то да су поме ну те држа ве биле пот пи сни це 
хашких и женев ских кон вен ци ја (про то ко ла) са кра ја 19. и почет ка 20. 
века које нису дозво ља ва ле интер ни ра ње циви ла у заро бље нич ке лого-
ре, али и на то да су вели ке силе чла ни це Антан те (Вели ка Бри та ни ја, 
Фран цу ска и Руси ја) тако ђе спро во ди ле интер ни ра ње или кон фи ни ра ње 
са оку пи ра них или при вре ме но зау зе тих тери то ри ја и да су на сво јим 
тери то ри ја ма има ле лого ре за цивил но ста нов ни штво. Аустро у гар ско 
обра зло же ње интер ни ра ња циви ла наво ђе њем да су они вој ни обве зни-
ци или да су „пру жа ли ору жа ни отпор због чега су сма тра ни бор ци ма“, 
ауто ри су про ко мен та ри са ли речи ма: „Заи ста је тешко при хва ти ти да су 
деца живот не доби од само неко ли ко годи на, ста р ци и жене били вој ни 
обве зни ци или да су били у ста њу да пру же ору жа ни отпор“. Пошто се 
Нежи дер нала зио на тери то ри ји Аустро у гар ске и како је интер ни ра ње у 
аустро у гар ске лого ре спровођено током целог рата, ауто ри су се освр ну-
ли на три фазе интер ни ра ња циви ла и заро бље них вој ни ка из Кра ље ви не 
Срби је (јул –де цем бар 1914, окто бар –де цем бар 1915, 1916–1918), фазе 
које су се покла па ле са одре ђе ним пери о ди ма рата две држа ве (обја ва 
рата и бор бе 1914, вели ка офан зи ва кра јем 1915, оку па ци ја Кра ље ви не 
Срби је). Пре ма пода ци ма изне тим на Миров ној кон фе рен ци ји у Пари зу 
из Кра ље ви не Срби је у Аустро у гар ску је било интер ни ра но око 200.000 
људи (147.677 вој ни ка и 50.000 циви ла). У пот по гла вљу Формирањеи
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развојлогораНежидер (стр. 12–15) дати су осно ви пода ци о тада шњем 
Нежи де ру (немач ки назив: Ној си дел; данас Ној зидл ам Зе, одно сно Ној-
зидл на Језе ру, а нала зи се у аустриј ској покра ји ни Бур ген ланд), ста рој 
касар ни хусар ског (коњич ког) пука у којој је био сме штен Ста ри логор 
(или Логор I), као и о изград њи Новог лого ра (Лого ра II) у пери о ду од 
кра ја 1914. до јесе ни 1915. годи не. Детаљ но је при ка за на струк ту ра лого-
ра и објек ти који су га чини ли – бло ко ви, згра де, бара ке, кухи ње, трпе за-
ри је, шко ла, вртић, мага ци ни, бол нич ки део, купа ти ла, пољ ски кло зе ти, 
буна ри, логор ски круг. Ука за но је на раз ли ку у сме шта ју и одно су пре ма 
интер нир ци ма на осно ву соци јал ног ста ту са и имо вин ског ста ња – инте-
ли ген ци ја, про фе со ри, офи ци ри и виши чинов ни ци били су сме ште ни 
у нешто бољим усло ви ма, а били су и номи нал но осло бо ђе ни од рад не 
оба ве зе и има ли повољ ни ји режим исхра не (на неко ли ко места ауто ри 
пишу о томе – стр. 13, 14, 20, 23). Огром на већи на интер ни ра ца зато че-
ни штво је про во ди ла у јако лошим усло ви ма, а нај те же је било у бив шим 
коњу шни ца ма које су има ле висо ку тава ни цу и мале про зо ре, па их је 
било тешко загре ја ти са мало огре ва коли ко се доби ја ло, у њима није 
било довољ но све тло сти; а спа ва ло на сла ми и тан ка лане на ћебад нису 
могла да зашти те од хлад но ће лого ра ше („који су зими нај че шће спа ва-
ли у вла жним, прља вим и дотра ја лим оде ли ма“), и упр кос дез ин фек ци ји 
осе ћао се воњ коња.

Наред на цели на посве ће на је Командилогора (стр. 15–16) и у њој 
је при ка за на логор ска хије рар хи ја – од коман дан та до вој ни ка који су 
обез бе ђи ва ли логор. За коман дан та лого ра Јули ју са Вајн гра бе ра наве де-
но је да је био „строг, прек и искљу чив човек кога су се интер нир ци нај-
ви ше пла ши ли“, а – на при мер – за коман дан та III гру пе лого ра ша Гезу 
Лан та ша да је „лого ра ши ма остао у лошем сећа њу“ и да их је „кажња вао 
[...] за сит ни це, без раз ло га их мал тре ти рао, вре ђао, псо вао, пони жа вао, 
тукао кор ба чем којег је увек носио са собом“. Поред пои ме нич ног поми-
ња ња ова квих људи, наве де ни су и супрот ни при ме ри попут ађу тан та 
коман дан та лого ра, поруч ни ка Хир ша, који је био родом из Пан че ва, теч-
но гово рио срп ски и „често убла жа вао поло жај и одго вор ност лого ра ша 
пред коман дан том, коли ко је то било у њего вој моћи“. Дужна пажња је 
посве ће на и Допремањуиотпуштањуизлогора (стр. 16–20), од дола ска 
првих интер ни ра ца из Под ри ња, Мачве, Азбу ко ви це и Поце ри не сре ди-
ном сеп тем бра 1914, пре ко сла ња сле де ћих гру па интер ни ра ца и вој них 
заро бље ни ка из Срби је, али и из Боке Котор ске. Опи сан је начин при-
је ма и наве де но како је „сва ки интер ни рац [...] на ула ску у логор доби-
јао четвр та сту лиме ну пло чи цу са озна ком под којом је био упи сан у 
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логор ску књи гу“ (или иска за но речи ма јед ног од лого ра ша, „поста до смо 
нуме ре“ – стр. 42). Упр кос дого во ру срп ске и аустро у гар ске вла де да се 
одре ђе ни број цивил них интер ни ра ца репа три ра 1915, из Нежи де ра је 
до окто бра те годи не отпу ште но мало њих, а по оку па ци ји Срби је поче-
ли су да при сти жу нови лого ра ши. Иако је 1916. наја вље но пушта ње 
свих интер ни ра них циви ла, лан си ра ње те вести је пре све га тре ба ло да 
послу жи у свр ху про па ганд ног рата са срп ским вла сти ма. Уз отпу шта ње 
неко ли ко рела тив но већих гру па интер ни ра ца (пре ма неким пода ци ма 
из самог Нежи де ра је од почет ка 1916. до фебру а ра 1918. отпу ште но 
2.000 заточеника), пара лел но је текао про цес даљег интер ни ра ња циви ла 
из Срби је. Наред на пот по гла вља посве ће на су логор ској сва ко дне ви ци 
интер ни ра ца, њихо вим актив но сти ма од уста ја ња у пет до пове чер ја у 22 
часа. Раднеобавезе (стр. 20–22), као што смо поме ну ли, били су осло бо-
ђе ни „повла шће ни“ сло је ви дру штва са „вишим еко ном ским и обра зов-
ним ста ту сом“, а поред њих декла ра тив но су били осло бо ђе ни и мла ђа 
деца и боле сни, као и све ште на лица. Ипак, некад ова „пра ви ла“ нису 
пошто ва на, наре ђи ва но је да „сви иду на рад без изу зет ка“, па су и инте-
лек ту ал ци, све ште ни ци и ста р ци упу ћи ва ни на тешке физич ке посло ве. 
Део посло ва је оба вљан у кру гу лого ра, а за неке посло ве су интер нир ци 
у „рад ним гру па ма“ упу ћи ва ни ван њега. Ради ло се без обзи ра на вре-
мен ске при ли ке, а рад но вре ме од седам до 14 часо ва није увек пошто ва-
но. Нај че шћи посло ви су били уто вар и исто вар робе на обли жњој желе-
знич кој ста ни ци Пар ндорф, рад на пољо при вред ним има њи ма, сече ње 
трске на обо ду Нежи дер ског језе ра и пре нос сно по ва до желе зни це, 
изра да раз ли чи тих суве ни ра од дрве та и мета ла који су про да ва ни у Бечу 
и Будим пе шти, пра вље ње зим ске обу ће од дрве та, крпље ње оде ће и обу-
ће, пле те ње, пра ње веша и посте љи не, рад у кухи њи.

Исхраналогораша (стр. 22–26) само до кра ја окто бра 1914. била 
је одго ва ра ју ћа, а од тог пери о да до кра ја рата ква ли тет и коли чи на су 
стал но опа да ли. Иако је Аустро у гар ска по међу на род ном пра ву била 
оба ве зна да зато че ни ке хра ни по нор ма ма које су важи ле за њене вој-
ни ке, од јесе ни 1915. интер нир ци су трпе ли вели ку глад, а у току 1916. 
хран љи вост обро ка је пала испод 1.000 кало ри ја, што није било довољ но 
за нор мал но функ ци о ни са ње орга ни зма. У пот по гла вљу Бригаоздрављу
логораша (стр. 26–28) ауто ри су наве ли да су нео д го ва ра ју ћи усло ви за 
живот ути ца ли на то да „здра вље лого ра ша буде стал но угро же но“. Три 
епи де ми је пега вог тифу са (1915, 1916, 1917) одне ле су број не жртве, а 
интер нир ци су масов но уми ра ли и од дизен те ри је, тубер ку ло зе и дру-
гих боле сти. Ауто ри закљу чу ју да су „основ ни узро ци масов ног уми-
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ра ња лого ра ша у лого ру Нежи дер 1914–1918. годи не [...] пре вас ход но 
епи де ми је зара зних боле сти иза зва не неа де кват ним усло ви ма живо та, 
глад због екс трем но лоше исхра не, али и нај ве ро ват ни је неа де кват на 
лекар ска помоћ узро ко ва на раз ли чи тим фак то ри ма“. Огра ни че на пре-
пи ска лого ра ша (две „фелд пост кар те“ месеч но), више стру ка цен зу ра 
и при ма ње два паке та годи шње (који су дуго путо ва ли и нико није сно-
сио одго вор ност за честе кра ђе) обра ђе ни су у пот по гла вљу Поштанска
кореспонденција (стр. 29–30). 

Ауто ри су се освр ну ли и на Права, (не)слободе и кажњавање
логораша (стр. 30–31). Пре ма њихо вим речи ма, „кажња ва ње и тор ту-
ра интер ни ра ца резли чи тим сред стви ма и мето да ма било [је] сва ко днев-
на поја ва“, „логор ске ста ре ши не су обич но са собом носи ли кор бач или 
штап и врло често су зна ли да без неког кон крет ног пово да лого ра ша 
оша ма ре, уда ре шта пом, кор ба чем или кун да ком“. Казне (забра на „хле-
ба и мена же“, „два часа веша ња (при ве за)“ за стуб на педаљ од земље, 
затва ра ње у сами цу или у зло гла сни обје кат зва ни „Пше мисл“) у већи-
ни слу ча је ва изри ца не су на лицу места, без могућ но сти одбра не или 
жал бе. Дужну пажњу ауто ри су у исто и ме ном пот по гла вљу посве ти-
ли и културнозабавномживоту (стр. 31–33) – про сла ва ма пра зни ка, 
позо ри шним пред ста ва ма интер ни ра них глу ма ца, реци то ва њи ма песа-
ма, делат но сти ма све ште нич ког хора које су доне кле  олак ша ва ле сва-
ко дне вље лого ра ша, пома га ле им да очу ва ју веру и наду у осло бо ђе ње. 
У пот по гла вљу Школеулогору (стр. 33–36), ауто ри су при ка за ли усло ве 
рада, број ност ђака, одли ке наста ве, недо ста так уџбе ни ка и настав них 
сред ста ва, настав ни кадар основ не шко ле (покре ну та у про ле ће 1916); 
а – коли ко су оскуд ни изво ри дозво ли ли – наве ли су и доступ не подат ке 
о настав ном кадру гим на зи је која је поче ла са радом у јулу 1917. годи не. 
У наред ној цели ни Бројностањеинтернирацаулогору1914–1918 (стр. 
36–39) ауто ри наво де раз ли чи те подат ке који се могу наћи у изво ри ма и 
закљу чу ју да – када се сви они сабе ру и упо ре де – може се рећи да је у 
Нежи де ру било интер ни ра но нај ма ње 17.000 лица, пре вас ход но циви ла. 
Од тог бро ја нај ве ћи део су чини ли Срби (посеб но из Кра ље ви не Срби је, 
али и из Црне Горе, Босне и Хер це го ви не и дру гих дело ва Аустро у гар-
ске), али било је интер ни ра но и „неко ли ко сто ти на жена и деце из Пољ-
ске, Укра ји не, Руси је, десе так фран цу ских поро ди ца из банат ског села 
Модо ша (касни је Јаша Томић), а у авгу сту 1916. годи не око 2.000 Руму-
на“. Прво погла вље се завр ша ва пода ци ма о Распуштањулогора (стр. 
39–40) до кога је дошло кра јем окто бра 1918. годи не. Опи су ју ћи повра-
так лого ра ша у Срби ју, ауто ри на кра ју наво де: „Иако су били побед ни-
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ци, они су се из рата вра ти ли без побед нич ких песа ма и сла вља, исцр-
пље ни, боле сни и трај но нару ше ног здра вља. Данас, 100 годи на након 
завр шет ка Првог свет ског рата може мо рећи да су пре жи ве ли лого ра ши 
у ства ри били ствар ни побед ни ци Првог свет ског рата.“

Како би чита о ци ма при бли жи ли тема ти ку раз ма тра ну у првом 
погла вљу, ауто ри су на више места наво ди ли упе ча тљи ве цита те из изво-
ра, попут мол бе поро ди це за отпу шта ње из лого ра интер нир ца Алек сан-
дра Дими ћа, сећа ња Јова на Мио дра го ви ћа на тешке усло ве рада, сећа ња 
Душа на Кри во ка пи ћа на лоше усло ве у који ма су живе ла срп ска деца, 
пост кар те лого ра ша Радо ва на Мило ва но ви ћа упу ће не супру зи (стр. 
18–19, 21–22, 25–26, 29). Усло ви живо та, сва ко дне вље интер ни ра ца и 
тешко ће са који ма су се суо ча ва ли додат но су при бли же ни чита о ци ма 
дру гим погла вљем књи ге Изводиизсећањалогорашаоживотуулогору 
(стр. 41–57). Тешке живот не при ли ке интер ни ра ца илу стро ва не су изја-
вом глум ца Вла де те Дра гу ти но ви ћа – јед ног од рет ких лого ра ша који је 
успео да побег не – он је о при ли ка ма у лого ру у мар ту 1915. раз го ва рао 
с нови на ром Политике (стр. 41–42). Доста про сто ра је посве ће но изво-
ди ма из сећа ња Мила ди на К. Нико ли ћа Расин ског Нежидерскаепопеја
иликрвавилистовиживотаСрбауЛагеру; пн је као „човек од пера“ 
(песник и нови нар) оста вио потре сна и упе ча тљи ва све до чан ства о при-
је му у логор, атмос фе ри која је у њему вла да ла, изгле ду, пона ша њу и 
кажња ва њу интер ни ра ца, суд би на ма и смр ти поје ди них лого ра ша (стр. 
42–47). Пред ста ва о муко трп ним усло ви ма живо та у лого ру – али и неса-
ло ми вом духу лого ра ша – упот пу ње на је и ути сци ма вој ног све ште ни ка 
Душа на Обра до ви ћа који је оби ла зио Србе интер ни ра не у лого ри ма у 
вој ној обла сти Комар но, а за Нежи дер је навео: „Ово беше логор нај цр-
њи и нај жа ло сни ји на челу са коман дан том Шва бом, који беше пра ви 
тира нин и крво лок“ (стр. 48–49). У наред ном пот по гла вљу при ка за на је 
јед на епи зо да са почет ка лого ра шког живо та нај по зна ти јег нежи дер ског 
лого ра ша, вели ког срп ског и свет ског науч ни ка Милу ти на Милан ко ви ћа 
(стр. 49–50). На осо бен начин о пре тр пље ним „гро зним мука ма“ у лого-
ру (али и начи ну на који је међу лого ра ши ма и њихо вим потом ци ма чува-
на успо ме на на стра да ње) све до чи упе ча тљи ва при ча о јед ном пред ме ту 
напра вље ном у лого ру – кути ји за дуван од ора хо вог дрве та (стр. 50–51). 
Муке и тешко ће кроз које су интер нир ци про шли додат но су илу стро ва-
не изво ди ма из књи ге Живо ји на Алек си ћа Утуђојземљи(стр. 51–53). 
Наро чи то је мучан опис оних који су нај те же под но си ли логор ске дане: 
„Страх ме ухва ти кад погле дам ту гоми лу људи у рита ма како ме тупо 
гле да ју... као да су из мртвих уста ли. Иде њихо ва коло на. Напред је чика 
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Голуб. Оста ли за њим. Сти же коли ко ко може. Зва ли су их маро ди. Мно-
го су личи ли на све дру го, али не на људ ска разум на бића. То су они који 
већ пада ју и поср ћу кад их тера ју на рад и које из хума но сти вра ћа ју на 
носи ли ма у бол ни цу на поправ ку. Они на ђубре ту про на ла зе отпат ке и 
одмах их ста вља ју у уста. Они су где се про си па вода од опра них судо ва 
и раши ре них руку хала пљи во жде ру ту црну, прља ву мла ку воду, тако 
жуд но као да им је у њој спас... Ено их пасу тра ву и сва ки себи је рука-
ма загра дио, да му је дру ги не узме... Зуби ма ломе и крца ју па гута ју их, 
оти ма ју се, бију, кука ју, пла чу као мала деца – пада ју као муши це и уми-
ру.“ На сво је вр стан начин о стра да њу кроз које је про шао срп ски народ у 
Првом свет ском рату гово ре пода ци о Најбројнијојинтерниранојпоро
дици – поро ди ци Симе Бог да но ви ћа, углед ног тргов ца из При је по ља, из 
које је било интер ни ра но 13 чла но ва (стр. 53). На кра ју погла вља наве-
де на је ПричаољубавиизмеђулогорашаБошкаДољанчевићаизЖеле
зникаиЈулијанеФурман(стр. 54–57), при ча о тешко ћа ма и иску ше њи ма 
кроз које је мла ди пар про шао како у Аустру гар ској за вре ме рата, тако 
и после рата у Срби ји. При ча која пока зу је „дру гу стра ну рата“ и чији 
„заплет“ под се ћа на тешко ће глав них јуна ка Швабице Лазе Лаза ре ви ћа, 
само са срећ ним „рас пле том“.

У послед њем погла вљу првог дела књи ге – Смртулогору (стр. 
58–66), ауто ри су се бави ли пита њи ма Умирањаисахрањивањалогора
ша (стр. 58–59) и ЛогорскоггробљанаКалварији (стр. 59–63). Логор ско 
гро бље на обли жњем брду Кал ва ри ја успо ста вље но је у окто бру 1914. 
годи не и на њему је – по рас по ло жи вим пода ци ма – сахра ње но око 4.800 
интер ни ра ца. Ауто ри су се освр ну ли на однос југо сло вен ских вла сти – 
како Кра ље ви не, тако и соци ја ли стич ке Југо сла ви је – пре ма одр жа ва њу 
гро бља и гро бо ва. Упр кос неким мера ма, гро бље је личи ло на „напу ште-
но, ста ро сео ско гро бље“ и услед небри ге све више се руи ни ра ло све до 
1953. годи не када је вла да аустриј ске покра ји не Бур ген ланд екс ху ми ра-
ла посмрт не остат ке са Кал ва ри је и пре не ла их у костур ни цу на нежи-
дер ском гро бљу. У пот по гла вљу Изворизасастављањесписковаумрлих 
(стр. 63–66) при ка за ни су раз ли чи ти спи ско ви жрта ва (од којих је нај-
зна чај ни ји и нај пот пу ни ји пре пис ори ги нал не књи ге умр лих из лого ра 
Нежи дер), тешко ће, про бле ми и недо у ми це које су пра ти ли рад на саста-
вља њу попи са стра да лих лого ра ша. На осно ву упо ре ђи ва ња раз ли чи тих 
спи ско ва и изво ра ауто ри закљу чу ју: „Када су на кра ју сабра ни сви пода-
ци, дошло се до укуп но 4.763 попи са них и сигур но умр лих интер ни ра ца 
у лого ру Нежи дер, од којих је њих 4.429 било из Кра ље ви не Срби је, 118 
из Кра ље ви не Црне Горе, из дана шњих Босне и Хере го ви не 2, Хрват-
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ске 6, АП Вој во ди не 9, Пољ ске, Руси је, Укра ји не и Руму ни је 147, 36 је 
умр ло у неком дру гом месту [...] У конач ни збир умр лих нису ура чу на ти 
они за које се то није могло поу зда но потвр ди ти и којих је било 194 [...] 
Уоче но је да недо ста ју пода ци за око 100 умр лих у 1914. и отпри ли ке за 
још толи ко у пери о ду 1915–1918. годи не. [...] Без обзи ра на све могу ће 
недо стат ке, може се поу зда но прет по ста ви ти да број умр лих веро ват но 
није већи од 5.000 умр лих, што је пак знат но мање од број ки које су до 
сада наво ђе не, а које су биле знат но, чак и дупло веће.“

Наве де ним пода ци ма и погла вљем засво ђе на је прва цели на и 
напра вљен увод за дру ги део књи ге – Пописи умрлих интернираца у
логоруНежидер (стр. 67–294) који се састо ји од 11 спи ско ва. Први и 
нај ве ћи спи сак пред ста вља Попис умрлихподаникаКраљевинеСрбије 
(стр. 69–234) у коме су кроз седам рубри ка (име и пре зи ме; пол; годи-
на рође ња или број годи на; место рође ња, срез или округ; датум смр-
ти; узрок смр ти, болест; број гро ба) наве де ни пода ци за 3.956 осо ба. У 
ПописуумрлихподаникаКраљевинеСрбијезакојеподацинисуупотпу
ностипрецизни (стр. 235–256) дати су пода ци за још 442 осо бе.. Попис
умрлихподаникаКраљевинеЦрнеГореиделоватадашњеАустроугар
ске (садашњихдржаваХрватске,Босне иХерцеговине иСрбије (стр. 
257–266) обу хва та подат ке за 135 осо ба. Наред ни спи сак, Пописумрлих
поданикаизЦаревинеРусије,КраљевинеРумунијеиКнежевинеАлба
није (стр. 267–276) садр жи подат ке за 148 осо ба. Наве де на су и име на и 
годи не смр ти 18 осо ба у Пописуумрлихизлогорскогособља (стр. 277). 
У спи ску Пописумрлихзакојесенијемоглоутврдитиместорођења 
(стр. 278–280) наве де ни су пода ци за 53 осо бе (за две осо бе у рубри ци 
за име и пре зи ме наве де но је „непо зна то“, за јед ну „глу во нем“, а оста-
ли има ју срп ска име на и пре зи ме на). У сле де ћем спи ску, Пописумрлих
закојесенеможепоузданоутврдитидалисерадиоистимилираз
личитимособама (стр. 281) наве де ни су – уз обја шње ње – пода ци за 
девет осо ба. У Пописупотенцијалноумрлихцивилакојинисупописани
углавнимизворима (стр. 282–287), наве де ни су – уз ука зи ва ње на извор 
(одре ђе на публи ка ци ја, архив, изја ва све до ка...) – пода ци за 117 осо ба. 
Пописпотенцијалноумрлихвојникакојинисупописаниуглавнимизво
рима (стр. 288–290) садр жи подат ке за 38 осо ба. У наред ном спи ску, 
Пописуписанихунежидерскекњигеумрлихкојисусахрањениудругим
местима (стр. 291–292), наве де ни су пода ци за 36 осо ба. Послед њи спи-
сак, Пописумрлихзачијусмртниједобијеназваничнапотврдаоднад
лежнихоргана(стр. 293–294), садр жи  име на 39 осо ба.

Књи га је упот пу ње на са 10 илустрација (стр. 295–306) – мапа, 

МомирНинковић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

265

фото гра фи ја, доку ме на та, црте жа, које – од сли ке лого ра из 1915. до 
савре ме ног изгле да спо ме ни ка на нежи дер ском гро бљу – комплетирају 
пред ста ву о про чи та ном. На кра ју се нала зе Резиме (стр. 307) и Списак
извораилитературе (308–310).

Иако је ова књи га посве ће на стра да њу срп ских интер ни ра ца у 
Нежи де ру, она гово ри и о одре ђе ним пита њи ма карак те ри стич ним за 
цело куп не одно се Срби је и Аустро у гар ске у току Вели ког рата („сва-
ка микро те ма садр жи одго ва ра ју ћа обе леж ја опште поја ве“, како би то 
рекао Бран ко Петра но вић). Упу ти ли бисмо овом при ли ком чита о це на 
две теме од ширег зна ча ја. Прва је однос Црно-жуте монар хи је пре ма 
Срп ској пра во слав ној цркви у току рата. По оку па ци ји Кра ље ви не Срби-
је све ште ни ци су се нашли у кате го ри ја ма ста нов ни штва које је тре-
ба ло одмах интер ни ра ти (стр. 11, нап. 4) и по раз ли чи тим пода ци ма у 
Нежи де ру се током рата нала зи ло 90, 128 (посто ји пои ме нич ни спи сак!) 
или 160 све ште ни ка (стр. 38), а више њих је пре ми ну ло у лого ру (стр. 
60 – нап. 58, 212, 230, 234, 281, 287). Иако су – попут оста лих „повла-
шће них“ сло је ва ста нов ни штва – били осло бо ђе ни од рад не оба ве зе, та 
одлу ка није увек пошто ва на, па се деша ва ло да и „попо ви, про те, калу ђе-
ри, архи ман дри ти“ оба вља ју тешке физич ке посло ве (стр. 20, 21). Током 
борав ка у лого ру, они су поред слу же ња опе ла на сахра на ма пре ми ну-
лих лого ра ша (стр. 42, 58), кроз поме ну ти хор, орга ни зо ва ње про сла ва 
Св. Саве  и раз ли чи та пре да ва ња одр жа ва ли морал лого ра ша (стр. 33, 
35, 36). Другa тема на коју бисмо скре ну ли пажњу јесте аустро у гар ски 
однос пре ма ћири ли ци. Интер нир ци су све до кра ја 1916, када су због 
при ти ска Међу на род ног Црве ног крста и зах те ва лого ра ша напра вље-
ни одре ђе ни уступ ци у вези са пре пи ском, мора ли да пишу искљу чи во 
лати ни цом (стр. 29). Уче ни ци у логор ској основ ној шко ли су – као што 
је то био слу чај и у оку пи ра ној Срби ји и Црној Гори – кори сти ли лати-
нич не уџбе ни ке који су били наме ње ни хрват ским „пуч ким шко ла ма“, а 
један од циље ва наста ве је био да уче ни ци нау че да „чита ју и пишу лати-
ни цом“ (стр. 34). Упе ча тљи во и потре сно све до чан ство о отпо ру који су 
уче ни ци пру жа ли таквој поли ти ци пред ста вља смрт деча ка Томе Мак си-
мо ви ћа, забе ле же на од М. Нико ли ћа Расин ског (опшир ни је: стр. 42–43). 
Исти однос пре ма СПЦ и ћири ли ци Срби су иску си ли и током наред ног 
свет ског суко ба. Пишу ћи о „про го ну про тив Срп ске пра во слав не цркве 
и забра ни ћири ли це“ током Првог и Дру гог свет ског рата, про фе сор 
Милош Ковић закљу чу је: „Срби су и могли да забо ра ве на то где су били 
изво ри њихо ве витал но сти и сна ге, али су их непри ја те љи увек под се-
ћа ли на то”.
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Књи га И. Ђуко ви ћа и Н. Луки ћа обје ди њу је раз ли чи та сазна ња 
и подат ке о лого ру Нежи дер, борав ку и стра да њу срп ских интер ни ра ца 
у њему од 1914. до 1918. годи не и на зао кру жен начин их пред ста вља 
чита о ци ма. Оно што је ново и што пред ста вља глав ни науч ни допри нос 
књи ге јесу спи ско ви, попи си интер ни ра ца умр лих у лого ру Нежи дер и 
про це на ауто ра да број умр лих није већи од 5.000, што пред ста вља зна-
чај но кори го ва ње рани је наво ђе них про це на. У лите ра ту ри и јав но сти 
до сада је углав ном наво ђен број од 9.700 стра да лих који је изнео бив-
ши лого раш Душан Кри во ка пић. Чиње ни ца да пре ци зан попис жрта ва 
Првог свет ског рата (као и касни јих рато ва, закључ но са НАТО агре си-
јом 1999. годи не) није ура ђен даје могућ ност за „лици ти ра ње“ и пау-
шал но наво ђе ње раз ли чи тих – често пре те ра них – бро је ва. Иако је број 
жрта ва који дају Ђуко вић и Лукић чак два пута мањи од оног која је до 
сада наво ђен, извор на осно ва на којој су засно ва ли сво је тврд ње и наве-
де на обра зло же ња не оста вља ју ника кав про стор за сум њу у то да је број 
стра да лих интер ни ра ца био мањи од 5.000. Коли ко год аргу мен то ва на 
била њихо ва про це на, оспо ра ва ња „уста ље них“ бро је ва стра да лих често 
иза зи ва ју кон тро вер зе и него до ва ња. Иако зна чај но мањи од прет ход ног 
наво ђе ног, број од око 5.000 стра да лих сам по себи је стра ви чан! Спи-
ско ви стра да лих и дату ми смр ти пока зу ју коли ко је уми ра ње било масов-
но и да су у неким дани ма (углав ном током епи де ми ја) уми ра ле десе ти не 
људи, да је – како је то Милу тин Милан ко вић у Сећањима навео – „смрт 
коси ла“! На осно ву при ка за живо та у лого ру и поје ди нач них суд би на 
датих у првом делу књи ге (пого то во у погла вљу посве ће ном сећа њи ма 
лого ра ша!) може мо да осе ти мо или наслу ти мо какве су се пат ње и дра-
ме кри ле иза сва ког од хиља да страдалника наве де них у спи ско ви ма. 
Даље, усред сре ђи ва ње на број жртава нас често одвла чи од дру гих бит-
них пита ња, као што су, на при мер, зашто су жене, деца и ста р ци интер-
ни ра ни у логор и због чега су држа ни у усло ви ма које смо поми ња ли? 
Или, због чега су интер ни ра ни све ште ни ци и мона си СПЦ и зашто је 
поти ски ва на ћири ли ца? Каква поза ди на и какве наме ре су ста ја ле иза 
тих поте за?

У вре ме ну у коме је уоби ча је но да се у јав но сти наво ди број од 
9.700 и изно се „про це не“ да је стра да лих у Нежи де ру било и више, зна-
чај на корек ци ја бро ја жрта ва нам гово ри да су ауто ри при сту пи ли теми 
објек тив но, „без стра сти и при стра сно сти“. Раз ме ре стра да ња – како у 
Нежи де ру, тако и уоп ште, током Првог свет ског рата – и начин на који су 
људи уми ра ли заи ста су довољ но ужа сни сами по себи да није потреб-
но било какво пре у ве ли ча ва ње. У при лог томе да про шла ствар ност у 
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овој књи зи није посма тра на тен ден ци о зно, јед но ди мен зи о нал но, кроз 
при зму „селек тив не пер цеп ци је“, већ да су наве де на сва она сазна ња 
до којих су ауто ри дошли, гово ри и њихов кон цепт књи ге. На при мер, 
уз поми ња ња лошег одно са пре ма интер нир ци ма и лич но сти из логор-
ске хије рар хи је које су се нељуд ски пона ша ле пре ма њима (стр. 15–16, 
21, 30–31, 41, 43, 45, 48, 49), није пре ћу та но да је било и оних што су 
корект но, хума но посту па ли пре ма интер нир ци ма (стр. 15). Исто важи 
и за локал но ста нов ни штво (стр. 55, 63). Иако су има ли одре ђе не аргу-
мен те да логор ског лека ра Арми на Грим фел да при ка жу као крив ца за 
здрав стве не при ли ке у лого ру, ауто ри су наве ли раз ли чи та гле ди шта о 
њего вој делат но сти (стр. 28, 45–47). Као што два пута мањи број жрта-
ва не ума њу је стра да ња Срба у Нежи де ру, тако и наво ђе ње лич но сти из 
логор ске хије рар хи је или при пад ни ка локал ног ста нов ни штва који су се 
људ ски одно си ли пре ма интер нир ци ма, не ума њу је њихо во стра да ње и 
пакао што су га про шли. Поред урав но те же ног и објек тив ног при сту па 
ауто ра, тре ба похва ли ти и труд и вре ме које су уло жи ли да  подат ке о 
неко ли ко хиља да лич но сти из раз ли чи тих спи ско ва и изво ра упо ре де, 
допу не и рас ту ма че. Како су Аустри јан ци пре пи си ва ли књи ге умр лих, у 
спи ско ви ма има доста „штам пар ских и лин гви стич ких гре ша ка у име-
ни ма, пре зи ме ни ма и име ни ма места“. Реша ва ње и откла ња ње недо у-
ми ца и гре ша ка било је – како наво де ауто ри – „дуго тра јан и напо ран 
посао“. Ина че, има ју ћи у виду обез ли ча ва ју ће иску ство лого ра у који ма 
су људи поста ја ли „нуме ре“ и „лици ти ра ње“ и ола ко наво ђе ње бро је-
ва стра да лих, може мо рећи да тај посао пои ме нич ног попи си ва ња стра-
да лих пред ста вља достој но ода ва ње поште жртва ма. Инте ре сан тан је и 
при каз „дру ге стра не рата“ кроз поме ну ту љубав ну при чу, као и при чу 
о дуван ској кути ји, том нео бич ном „посред ни ку пам ће ња“. У књи зи су 
наво ђе ни убе дљи ви пода ци – попут оног о нај број ни јој интер ни ра ној 
поро ди ци – и упе ча тљи ви и добро ода бра ни цита ти из изво ра. Такав при-
ступ и моза ич на струк ту ра књи ге омо гу ћи ли су нам широк увид у тра у-
ма тич но иску ство кроз које су про шли срп ски интер нир ци у Нежи де ру 
– пат ње и стра да ња, живот све ден на муч но пре жи вља ва ње, бора вак у 
вла жним, загу шљи вим и хлад ним про сто ри ја ма, очај не хиги јен ске при-
ли ке, рад у тешким усло ви ма са недо вољ но вре ме на за одмор, уми ра ње 
од гла ди, боле сти и тор ту ре. Поред похва ла, наве ли бисмо и неко ли ко 
више комен та ра, него при мед би. На првом месту, чини нам се да је у 
спи ско ви ма име на стра да лих интер ни ра ца тре ба ло наве сти под ред ним 
бро је ви ма. То би олак ша ло кре та ње кроз попи се жрта ва и омо гу ћи ло 
јасни је пра ће ње бро ја стра да лих. У књи зи је при ка за но интер ни ра ње 
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инте лек ту а ла ца и усло ви у који ма су бора ви ли, наве де не су и неке од 
позна ти јих лич но сти, али чини нам се да је нешто више про сто ра тре-
ба ло посве ти ти тим пита њи ма и лич но сти ма попут песни ка Симе Пан-
ду ро ви ћа. Тако ђе, у пот по гла вљу посве ће ном М. Милан ко ви ћу, могла су 
опшир ни је да се цити ра ју њего ва сећа ња на дане про ве де не у Нежи де ру, 
што због саме лич но сти М. Милан ко ви ћа, што због зна чај них све до чан-
ста ва и упе ча тљи вих опи са које наво ди.

Све га неко ли ко годи на после Првог свет ског рата, 1922. годи не, 
Милан Бог да но вић је, указујући како су „већ ства ри поче ле да се забо ра-
вља ју“, поздра вљао поја ву јед ног рома на са рат ном тема ти ком и исти цао: 
„Више него ика да потреб не су сада добре, пра ве, искре не књи ге о рату, 
да под се те ‘забо рав ну живо ти њу’ чове ка на недо стој не и анти кул тур не 
пат ње које је пре ку жио“. Има ју ћи у виду стра шно и упо зо ра ва ју ће иску-
ство 20. века сма тра мо да је књи га И. Ђуко ви ћа и Н. Луки ћа из истих 
раз ло га потреб на данас. Наро чи то због очи глед не кри зе кул ту ре сећа ња 
у срп ском дру штву. Век који нас дели од Нежи де ра пока зао је да „лого-
ра шко иску ство“ Срба спа да у оне суштин ске поја ве наци о нал не исто-
ри је бит не како за раз у ме ва ње дана шњих при ли ка, тако и за одре ђи ва ње 
пра ва ца који ма се у будућ но сти тре ба кре та ти. А данас се деша ва да се 
десе ти не ауто бу са са срп ским тури сти ма на путу ка Бечу (а орга ни зу ју 
се и намен ске „шопинг туре“) зау ста вља ју у Пар ндор фу како би посе-
ти ли позна ти „aутл ет цен тар“. У оном истом Пар ндор фу до кога су за 
вре ме Првог свет ског рата срп ски интер нир ци дола зи ли возом, а ода тле 
спро во ђе ни пеши це до лого ра у Нежи де ру (око три кило ме тра). У оном 
истом месту у које су упу ћи ва не рад не гру пе лого ра ша на уто вар, одно-
сно исто вар робе на желе знич кој ста ни ци, и где су интер нир ци доно си ли 
сно по ве трске коју су прет ход но по цичој зими – када се „обал ски дело ви 
језе ра пре кри ју ледом“ (М. Милан ко вић) – секли на Нежи дер ском језе ру. 
У дана шњем систе му вред но сти „шопинг деј“, „једин стве но иску ство 
купо ви не“ и „брен до ви фир ми ра не гар де ро бе“, несум њи во има ју пред-
ност над ода ва њем поште стра да лим пре ци ма и суна род ни ци ма. „Aутл-
ет цен тар“ Пар ндорф, а не гроб ни ца срп ских интер ни ра ца у обли жњем 
Ној си де лу данас је место ходо ча шћа срп ских посетилаца. При ли ке су 
такве да би било илу зор но оче ки ва ти неку зна чај ни ју и брзу про ме ну 
на том пла ну. Да би се она деси ла потреб но је да стра да ње пре тр пље-
но у Нежи де ру нађе сво је место у колек тив ном и исто риј ском пам ће њу 
срп ског наро да, да дође до инсти ту ци о на ли за ци је сећа ња, до изград ње 
кул ту ре сећа ња на „нежи дер ску епо пе ју“. Како први корак ка инсти ту-
ци о на ли за ци ји сећа ња пред ста вља интер пре та ци ја, може мо рећи да су 
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овом књи гом поста вље ни теме љи за тај про цес. Да ли ће се и како даље 
он одви ја ти, да ли ће Нежи дер и оста ли лого ри у који ма су стра да ли 
Срби у Првом свет ском рату поста ти зна чај на „места сећа ња“ у све сти 
срп ског наро да – то већ не зави си од самих исто ри ча ра, него је пита ње 
држав не поли ти ке. Уз наду да ће, ипак, доћи вре ме у коме ће ауто бу си 
са срп ским путницима поред Пар ндор фа кре ну ти и ка Ној си де лу, топло 
пре по ру чу је мо ову књи гу науч ној и широј јав но сти!
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ПредрагЛозо,историчар
Репу блич ки цен тар за истра жи ва ње рата, рат них зло чи на и тра же ње 
неста лих лица, Бања Лука

САВРЕ МЕ НЕ ТЕО РИЈ СКЕ ПОСТАВ КЕ КУЛ ТУ РЕ ПАМ ЋЕ ЊА 
И ГЕНО ЦИД НАД СРБИ МА У НЕЗА ВИ СНОЈ ДРЖА ВИ ХРВАТ-

СКОЈ1

Апстракт: Кул ту ра сје ћа ња и пам ће ња су пој мо ви који се и код нас у 
посљед ње ври је ме све чешће спо ми њу, а да се и не зна шта се под њима под-
ра зу ми је ва. Савре ме ни мул ти ди сци пли нар ни дис кур си у посма тра њу сје ћа ња 
и пам ће ња резул тат су и тзв. мемо ри бума, тј. екс пло зи је сје ћа ња или, како 
се још нази ва, пома ме за пам ће њем. Уна при је ђе на науч на сазна ња засно ва-
на на базич ним тео рет ским постав ка ма потреб но је при ми је ни ти и на при-
мје ру пам ће ња гено ци да над Срби ма у Неза ви сној Држа ви Хрват ској. У овом 
раду се поку ша ва нагла си ти каква је уло га поје ди нач не и колек тив не сви је сти 
о важно сти ове тема ти ке, али и како се вра ћа њем досто јан ства поје ди нач ној 
жртви у окви ру локал ног и исто риј ског кон тек ста успо ста вља ју пра вил не кул-
ту ро ло шке осно ве разу ми је ва ња ових дога ђа ја за буду ће нара шта је. Про блем 
кул ту ро ло шког пори ца ња зло чи на и тзв. рато ви пам ће ња посеб не су теме које 
се мора ју обра ди ти у таквим посма тра њи ма.

Кључнеријечи: кул ту ра пам ће ња, гено цид, Срби, Неза ви сна Држа ва 
Хрват ска, Холо ка уст, тео ри ја, пори ца ње

Посма тра ње кул ту ре сје ћа ња и пам ће ња зах ти је ва при ступ који 

1 Рад пред ста вља запра во пре да ва ње на тему Kултурапамћења у окви ру про-
јек та OбразовањеоХолокаусту,геноцидимауНДХипревенцијигеноцидa који су орга-
ни зо ва ли Мини стар ство про свје те и кул ту ре Вла де Репу бли ке Срп ске, Репу блич ки 
педа го шки завод, Репу блич ки цен тар за истра жи ва ње рата, рат них зло чи на и тра же ње 
неста лих лица и Фило зоф ски факул тет Уни вер зи те та у Бањој Луци у пери о ду 2016. и 
2017. годи не. Кроз про је кат се спро во ди оба ве зно струч но уса вр ша ва ње настав ни ка и 
про фе со ра исто ри је и срп ског јези ка и књи жев но сти у основ ним и сред њим шко ла ма 
у Репу бли ци Срп ској. 

930.1:316.75
316.6:159.953

341.485(=163.41)(497.5)”1941/1945”
COBISS.SR-ID 275661580
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је мно го сло же ни ји од кла сич ног исто ри о граф ског посма тра ња, а то 
подрaзумијева широ ку мул ти ди сци пли нар ну лепе зу. Она обу хва та спек-
тар кул ту ро ло шких, дру штве них, поли тич ких, неу ро ло шких, меди цин-
ских, пси хо ло шких, као и лите рар них, вјер ских и дру гих обла сти посма-
тра ња и изу ча ва ња. Савре ме ни дис кур си у посма тра њу сје ћа ња и пам ће-
ња резул тат су тзв. меморибума,2 тј. експлозијесјећања или, како се још 
нази ва, помамезапамћењему посљед ње дви је дека де 20. вије ка, при је 
све га у Запад ној Евро пи.3 Тај пери од хро но ло шки се покло пио сарато
вимазајугословенсконасљеђе. Про сто ри Бал ка на након обје те експло
зије поста ли су нека врста оглед ног поља, тј. изра зи то повољ ног екс-
пе ри мен тал ног про сто ра за тзв. ратовесјећања.4 Епи скоп Јован Ћули-
брк наво ди спе ци фич но сти „заинтерeсованости разних међу на род них 
инстан ци за екс пе ри мент изград ње наци је“, као и исто ри ча ра и дру гих 
науч ни ка на посли је рат ном Бал ка ну, наро чи то у Босни и Хер це го ви ни. 
„Про цес је често про из во дио кон фе рен ци је или књи ге у који ма је мул ти-
кул ту рал но-кон фе си о нал но-етнич ка рето ри ка бол но под сје ћа ла на ста ре 
СФРЈ самoуправне ман тре“.5

Тешко је, тј. немо гу ће, набро ја ти све оне који су се на овај или 
онај начин бави ли пој мо ви ма сје ћа ња или пам ће ња. Пре глед би сва ка ко 
обу хва тио раз ли чи те „посма тра че про шло сти“ од  Џона Лока, Фри дри ха 
Ничеа, Сиг мун да Фрој да, Кар ла Густа ва Јун га, пре ко Томе Аквин ског до 
Све тог Авгу сти на, па даље хро но ло шки уна зад све до Цице ро на… Да 
се и не гово ри о савре ме ни ци ма, Ери ку Хоб сба у му или Енто ни ју Сми ту 
који су на пољу иден ти те та мора ли, и те како, да се дотак ну и ових тема. 
Међу тим, фран цу ски соци о лог Морис Албваш (Mau ri ce Halb wachs), 
про фе сор у Стра збу ру и Пари зу, раз вио је 20-их и 30-их годи на 20. вије-

2 Tija na Bajo vi�, ,,Popla va se�a nja: nasta nak i raz voj memory boomа“, u: Filozofija
idruštvoXXIII(3), Beo grad 2012, 91–105 (У даљем тек сту: Т. Бајо вић, Поплавасећа
ња..,).

3 Мichal Sládeček i Јele na Vasi lje vi�, Pred go vor, u: Kolektivno sećanje i politike
раmćеnjа, pri re di li Мichal Sládeček, Јele na Vasi lje vi� i Tama ra Petro vi� Tri fu no vi�, Beo-
grad 2015, 18; Вarbara А. Miš tal, ,,Sakra li za ci ja se�a nja”, u:Isto, 297. (Даље: Kolektivno
sećanje...)

4 Види још: Пре драг Лозо, ,,Њемач ки интер вен ци о ни зам у посма тра њу кул ту ре 
пам ће ња у бив шој Југо сла ви ји као дио неги ра ња гено ци да над Срби ма у Неза ви сној 
Држа ви Хрват ској“, у: SocijalizamiJugoslavijaurazličitimkulturamasjećanja:društvo,
kulturainauka, Banja Luka 2018, 49–51 (у даљем тек сту: П. Лозо, Њемачкиинтервен
ционизам...); Пре драг Лозо, Душан Павло вић, ,,Од прин ци па обра зо ва ња о гено ци ду и 
Холо ка у сту до кул ту ре пам ће ња у Pепублици Срп ској“, у: Сварог, бр. 14, Бања Лука 
2017, 65 (у даљем тек сту: П. Лозо, Д. Павло вић, Одпринципа...).

5 Јован Ћули брк, ИсториографијахолокаустауЈугославији, Бео град 2011, 121.
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ка либералнутеорију сјећања.6 Њего ва сту ди ја носи врло сим бо ли чан 
наслов Друштвениоквирипамћења (Les cardes sociauxde lamémoire, 
1925).7 Албва шо вим радом тема сје ћа њапрак тич но је отргнута из поља 
меди цин ских нау ка и пре ба че на у миље широ ког дру штве ног и хума-
ни стич ког скло па дисци пли на. Ста но ви шта осни ва ча поме ну те тео ри је 
посма тра мо данас и кроз про у ча ва ња и надо град њу гене ра ци је науч ни ка 
што су је у посљед ње дви је дека де 20. вије ка реак ту е ли зо ва ла. Ту гене-
ра ци ју пред во ди ли су, и још пред во де, истра жи ва чи тада шњег њемач ког 
лите рар ног кру жо ка, тј. почет ног про јек та археологијекњижевнекому
никације, наро чи то супру жни ци Јан и Ала и да Асман.8

Кул ту ра сје ћа ња и пам ће ња пој мо ви су што и код нас у посљед-
ње ври је ме дожи вља ва ју сво је вр сну девал ва ци ју захва љу ју ћи уче ста лом 
спо ми ња њу без мно го основ ног зна ња о њима. Слич но је, реци мо, само 
дужи пери од, и са пој мом гено цид. Упра во срп ска ријеч његовање осли-
ка ва нам сушти ну пој ма кул ту ра.9 Њего ва ње сје ћа ња и пам ће ња на одре-
ђе не исто риј ске дога ђа је, тј. успо ста вља ње одго ва ра ју ћих исто риј ских 
сли ка, сим бо ла, риту а ла, мје ста, спо ме ни ка и слич но, у осно ва ма иден-
ти те та поје дин ца и колек ти ви те та вео ма је битан дио кул тур не поли ти ке 
сва ког наро да. Њего ва ње и узга ја ње су, тако ђе, пој мо ви који нас вежу за 
тра ја ње и сло же ност про це са.10

Дакле, основ ни семан тич ки еле ме нат за наше посма тра ње јесте 
ријеч сјећање блиска рије чи (о)сјећање: не само сје ти ти се или сје ћа-
ти се, него и осје ћа ти нешто. Њего ва ње и осје ћа ње су рије чи које нам 
деми сти фи ку ју и појед но ста вљу ју зна че ње кул ту ре сје ћа ња, а то опет, 
као сло жен меха ни зам, има и сво је раз ли чи те нивое чије рела ци је „пли-
ва ју“ изме ђу поје дин ца и гру пе. Пси хо ло зи Фројд и Јунг се рази ла зе 
код колек тив ног и поје ди нач ног, свје сног и несвје сног, док посма тра-
ју ћи раз ли чи та про ми шља ња фило зо фа, пси хо ло га и дру гих истра жи-
ва ча може мо наћи мно го број на раз ма тра ња пој мо ва попут архетипских
слика.11 Углед ни фран цу ски мисли лац Ернест Ренан, про ми шља ју ћи о 

6 Морис Албваш, про фе сор у Стар збу ру и Пари зу, живот је завр шио у лого ру 
Бухен валд гдје је уби јен. Тамо је доспио зато што је питао поли ци ју шта се дого ди ло 
са њего вим тастом, ина че Јевре ји ном. 

7 Т. Бајо вић, Поплавасећања..., 94.
8 Jan Assmann, Kulturnoрamćеnje, Zeni ca 2005, 14.
9 П. Лозо, Њемачкиинтервенционизам..., 49–51; П. Лозо, Д. Павло вић, Одприн

ципа..., 65.
10 Исто.
11 Зани мљи во је да је у обла сти савре ме не моле ку лар не био ло ги је дефи ни са-

но: „Упра во у орга ни за ци ји јед ног макро мо ле ку ла, у ’пору ци‘ која садр жи дело ва-
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наци ји, у чуве ном кла сич ном пре да ва њу одр жа ном на Сор бо ни 1882, 
кри ти ку ју ћи њемач ки наци о нал ни роман ти чар ски дис курс који је, може 
се рећи, био доми нан тан, твр дио је да ни раса, ни језик, ни рели ги ја, 
ни гео гра фи ја нису били пре суд ни за фор ми ра ње одре ђе не наци о нал не 
сви је сти. За њену кохе зи ју није довољ но зајед нич ко пори је кло, већ се 
мора обна вља ти кроз сва ко днев ни пле би сцит, а наци ју је дефи ни сао и 
као зајед ни цу сје ћа ња.12

(О)Сјећање, као што види мо и по самом кори је ну рије чи, више 
може мо посма тра ти у вези са лич но шћу и емо ци јом те њеним пре но ше-
њем. Дакле, кон текст са јаким нагла ском на ира ци о нал но; док је пам-
ће ње, пам(ет)ћење, као што види мо и ети мо ло шки срод но паме ти, па 
сто га може мо кон ста то ва ти и његов ког ни тив ни карак тер.13 „Афек тив-
ност сје ћа ња пак под ра зу ми је ва сто га њего ву неу ра чун љи вост и спон-
та ност.“14 Њој је потреб на арти ку ла ци ја и нара тор са зна њем о реал но 
интер пре ти ра ним исто риј ским чиње ни ца ма и про це си ма, што онда 
веже мо за појам кул ту рал ног пам ће ња. Кад смо већ код зна чај них пој-
мо ва и њихо вог „појед но ста вљи ва ња“ у сми слу срп ског јези ка ту је и 
пита ње дефи ни са ња пој ма идентитет. Како тај појам нај јед но став ни је 
„пре ве сти“  и одре ди ти њего ву уло гу у вези са поје дин цем и гру пом? 
Када бисмо нај јед но став ни је поку ша ли обја сни ти ријеч иден ти тет – то 
би се могло изве сти тако што бисмо тра га ли за одго во ри ма: Косамјаи
космоми? Откудадолазим(о)икудаидем(о)? За иден ти тет би се могла 
кори сти ти и ријеч истост. Ови пој мо ви ујед но осли ка ва ју и потра гу за 
само ра зу ми је ва њем оногакосепита. Овим иден ти тет ским пита њи ма и 
тер ми ни ма у жељи за њихо вим обја шње њем дода је мо и тер мин који се 

ња хемиј ских покре та ча у окви ри ма јед ног поли ме ра, чува се наслед на мемо ри ја. Она 
поста је струк ту ра четвр тог реда у којој се одре ђу је фор ма јед ног живог бића, њего ва 
свој ства и њего во функ ци о ни са ње“. Пре у зе то из: Žak Le Gof, ,,Pam �e nje“ u: Kolektivno
sećanje, 119.

12 Ala i da Asman, Dugasenkaprošlosti,Beo grad 2011, 40–41.
13 Vahi din Pre lje vi�, „Kul tur no pam �e nje, iden ti tet i knji žev nost“, u: Razlika/Dif

ferance10/11, Tuzla 2005, 130–131 (у даљем тек сту: В. Пре ље вић,Културнопамће
ње...). Ова подје ла је само услов но рече но таква, јер je семан тич ки однос изме ђу пој-
мо ва сје ћа ња и пам ће ња мно го сло же ни ји, али их, за потре бе овог посма тра ња, мора мо 
појед но ста ви ти. Реци мо и то: лите ра ту ра из ове обла сти, углав ном са стра ног говор-
ног под руч ја, врло је шаре но ли ка по пита њу поме ну тих пој мо ва, тј. вео ма тешко их 
је раз ли ко ва ти и мно го зави си како од кон тек ста тек ста тако и од инту и ци је и зна ња 
пре во ди о ца на наш језик. Неки од истра жи ва ча или при ре ђи ва ча чак и не пра ве јасна 
тер ми но ло шка раз гра ни че ња изме ђу ова два пој ма. Више у: Мichal Sládeček i Јele na 
Vasi lje vi�, Pred go vor, u: Kolektivnosećanje...

14 В. Пре ље вић, Културнопамћење..., 131.
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чешће кори сти у обла сти фило зо фи је – сопство.

Кул ту ра и поли ти ке пам ће ња изме ђу поје дин ца и колек ти ва

У посма тра њу ових обла сти мора мо поку ша ти бар нагла си ти 
одно се поје дин ца и гру пе. Сје ћа ње, како поје дин ца тако и колек ти ва, 
јесте погледизнутра.15 Мило Лом пар, када гово ри о при мје ру пам ће ња 
гено ци да над Jерменима, нагла ша ва јак ути цај само ра зу ми је ва ња поје-
дин ца: „Док спо ља шњи моме нат који одсли ка ва јед на држав на и наци-
о нал на  поли ти ка про ис ти че из колек тив ног само ра зу ме ва ња, дотле у 
јер мен ској ‘неве ро ват ној упор но сти’ посто ји и један уну тра шњи моме-
нат. Јер, сва ки поје ди нац про на ла зи део соп стве ног само ра зу ме ва ња у 
само са зна њу о гено ци ду из 1915. годи не. Тако се обра зу је један кул тур-
ни обра зац који није ни у каквом спо ру са модер но шћу нити са европ-
ским и хри шћан ским при пад ни штвом, али је у дубин ској сагла сно сти са 
осе ћа њем иден ти те та.“16

Дакле, то само ра зу ми је ва ње поти че и од прво бит ног задат ка кул-
ту ре пам ће ња – успо ста вља ња кон так та с духов но шћу која лежи у осо-
би.17 Спе ци фич ни усло ви нео ли бе рал не дана шњи це, у кон тек сту пост-
мо дер не, у про це си ма наме та ња тзв. индивидуалности и раз би ја ња свих 
дру гих колек тив них иден ти те та осим иден ти те та силе и кор по ра ци ја, 
дода ју нам још један сте пен зна ча ја посма тра ња сје ћа ња и пам ће ња поје-
дин ца и гру пе. Утвр ђи ва ње зна ча ја одно са поје дин ца и гру пе на овим 
пољи ма гово ри нам да „кул тур ни избо ри нису ни лага ни ни нео гра ни че-
ни“ и да „члан ство у кул ту ри јесте пред мет избо ра“.18 Пењу ћи се тако од 
поје дин ца ка зајед ни ци, одно сно гру пи и тра ја њу, дола зи мо до задат ка 
кул ту ре, тј. оне кул ти ва ци је (њего ва ња) за коју Зиг мунт Бау маннаво ди 
да се„одно си на пре во ђе ње про ла зног у трај но, тј. на изу ме ва ње тех ни ка 
пре но ше ња и чува ња инфор ма ци ја које су од кључ ног зна ча ја за кон сти-
ту и са ње и тра ја ње јед не гру пе и њеног иден ти те та“.19

Потреб но је овдје у хро но ло шком сми слу раз мо три ти пре лаз који 
пока зу је и суштин ске одно се поје ди нач ног сје ћа ња и колек тив ног пам-

15 Moris Albvaš, ,,Kolek tiv no i isto rij sko pam �e nje“, u: Kolektivnosećanje..., 61.
16 Mило Лом пар, Духсамопорицања, тре ће допу ње но и изме ње но изда ње, Нови 

Сад 2012, 280.
17 Вarbara А. Miš tal, ,,Sakra li za ci ja se�a nja”, u: Kolektivnosećanje.., 298.
18 Jael Tamir, Liberalninacionalizam, 56. Пре у зе то из: Мило Лом пар, Слободаи

истина, Бео град 2018, 31.
19 Ala i da Asman,  ,,Se�a nje, indi vi du al no i kolek tiv no“, u: Kolektivnosećanje...,82.
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ће ња. Сје ћа ња на одре ђе не дога ђа је нај че шће пре ва зи ла зе живот ни вијек 
поје дин ца, јер се она као таква чува ју у окви ру поро ди це у пери о ду изме-
ђу 75/80 и 100 годи на. У том интер ва лу три до пет гене ра ци ја поро ди це 
нај че шће живе симул та но и фор ми ра ју зајед ни цу засно ва ну на зајед нич-
ким иску стви ма, при ча ма и сје ћа њи ма… Има ју ћи то у виду смје на гене-
ра ци ја поста је кључ на за фор ми ра ње и рекон струк ци ју сје ћа ња колек ти-
ви те та, као и за обно ву нор ми, ври јед но сти и кул тур не кре а тив но сти.20 
Латин ски назив за три до пет гене ра ци ја на које се про те же комуника
тивноилисоцијалносјећање гла си saeculum.21 Упра во ту дола зи мо до 
чиње ни це у вези са одго вор но шћу наше гене ра ци је и акту ел них ели та 
срп ског дру штва за пре но ше ње сје ћа ња и фор ми ра ње пам ће ња на жртве 
гено ци да у НДХ. Про ста мате ма тич ка рачу ни ца22 пре ци зно пока зу је да 
у овом пери о ду оста је мо без пре жи вје лих свје до ка гено ци да и Дру гог 
свјет ског рата и да потом ци – они што дола зе након дру ге и тре ће гене ра-
ци је – неће има ти ни онај физич ки, поро дич ни кон такт, тј. неће се сје ћа-
ти сво јих дје до ва и бака из тог вре ме на као ми данас. Потреб но је, дакле, 
у нашем кључ ном пре ла зном пери о ду при бли жно од 2016. до 2041. годи-
не, уз сва доса да шња достиг ну ћа, одре ди ти ста бил не кул ту рал не окви ре 
за пам ће ње који ће бити оста вље ни гене ра ци ја ма што дола зе. У разу ми-
је ва њу тих про це са тре ба ло би раз мо три ти појам реинтерпретације, 
одно сно ремеморијализације одре ђе них исто риј ских садр жа ја.„Сва ка 
гене ра ци ја кон стру и ше соп стве не дру штве не мапе и бира сво ју посеб ну 
етнич ку ети ку, али то чини у окви ру огра ни че не матри це која је про-
из вод сна жне дру штве не при вр же но сти спе ци фич ним мит ско-сим бо-
лич ким ком плек си ма, кон крет ним окру же њи ма и једин стве ним опсе гом 
епо ха и зна чај них лич но сти, јер они чине интрин зич ни етни ци тет одре-
ђе не етни је... Потреб но је још и да раз у ме мо исто ри је њихо вих понов-
них откри ћа и зајед нич ких рекон струк ци ја про шло сти, да види мо шта је 
сва ка гене ра ци ја учи ни ла с насле ђем које је доби ла.“23

Доса да шња истра жи ва ња су утвр ди ла да кул ту рал но пам ће ње, 
као и поли ти ка пам ће ња има ју више оби љеж ја од којих се издва ја ју као 
прва три учвр шћи ва ње иден ти те та, рекон струк тив ност и оформ ље ност, 

20Исто, 74–75.
21 Јаn Asman, ,,Kolek tiv no se�a nje i kul tur ni iden ti tet”, u: Kolektivnosećanje…,63.
22 1941+75=2016;  2016+25=2041.
23 Ento ni Smit, ,,Legen de i pej za ži’’, u: Kolektivnosećanje…,275; Ака де мик Мило-

рад Екме чић знао је наве сти кон ста та ци ју што се, и те како, огле да у сми слу реме мо-
ри ја ли за ци је и пре и спи ти ва ња ври јед но сти. Пара фра за би гла си ла отпри ли ке ова ко: 
„Нема гене ра ци је Срба у 20. вије ку која није рато ва ла про тив ври јед но сти сво јих оче-
ва“.

ПредрагЛозо



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

277

а четвр то и пето су, и за наше посма тра ње посеб но важни, орга ни зо-
ва ност и оба ве зи вост.24Под орга ни зо ва но шћу Јан Асман под ра зу ми је-
ва: а) инсти ту ци о нал но оси гу ра ва ње кому ни ка ци је, на при мер пре ко 
арти ку ли са ња кому ни ка циј ске ситу а ци је у цере мо ни ји и б) спе ци ја ли-
зо ва ње носи ла ца кул тур ног сећа ња. Дистри бу ци ја и струк ту ра пар-
ти ци па ци је у кому ни ка тив ном сећа њу су дифу зне. Нема спе ци ја ли ста. 
Насу прот томе, кул тур но сећа ње увек упу ћу је на неку спе ци ја ли зо ва ну 
прак су, врсту ,,кул ти ва ци је“.25 Оба ве зи вост се одно си на посе бан зна-
чај кул тур не аку му ла ци је зна ња и сим бо ла за зајед ни цу.26

Дефи ни шу ћи наста нак кул ту рал ног пам ће ња Ала и да Асман га 
везу је за про цес про из вод ње и у том кон тек сту наво ди: „Инсти ту ци је 
и веће дру штве не гру пе као што су наци је, држа ве, цркве или ком па ни-
је не ‘посе ду ју’ сећа ње. Оне га пра ве саме за себе уз помоћ зна ко ва за 
сећа ње као што су сим бо ли, тек сто ви, сли ке, обре ди, цере мо ни је, места 
и спо ме ни ци. Уз помоћ таквог сећа ња, ове гру пе и инсти ту ци је кон стру-
и шу иден ти тет.“27 Ово нас поно во вра ћа на зна че ње рије чи кул ту ра или 
како Лом пар наво ди: „Кул ту ра је нешто што се обра ђу је, то је један кон-
структ“.28

Кул ту рал но пам ће ње је тран сге не ра циј ско. Кому ни ка циј ско сје-
ћа ње које је неста бил но  и крат ко роч но кре ће се одо здо наго ре, у зами-
шље ној дру штве ној ска ли, док се поли тич ко или кул ту рал но пам ће ње 
пре тва ра у екс пли цит но, хомо ге но и пред ста вља инсти ту ци о на ли зо ва-
но кре та ње у прав цу одо зго надо ље, од систе ма ка поје дин цу.

    Кому ни ка тив но                                              Кул ту рал но
         сје ћа ње                                                          пам ће ње                              
       ----------------                                                   ----------------
        ↑↑↑↑↑↑↑↑↑                                                       ↓↓↓↓↓↓↓↓   
--------------------------------                                -------------------------------

Сје ћа ње у дру гој и тре ћој гене ра ци ји (пре лаз) мно го је хомо ге ни-
је, јер га рекон стру и шу исто ри ча ри.У ланац актив но сти сада се, дакле, 
укљу чу је ког ни тив но уче ње о про шло сти, али и има ги на тив но и емо-

24 Јаn Asman, ,,Kolek tiv no se�a nje i kul tur ni iden ti tet“, u: Kolektivnosećanje…,66.
25 Исто, 66.
26 Исто, 67.
27 Ala i da Asman, ,,Se�a nje, indi vi du al no i kolek tiv no”, u: Kolektivnosećanje...,77.
28 Мило Лом пар, Слободаиистина, 90.
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тив но поис то вје ћи ва ње са еле мен ти ма из ње, у чему нам пома жу про-
сла ве, про це си је итд. У овом слу ча ју исто ри ја поста је облик зајед нич ког 
зна ња о про шло сти, уз колек тив но поис то вје ћи ва ње и колек тив но уче-
ство ва ње.То под ра зу ми је ва, као што је већ наве де но, појам колек тив не 
оба ве зе.29

,,Дакле, кул тур но пам ће ње неза ми сли во је без одре ђе не – како год 
то сад пара док сал но зву ча ло – стра те ги је сје ћа ња и забо ра ва.“30Упра во 
раз вој модер ног схва та ња наци је и иден ти те та везан је, пре ма мишље њу 
неких ауто ра, за про це се када се „власт“ над пам ће њем из хра ма и дво ра 
сели на уни вер зи те те.Успо ста вља ње осно ва кул ту рал ног пам ће ња, које 
ства ра касни је кул ту рал не мати це,  гото во уви јек је веза но за дје ло ва ње 
ели те јед ног дру штва и као такво, само по себи, ниједемократскичин. 
То не зна чи да се постав ке, као и стру је тра ди ци је, не могу накнад но 
пре у смје ра ва ти на начин који је више демократски.31Инсти ту ци о нал-
ни облик којег, услов но рече но, може мо назва ти намет ну тим пам ће њем, 
засно ван је на зва нич ној исто ри ји која се учиипрославља. „На инсти ту-
ци о нал ном пла ну, извр шно пам ће ње јесте оно које се под у ча ва; насил-
но мемо ри са ње тако се нала зи у добро би ти реме мо ри са ња зајед нич ких 
исто риј ских запле та за које се сма тра да пред ста вља ју темељ не дога ђа-
је зајед нич ког иден ти те та.“32 У посма тра њи ма ти дога ђа ји се нази ва ју 
још и граничнидогађаји или тзв. повлаштенисадржаји у про шло сти 
јед ног наро да или гру пе која не може под јед на ко пам ти ти све у сво јој 
исто ри ји, јер је то про сто немо гу ће. Ако се прет ход но има у виду уло га 
ели те, ака дем ског и обра зов ног систе ма као чини ла ца у лан цу и подје ли 
актив но сти, сли ка изгле да сасвим јасна.

Када гово ри мо о поли ти ка ма пам ће ња, тј. о упра вља њу ресур си-
ма, може мо се ту вра ти ти ста но ви шти ма Мила Лом па ра који пору чу је: 
„Кул ту ра ипак има у савре ме ном све ту пре вас ход но поли тич ки и стра те-
шки зна чај. Зашто? Зато што она тре ба да намет не одре ђе ни систем оче-
ки ва ња и вред но сти, да откло ни све што је са тим систе мом неса гла сно 
и да на тај начин обли ку је пожељ но само ра зу ме ва ње које ће бити темељ 
сва ког јав ног дело ва ња...Вео ма је бит но раз у ме ти да је поли ти ка само 
спо ља шњи и нај ви дљи ви ји моме нат кул ту ре, која је – као њена осно-
ва – мно го шира и дале ко се жни ја од поли ти ке. То зна чи да суко бље ни 
инте ре си на поли тич ком пољу не мора ју нужно оне мо гу ћа ва ти дубин ско 

29 Ala i da Asman, ,,Se�a nje, indi vi du al no i kolek tiv no”, u: Kolektivnosećanje...,77.
30 В. Прље вић, Културнопамћење..., 129.
31 Исто.
32 Pol Riker,  „O pam �e nju i pod se �a nju”, u: Kolektivnosećanje..., 173. 
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покла па ње уче сни ка када је реч о хори зон ту на којем се поја вљу је срп-
ска наци о нал на егзи стен ци ја.“33

Срби ма и кул тур ном обра сцу који систем ски мора мо надо гра ђи-
ва ти потреб на је „јед на сим бо лич ки уте ме ље на и у јав ној све сти засно-
ва на кул ту ра сећа ња“.34У њеном сре ди шту било би српскостановиште
ослобођенонаметнутогосећајакривице.Тек тада дола зи мо до иску ста-
ва јевреј ског и јер мен ског наро да која нас уче да„вре мен ска уда ље ност 
не ума њу је сте пен општег анга жма на у тој ства ри“.35Дакле, нема опа-
да ња актив но сти дру штва на арти ку ла ци ји сазна ња про то ком вре ме на, 
напро тив, а видје ли смо то и на при мје ру тео риј ског пре ла зног пери о да 
изме ђу соци јал ног и кул ту рал ног пам ће ња. Тако ђе, мора мо бити свје сни 
да „ни исти на ни аргу мен ти – сами по себи – нису довољ ни да би обез бе-
ди ли при хва та ње оног што јед на кул тур на поли ти ка насто ји да оства ри у 
све ту. Али непре кид но насто ја ње – наро чи то када је реч о малим наро ди-
ма, чије су могућ но сти по при ро ди ства ри ума ње не и чији су про тив ни-
ци често знат ни – као насто ја ње које има дуго тра ја ње отва ра могућ ност 
да у новом рас по ре ду исто риј ских сила – до којег пери о дич но дола зи – 
наста не јав ни про стор кога кул тур на поли ти ка малог наро да може попу-
ни ти.“36

Дакле, поли ти ка пам ће ња је потреб на јер је, као што смо видје ли, 
сје ћа ње само по себи лише но зна ња и мишље ња, осло бо ђе но одго во р но-
сти и може да угро зи дру ге. Њему су потребни зна ње, кре а ци ја, рацио и 
ауто ри тет, јер оно не може да обу хва ти сву сло же ност исто ри је. Прак са 
и истра жи ва ња пока за ли су да подвлачење црте испод про шло сти не 
може да буде задо во ља ва ју ће, као ни поку ша ји да се сје ћа ња поти сну, 
јер таква насто ја ња често про из ве ду кон тра про дук ти ван учи нак. Пам ће-
ње, као сада шња пред ста ва о про шло сти, уви јек је под ло жно про мје ни и 
пре и спи ти ва њу са кри тич ке и науч но о бјек тив не дис тан це.37

Пам ће ње жрта ва гено ци да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској и 
тео риј ске постав ке

Узев ши у обзир до сада наве де но, ста вља ју ћи га у кон текст 
нашег пам ће ња гено ци да над Срби ма у НДХ, уви ђа мо потре бу дје ло-

33 Мило Лом пар, Повратаксрпскомстановишту, Бео град 2013, 66.
34 M. Лом пар, Духсамопорицања,278.
35 Исто, 279.
36 Исто, 280.
37 Bar ba ra A. Miš tal, „Sakra li za ci ja se�a nja“, u: Kolektivnopamćenje..., 312.
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ва ња систе ма у сми слу јасне стра те ги је што под ра зу ми је ва и одре ђе не 
састав не чини о це тео рет ских посма тра ња. Појам мнемотехника озна-
ча ва тех ни ке које нам омо гу ћа ва ју да лак ше запам ти мо и усва ја мо одре-
ђе не садр жа је. Шема ти за ци ја, ком би но ва ње почет них сло ва пасу са или, 
реци мо, одре ђи ва ње бро ја дана у мје се цу помо ћу згло бо ва прсти ју на 
шаци тех ни ке су које поје ди нац кори сти у сво јим лич ним иску стви ма 
да би лак ше запам тио садр жа је при ли ком уче ња. Ана лог но томе посто је 
тех ни ке и стра те ги је на нивоу пам ће ња колек ти ви те та. „За осми шља-
ва ње те мнемостратегије у свим кул ту ра ма уви јек су биле заду же не 
инте лек ту ал не ели те, од индиј ских брах ма на, јевреј ских раби на до дана-
шњих модер них кул тур них инсти ту та, ака де ми ја и сл.“38Инсти ту ци је 
одре ђу ју и спро во де раз ли чи те ску по ве мне мо нич ких прак си на разним 
дру штве ним мје сти ма како би гру па пам ти ла поје ди не дога ђа је који су 
бит ни. Мне мо нич ка актив ност кон стант на је не само у дру штви ма без 
писма, већ и у они ма који њиме рас по ла жу. Џек Гуди нас увјер љи во под-
сје ћа на то: „У већи ни кул ту ра без писма, а и у број ним сек то ри ма наше 
кул ту ре, аку му ла ци ја еле ме на та у пам ће њу састав ни је део сва ко днев ног 
живо та“.39

Посма тра њем лите ра ту ре из ове обла сти дола зи мо до пој ма који 
се кори стио и у ста ром Риму stabilitas loci или ти ста бил ност мје ста у 
којем би сје ћа ње наста ло и тра ја ло, као нео п ход ног еле мен та посма тра-
ња кул ту рал ног пам ће ња. Ста бил ност мје ста је у сушти ни сим бо лич-
ко про стор но осми шља ва ње про шло сти.40 Ријеч је о томе да мје сто даје 
актив ни мате ри јал ни под сти цај како би се изву кла одго ва ра ју ћа сје ћа ња 
из саме лока ци је. Ту се уте ме љу ју и саку пља ју дру штве на и колек тив на 
сје ћа ња. И упра во овдје дола зи мо до тих све тих мје ста и њихо вих мапа 
које, како каже Смит, изме ђу оста лог, дефи ни шу наци ју. Ако раз ма тра мо 
про у ча ва ње и пам ће ње Холо ка у ста као уни вер зал ни при ступ спе ци фич-
ној тема ти ци гено ци да и рат них зло чи на, а и пој ма орган ски пове за ног 
про це са са деша ва њи ма у Неза ви сној Држа ви Хрват ској може мо изву ћи 
одре ђе не зако ни то сти. Међу на род не орга ни за ци је у сво јим упут стви ма 
за обра зо ва ње о Холо ка у сту и гено ци ду наро чи то нагла ша ва ју два зна-
чај на мето до ло шка еле мен та. Они су истак ну ти до те мје ре да су поста-
ли посеб но издво је ни кри те ри ју ми за оцје њи ва ње достиг ну тог ква ли те-
та у обра зо ва њу о Холо ка у сту. Први кри те ри јум јесте обра зов ни зна чај 

38 В. Прље вић, Културнопамћење..., 129.
39 Žak Le Gof, „Pam �e nje“, u: Kolektivnosećanje..., 113.
40 Edvard S. Kej si, „Jav no se�a nje u vre me nu i pro sto ru“, u: Kolektivnosećanje..., 

369.
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наста ве на мје сти ма стра да ња. У извје шта ју ODI HR-а (Offi ce for Democ-
ra tic Insti tu ti ons and Human Rights – Кан це ла ри ја за демо крат ске инсти-
ту ци је и људ ска пра ва) из 2006. под тач ком 11 у погла вљу о кри те ри ју ми-
ма сто ји: „Посеб но су ври јед ни поме на обра зов ни цен три уста но вље ни 
на аутен тич ним мје сти ма“.41 Дру ги кри те ри јум је насто ја ње на „локал-
ном дру штве ном и кул тур ном кон тек сту да би се раз ви ли про гра ми који 
би били реле вант ни за уче ни ке“.42 Из ово га је очи то коли ко су мје ста 
стра да ња и изу ча ва ња локал ног кон тек ста вео ма бит на, јер без тога све 
поста је илу зор но и леб де ће – тео риј ски апстракт но. Локал на исто ри ја, 
микро и сто ри ја и историја одоздо, као и њихо ва екс пан зи ја у исто ри-
о гра фи ји тако ђе нам дају посеб ну сли ку важно сти раз ма тра ња одно са 
пре ма мје сти ма која ути чу на пам ће ње колек ти ва. У слу ча ју гено ци да у 
НДХ наро чи то пажња тре ба ло би да се усмје ри на одре ђи ва ње аде кват-
них одно са у сим бо лич кој постав ци кул ту рал ног пам ће ња изме ђу Јасе-
но ва ца, Доње Гра ди не и мно го број них дру гих стра ти шта.

Истра жи ва ње и мемо ри ја ли за ци ја Холо ка у ста нау чи ли су нас да 
је сушти на исправ ног одно са повра так инди ви ду ал ној живот ној при чи 
жртве. Усред сре ђе ње на људ ску димен зи ју при че и нагла ша ва ње иску-
ства инди ви ду ал них жрта ва у кон тек сту исто риј ских дога ђа ја поста ли 
су осно ва уни вер зал ног при сту па.43 

Без тек сто ва као што је ДневникАнеФранк исто ри о граф ско пред-
ста вља ње Холо ка у ста оста вља ло би мно го мањи про стор за емпа ти ју 
про сјеч ног чита о ца. Дакле, од има ги нар них пој мо ва и стра те ги ја, вели-
ких бро је ва и слич ног, фокус помје ра мо на кон крет не људе и мје ста. 
Сје ћа ње на њих је сажи вља ва ју ће и поста је пред мет ни сми сао напо ра 
поје дин ца и колек ти ва да пам те. То су осно ви аде кват не кул ту ре пам ће-
ња коју мора мо успо ста ви ти када је ријеч о пам ће њу жрта ва гено ци да у 
НДХ. Пој мо ви у осно ви пам ће ња као што су Јасе но вац, Доња Гра ди на, 
Дра ку лић, Шар го вац, Моти ке, Пре би лов ци, Ливањ ско поље, Јадов но, 
Сади ло вац, Брод на Дри ни и дру ги обра зу ју мета фи зич ку мапу све тих 
мје ста и она је ком плет на, једи но и само ком плет на, зајед но са лич но-
сти ма Вука ши на Ман дра пе, Ста не Арна ут, Пла то на Бања луч ког, Радој ке 
Гла мо ча нин, Даре Бано вић...44 У овим лич но сти ма се колек тив но пам ће-

41 OSCE/ODI HR, Edu ca tion ontheHolocaustandonantisemitism,AnOverview
andAnalysisofEducationalApproaches, Warsаw 2006. 188.

42 Исто.
43 Авнер Шалев, „Јад Вашем и сећа ње на Холо ка уст у XXI веку“, у: Израелско

српсканаучнаразменаупроучавањуХолокауста,Бео град 2008, 23.
44 П. Лозо, Д. Павло вић, Одпринципа..., 67.
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ње опред ме ћу је и у завјет ном пољу Срп ске пра во слав не цркве.45

Још један тео риј ски аспект је вео ма битан, а то је, како се у лите-
ра ту ри нери јет ко нази ва, магичнамоћпонављања. Пона вља ње риту а ла, 
коме мо ра тив них актив но сти, понов не посје те све тим мје сти ма, неу мор-
но нагла ша ва ње зна ча ја и живот них при ча жрта ва јесу неки од глав них 
еле ме на та успо ста вља ња кул ту рал ног пам ће ња. Као код уче ња, када 
нисмо сигур ни, потреб но је пона вља ње. Томе није на одмет прет по ста-
ви ти чиње ни цу да колек тив, тако ђе, наи ла зи на пла тое у уче њу као и 
поје ди нац. Уло га риту а ла што се циклич но пона вља јед на је од кључ них 
у успо ста вља њу кул ту ро ло шких мати ца засно ва них на кон ти ну и те ти ма 
изме ђу про шло сти и будућ но сти.46

Уло га јези ка и наци о нал не књи жев но сти у тео рет ским 
постав ка ма

Пита ње литерарностиХолокауста раз ви је но је кра јем осам де-
се тих и почет ком деве де се тих годи на 20. вије ка. Начин њего вог при ка-
зи ва ња поста ви ће се као зна чај на тео риј ска диле ма међу нај е ми нент-
ни јим науч ни ци ма.47 Тај про цес раз ма тра ња доне кле је био засно ван 
на пита њу: ДалијеХолокаустобјашњив?48 Сам про цес Холо ка у ста се 
„одли ко вао бру тал но шћу почи ни ла ца, ћута њем посма тра ча, запа ње но-
шћу изне на ђе них жрта ва, огром но шћу зло чи на и уме ша но шћу вели ког 
бро ја циви ли зо ва них људи“.49 Касни је је отпри ли ке закљу че но да, при је 
све га, пат ња жрта ва и бру тал ност почи ни ла ца ника да до кра ја не могу 
бити сагле да ни и схва ће ни. Закљу че но је и да исто ри чар због испи ти ва-
ња ква ли те та људ ских зби ва ња наи ла зи на пре пре ке у поку ша ју да осје-

45 У овом раду нисмо се посеб но бави ли вео ма зна чај ном темом завјет ног цркве-
но-народ ног пам ће ња код Срба и колек тив ног разу ми је ва ња и арти ку ли са ња стра да ња 
Срба у гено ци ду у Неза ви сној Држа ви Хрват ској. То је тема која зах ти је ва посеб но 
раз ма тра ње и пажњу. Више у: Дра го слав Илић, Мира Јова но вић Рат ко вић, „Како се 
сје ћа ти Јасе нов ца 65 годи на касни је“, у: ГласникУдружењаархивскихрадникаРепу
бликеСрпске, број 2, Бања Лука 2010, 379–391.

46 Дани ло Трбо је вић, Сећањеназло, Бео град 2014, 98.
47„Кифер је почео да испи ту је коли ко су поро зне гра ни це  исто ри је, те како 

ће ’лите рар ност фака та самог холо ка у ста‘ како се изра зио Сол Фри длен дер (Saul 
Frideländer) ‘про из ве сти’ „поглед на исто ри ју као сачи ње ну од ква зи фик ци о нал них  
нара ти ва“ – Ј. Ћули брк, Историографија...,  16.

48 Јеху да Бау ер, „Да ли је Холо ка уст обја шњив?“ у: Израелскосрпсканаучна
разменаупроучавањуХолокауста, Бео град 2008, 125–145.

49 Исто, 132.
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ти ситу а ци ју и да се суо чи са чиње ни цом да су почи ни о ци људи слич ни 
нама сами ма. Исто ри чар би можда могао да пре ва зи ђе и те тешко ће, како 
наво ди Јеху да Бау ер, али ће се наћи пред вели ким иску ше њем када буде 
поку ша вао да рекон стру и ше ужас, страх и пат њу жрта ва или сади стич-
ко ужи ва ње и бру тал ност почи ни ла ца. Уви ђа ње да је њего ва вје шти на 
огра ни че на дово ди га до потре бе да позо ве писца, умјет ни ка, пје сни ка, 
дра ма ти ча ра, пси хо ло га и тео ло га да дода ју свој начин гле да ња како би 
исто ри ча ру помо гли да дубље испи та таму.50

У цен тру посма тра ња је жртва са њеним днев ни ци ма, писми ма, 
свје до чан стви ма, емо ци ја ма, стра хо ви ма и реак ци ја ма. Нај ве ћи дио нас 
се иден ти фи ку је са жртва ма и пат њом, која је у доме ту наше кон сти ту-
ци је, при је него са почи ни о ци ма. „Руски или пољ ски сеља ци пред стре-
љач ким стро јем немач ких тру па, фран цу ски бор ци покре та отпо ра ухва-
ће ни и осу ђе ни на смрт, срп ски сеља ни наспрам хрват ским или немач-
ким уби ца ма – људи суо че ни са неиз бе жним уни ште њем – пона ша ју се 
на исти начин. Распон реак ци ја се кре ће од тупог стра ха и хисте рич ног 
пла ка ња до херој ског прко са. Цени мо ово послед ње што је заи ста било 
рас про стра ње но. Али, ни дру ге врсте реак ци ја нису ништа мање људ ске, 
не мање разу мљи ве или вред не сао се ћа ња.“51

У исто риј ском раз во ју сту ди ја гено ци да уло га књи жев но сти и као 
свједока оно га што се деси ло јесте спе ци фич на и више стру ка. Анто ло-
ги ја Јерменскепесме на енгле ском јези ку, про мо ви са на од либе рал них 
аме рич ких кру го ва, била је први про но си тељ гла са о вели ким поко љи ма 
Тура ка над Јер ме ни ма из 1895. годи не, што су се поно ви ла у још већем и 
дра стич ни јем систем ском обли ку рат не 1915. годи не. Аутор ка Алис Стон 
напи са ла је тада да ће се „накло ност коју осе ћа мо пре ма Јер ме ни ма који 
неиз ре ци во пате у рука ма Тура ка, додат но про ду би ти кад се упо зна мо са 
ква ли те ти ма и духом наро да, који се виде у њего вој пое зи ји“.52 Књи га је, 
осим пре гле да нај љеп ше јер мен ске пое зи је, има ла додат ке који су омо-
гу ћи ли увид у јер мен ску исто ри ју, гово ри ло о ско ра шњим маса кри ма, 
али и о јер мен ској цркви и напред ном ста ту су жена. Кул тур ни и духов ни 
обра зац јесу свје до ци кон ти ну и те та посто ја ња и зато су уви јек први на 
уда ру зло чи на ца и оних што то пори чу. Реци мо, ото ман ски цари ни ци на 
ула зу у земљу кида ли су кар те и дије ло веБиблије јер се у њима поми ња-
ла Јер ме ни ја. То нам гово ри о потре би почи ни о ца да сакри је обим зло-

50 Исто.
51 Исто, 135.
52 Питер Бала ки јан, РекаТигарупламену,историјагеноциданадЈерменимаи

реакцијаАмерике, Бео град 2011, 117–118.
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чи на уни ште њем свје до чан ства о посто ја њу циља не гру пе, о тој потре би 
која сеже до нај ста ри јих вре ме на, па и оног ста ро би блиј ског.53

Књи жев ност је, у нашем слу ча ју, покре ну ла про це се у вези са 
пам ће њем гено ци да над Срби ма у Неза ви сној Држа ви Хрват ској које је 
из поје ди нач них поро дич них сје ћа ња поче ло да се поја вљу је на јав ној 
сце ни. Тако је 1982. годи не обја вљен, уз низ бур них јав них реак ци ја, 
роман  Нож Вука Дра шко ви ћа. Исте годи не у јав ном про сто ру покре ну-
та деба та о Голубњачи Јова на Раду ло ви ћа и режи се ра Деја на Мија ча, и 
та пред ста ва је тако ђе била жесто ко напа да на и забра њи ва на. Чини се да 
су књи жев ни ци, осим ширег репер то а ра, има ли и могућ ност да суп тил-
ни је изне су нека пита ња попут оних у вези са међу на ци о налн ним одно-
си ма и зло чи ни ма. Бран ко Ћопић је, реци мо, пре ма мишље њу епи ско па 
Јова на Ћули бр ка, у Југо сла ви ји у јав ни про стор могао изни је ти диле ме 
попут оних у рома ни ма Пролом и Глувибарут које је тешко себи могао 
при у шти ти било који исто ри чар и вје ро ват но би про у зро ко ва ле оштри је 
санк ци је.54 Тек након ових дје ла и отва ра ња диле ма које су она изни је-
ла на јав ну сце ну почи њу исто риј ске рас пра ве. „Исто ри о гра фи ја није 
успе ла да ути че пре суд но на ства ра ње исто риј ске све сти, а у срп ском 
слу ча ју се дого ди ло да је чак „књи жев ност пот пу но пре у зе ла инстру-
мен те за утвр ђи ва ње кри те ри ју ма про ми шља ња нови је срп ске про шло-
сти.“55Стојанка мајка Кнежопољка, Нек пада снијег Господе, Врбас,
Кажаи др.поста ле су вре ме ном глас пре жи вје лих, род би не и пото ма ка 
жрта ва што је носио јаку сим бо лич ку пору ку о зло чи ну, да се он не сми је 
поно ви ти нити пре ћу та ти.56

Пита ње тра у ме и мора ла

Пита ње трауме, одно сно ране како је може мо пре ве сти са ста-
ро грч ког,57 посеб но је и зна чај но поље у обла сти кул ту ре сје ћа ња и пам-
ће ња када гово ри мо о (не)обја шњи во сти одре ђе них дога ђа ја и про це-

53 Исто, 58, 210.
54 Ј. Ћули брк, Историографија..., 82.
55 Коста Нико лић, Прошлостбезисторије, у: Исто, 26; Ком пли ко ва ни однос 

два енти те та, исто ри о гра фи је и књи жев но сти поста је видљив позивом Џона та на Кале-
ра „кри ти ци и тео ри ји књи жев но сти да успо ста ве однос пре ма исто ри ји суо ча ва ју ћи 
се с пита њем соп стве ног упли ва у соци јал ну и поли тич ку исто ри ју и воде ћи рачу на о 
соп стве ној исто ри ји“. Исто, 134.

56 Више у: Пре драг Лозо, „Гено цид над Срби ма у НДХ, кул ту ра пам ће ња и 
иден ти те ти у Репу бли ци Срп ској“, у: Бањалучкиновембарскисусрети2016, 317–337.

57 Аlaida Assmann, Dugasenkaprošlosti, 114.
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са. Годи на 1941. била је за срп ски народ, пого то во за онај његов дио на 
тери то ри ји тада шње Неза ви сној Држа ви Хрват ској, годи на „библиј ског 
карак те ра“. Чини се да јав на сви јест о томе у довољ ном оби му не посто-
ји ни данас у срп ском дру штву, као ни о чиње ни ци да се од посље ди ца 
те тра у ме неће мо опо ра ви ти још дуго. Дру га и тре ћа гене ра ци ја носи-
ла ца, сада већ, тран сге не ра циј ске тра у ме тре ба ло би да су је свје сне да 
би се она могла арти ку ли са ти.58 Зато је код изу ча ва ња сје ћа ња на жртве 
гено ци да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској ова тема вео ма бит на. Тра у ма 
и туга по при ро ди ства ри сна жно пове зу ју поје дин ца и колек тив, а 20. 
вијек пред ста вља јед ну од нај тра у ма тич ни јих епо ха у људ ској исто ри-
ји.59 Мора мо се запи та ти о сте пе ну раз во ја човје чан ства – како је могу ће 
да у епо хи у којој је човјек сту пио на Мје сец или раз био атом за неко ли-
ко сати код Међу гор ја сеља ци у јаму дубо ку сто ти ну мета ра баце живе 
600 жена и дје це из Пре би ло ва ца. И зато тра у ма поста је уни вер зал но 
хума ни стич ко и циви ли за циј ско пита ње са одзва ња њем пита ња: Какоје
могуће?

Са раз во јем посма тра ња Холо ка у ста, као уни вер зал ног при сту па 
хума ни стич ке иден ти фи ка ци је и у окви ру посма тра ња пам ће ња уоп ште, 
пита ње тра у ме зах те ва посеб ну пажњу. Вео ма је бит но код усмје ра ва ња 
кул ту ро ло шких окви ра да колек тив не бје жи у тра у ма ти за ци ју и вик ти-
ми за ци ју. Тра у му је потреб но пре бро ди ти и раз ви ти у кул ту рал но пам-
ће ње, са јасном сви је шћу да нашу исто ри ју чине, како их Дучић нази ва у 
сво јој пје сми, мученикихерој,дваблизанца.60 Са међу на род ног савре ме-
ног нивоа може мо кон ста то ва ти чиње ни цу да се Јад Вашем упра во тако 
зове, тј. посве ћен је жртвамаихеројимаХолокауста. У свје тлу разу-
ми је ва ња нега тив них ефе ка та вик ти ми за ци је дру штва потреб на је сви-
јест да осим деструк ци је и тра у ме нашу про шлост чини побје да кре а тив-
но сти и енер ги је живо та. У завјет ном пољу Срп ске пра во слав не цркве 
Ново му че ни ци Јасе но вач ки и дру ги су живи у вјеч но сти. Пра во суо ча ва-
ње са тра у мом осно ва је спре ча ва ња нега тив но сти попут осве те, мржње, 
бана ли за ци је, вик ти ми за ци је и слич них које не ути чу добро ни на један 
колек ти ви тет. Поти сну та тра у ма и њена екс пло зи ја након поти ски ва ња 
пра ве сту ди је слу ча ја када се има у виду про стор бив ше Југо сла ви је. 

58 Пре драг Лозо, „Гено цид над Срби ма у НДХ, кул ту ра пам ће ња и иден ти те ти 
у Репу бли ци Срп ској“, у: Бањалучки новембарски сусрети 2016, 317–337; Радо мир 
Самар џић, „Душев не после ди це гено ци да, тран сге не ра циј ски пре нос тра у ме“, у: Гено
циду20.векунапросторимајугословенскихземаља, Бео град 2005, 265–273.

59 Bar ba ra A. Miš tal, „Sakra li za ci ja se�a nja“, u: Kolektivnosećanje..., 306.
60 AVЕSERBIA:...Јерсудваблизанцаштосинасветдала/Мученикихерој,

капсузеикрвu...Јован Дучић, Сабранадела, Бео град 2011, 807.
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Суо ча ва ње са пори ца њем на кул ту ро ло шкој осно ви

Поста ви мо за поче так хипо те тич ко пита ње: Који су то маги
стралниправциицентриили једноставнокожелидакултурасјећа
њаипамћењаједногнароданасопственострадањенебудеуспјешна? 
Мора мо ту напра ви ти тео риј ски скок на само поље сту ди ја гено ци да. 
Пре ма др Гре го ри ју Стен то ну, пред сјед ни ку асо ци ја ци је за изу ча ва ње 
гено ци да, он се раз ви ја у осам ета па. Посли је разврставања сли је де 
обиљежавање,дехуманизација,организација,поларизација,идентифи
кација,истребљењеипорицање.61 Деху ма ни за ци ја, одно сно иде о ло шко 
оду зи ма ње људ ских свој ста ва жртви, које на при мје ру Неза ви сне Држа-
ве Хрват ске већ уве ли ко запо чи ње изја ва ма Анте Стар че ви ћа како су
Србинакотзреозасјекиру,како сунастепенуполубићаикаконикада
нећедостићивишиниво, „нај бо ље“ је сред ство да се почи ни лац иде о ло-
шки при пре ми и уби је ди да је жртва мање ври јед на и да њеним уби ством 
он чини добро зајед ни ци. Дакле, вишедецениjскo, вје ков но оду зи ма ње 
људ ских свој ста ва и досто јан ства и анта го ни за ци ја одно са пре ма зајед-
ни ци дру гих и дру га чи јих, као иде о ло шка при пре ма гено ци да, као и оби-
ље жа ва ње тра ка ма, бри са ње име на и додје љи ва ње бро ја пред уби ство 
поје дин ца, колек ти ва, али и духа у њему само су дио ска ле зла што се 
завр ша ва пори ца њем и неги ра њем зло чи на. То неги ра ње зло чи на, пре ма 
мишље њу поје ди них истра жи ва ча, не пред ста вља крај. Посто ји и наста-
вак про це са којем свје до чи мо данас, а он се може назва ти гло ри фи ка-
ци јом зло чи на – зло чин ца и сата ни за ци јом жртве. Дебо ра Лип штат у 
сво јој књи зи Јерменскигеноцид дефи ни ше: „Пори ца ње гено ци да тежи 
да пре о бли ку је исто ри ју како би демо ни зо ва ло  жртве и реха би ли то ва ло 
почи ни о це, и сва ка ко је – послед њи ста ди јум гено ци да“.62

Овдје, дакле, посма тра мо одно се зло чин ца и жртве. Све до раз во-
ја освје шће ња о уни вер зал ном зна ча ју колек тив ног пам ће ња Холо ка у ста 
у јав ној сви је сти посли је суко ба посто ја ли су успо ста вље ни нара ти ви по 
прин ци пу побједник и поражени. Сазна ња о Холо ка у сту помје ри ла су те 
одно се на злочинац–жртва–посматрач, тј. они који посма тра ју зло чи-
не и не чине ништа да се они спри је че (енгл. bystan der). Као што види мо 
појам посма трач је опту жу ју ћи.63 Вели ко је ту етич ко пита ње одго вор но-

61 Geno ci de Watch, Gre gory H. Stan ton, Pre si dent, http://www.geno ci de watch.org/
geno ci de/8sta ge sof ge no ci de.html; (23. 2. 2019).

62 Пре у зе то из: Питер Бала ки јан, РекаТигарупламену,историјагеноциданад
ЈерменимаиреакцијаАмерике, 378.

63 Д. Трбо је вић, Сећањеназло, 68.
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сти, пого то во инте лек ту ал не ели те и (не)чиње ња. Раул Хил берг, један од 
вели ка на нау ке о Холо ка у сту, напи сао је књи гу под тим нази вом која заи-
ста кроз живот не при че и „функ ци је“ име но ва них чини ла ца у струк ту ра-
ма осли ка ва ста ње у посма тра ним обла сти ма.64 Ако зна мо, нажа лост, да 
уви јек посто ји могућ ност пона вља ња зло чи на пита ње је каква би у том 
слу ча ју била уло га инсти ту ци ја, систе ма, али и инте ли ген ци је и поје ди-
на ца који неги ра ју зло чи не или игно ри шу њихо во неги ра ње?

Гото во сва ко днев ни сте ре о тип но намет ну ти при ти сак на срп ско 
дру штво има садр жи лац о промјенисвијести и окретањубудућности
умјестогледањаупрошлост. Томе је послу жи ла и рат на сте ре о тип на 
сли ка из деве де се тих годи на 20. вије ка о наро ду зло чи на ца који се из 
запад не пер спек ти ве посма тра ју као пора же на стра на.65 Про у ча ва ју ћи 
пори ца ње зло чи на Џудит Хер ман у свом дје лу Траумаиопоравак наво-
ди: „Зло чи нач ко пона ша ње, увек се дефи ни ше неса вла ди вом потре бом 
почи ни о ца да ‘про мо ви ше забо рав’... Тај но ви тост и тиши на су прве 
лини је одбра не почи ни о ца. Ако то не успе ‘почи ни лац напа да кре ди би-
ли тет жртве’. А ако жртву не може да ућут ка ‘поку ша ва да обез бе ди да је 
нико не слу ша’, било без об зир ним  пори ца њем било раци о на ли за ци јом 
зло чи на... После сва ког звер ства човек може да оче ку је иста пред ви дљи-
ва оправ да ња: то се ника да није дого ди ло; жртва лаже; жртва пре те ру је; 
жртва скре ће пажњу на себе; а у сва ком слу ча ју, вре ме је да се про шлост 
забо ра ви и да се кре не даље. Што је почи ни лац моћ ни ји већи је његов 
пре ро га тив да име ну је и дефи ни ше реал ност, а њего ви аргу мен ти пре о-
вла да ва ју уто ли ко јаче.“66

Упра во на осно ву датог цита та мора се бити свје стан кул ту ро-
ло шких систе ма који желе да обе сми сле сје ћа ње и пам ће ње на жртве 
гено ци да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској пого то во у пре ла зним пери-
о ди ма смје не гене ра ци ја. Осми шља ва ти и спро во ди ти кул ту ру пам ће-
ња, а не има ти у виду посто ја ње таквих анти кул ту ра или кон тра кул ту ра 
про сто је неадеквaтно. Гло ри фи ко ва ње над би ску па загре бач ког Алој-
зи ја Степинцa и акту ел но неги ра ње зло чи на у Јасе нов цу и на дру гим 
стра ти шти ма Неза ви сне Држа ве Хрват ске, што се у савре ме ној Хрват-
ској деша ва под кри лом одре ђе них про мје на у Евро пи пока за те љи су 
који се мора ју узи ма ти у обзир у раз ма тра њи ма. Разни су и пер фид ни 

64 Раул Хил берг, Злочинцижртвепосматрачи, јеврејскакатастрофа1933–
1945, Бео град 2001.

65 М. Ковић, Упоришта, Бео град 2016, 83.
66 Питер Бала ки јан, РекаТигарупламену,историјагеноциданадЈерменимаи

реакцијаАмерике, 369, 374.
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начи ни пори ца ња и неги ра ња зло чи на. Они на пољу кул ту ре и поли ти ке 
пам ће ња доби ја ју нове и сло же ни је фор ме: од бана ли за ци је, дис тор зи је 
зло чи на, инфла ци је пој мо ва, пре ко наме та ња нара ти ва о бро је ви ма као 
кључ ном кри те ри ју му разу ми је ва ња до нара тив ног изјед на ча ва ња кому-
ни зма и наци зма и сл. Ту се посеб но тре ба вра ћа ти на поче так овог рада 
и поми ња ње рато ва пам ће ња. Поста вља се пита ње како је могу ће да су 
Срби – и поред огром ног стра да ња – у дана шњем про па ганд но-инте ре-
сном запад ном нара ти ву пред ста вље ни искљу чи во као зло чин ци. Пита-
ње је и шта ће се, ана лог но томе, тра жи ти од наред них гене ра ци ја срп-
ског дру штва, осим већ намет ну те пара диг ме промјенесвијести.67 Одго-
вор таквим насто ја њи ма јесте, за поче так, јасно уви дје ти да се вра ћа њем 
досто јан ства жртви, вра ћа ју ћи јој њено име, лик, живот ну при чу и смје-
шта ју ћи је у кон кре тан локал ни кон текст гра де јаки осно ви за исправ ну 
кул ту ру пам ће ња нашег колек ти ва.

 
Рези ме

Дру ги свјет ски рат, сукоб што је тра у ма тич но оби ље жио 20. вијек, срп ски 
народ ста вио је пред вели ка иску ше ња и стра да ња. Срби на под руч ју Неза ви сне Држа-
ве Хрват ске тада су били суо че ни са опа сно шћу пот пу ног уни ште ња. За успо ста вља ње 
аде кват не кул ту ре и поли ти ка пам ће ња жрта ва гено ци да над Срби ма у поме ну тој држа-
ви потреб но је од има ги нар них пој мо ва и стра те ги ја вели ких бро је ва фокус помје ри-
ти на кон крет не живот не при че и мје ста. Сје ћа ње на њих је сажи вља ва ју ће и поста је 
пред мет ни сми сао напо ра поје дин ца и колек ти ва да пам те. Пошту ју ћи савре ме на науч-
на сазна ња у обла сти тео ри је пам ће ња, при ли ком кре и ра ња кул ту ро ло шких осно ва за 
гене ра ци је што дола зе, нео п ход но је има ти у виду и дје ло ва ње поје ди на ца, гру па ци ја и 
систе ма који неги ра ју зло чи не.
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ДрНенадАнтонијевић
ЈасминаТутуновићТрифунов
Музеј жрта ва гено ци да

ЕЛА БО РА ТИ ПОКРА ЈИН СКЕ КОМИ СИ ЈЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ
ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ ЗЛО ЧИ НА ОКУ ПА ТО РА И ЊИХО ВИХ 

ПОМА ГА ЧА
 
При ре ђи вач: др Дра го Њего ван
Изда ва чи: „Про ме теј“ и Мало исто риј ско дру штво из Новог Сада и Музеј 
жрта ва гено ци да из Бео гра да
Књи га: Злочини окупатора и њихових спомагача у Војводини 1941–1945 
– VII група масовних злочина (Срем); Логори Сајмиште, Кустодија, 
Јасеновац

До сада је, у пери о ду од 2009. до 2017. годи не, у еди ци ји Злочини
окупатораињиховихпомагачауВојводиниобја вље но 12 књи га доку ме-
на та. Ова, три на е ста књи га архив ске гра ђе публи ко ва на је 2018. годи не, 
а у при пре ми су четр на е ста и пет на е ста. Књи гу је, као и прет ход не у еди-
ци ји, при ре дио др Дра го Њего ван, музеј ски савет ник и дирек тор Музе ја 
Вој во ди не у Новом Саду. Књи га садр жи и пред го вор, увод и беле шке 
о при ре ђи ва чу, а све до чи о лого ри ма на Сај ми шту и у Јасе нов цу, као о 
уста шком затво ру у Срем ској Митро ви ци, позна тим под нази вом Кусто
дија.

Доку мен та, која је при ре дио коле га Дра го Њего ван, поти чу из 
гра ђе Држав не коми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих 
пома га ча, одно сно мате ри ја ла Анкет не коми си је за Срем. На ела бо ра ту 
насло вље ном Логори–Сајмиште,КустодијаиЈасеновац, свр ста ном у 
VII гру пу масов них зло чи на у Сре му, ради ла је Покра јин ска коми си ја 
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Вој во ди не која је посао завр ши ла 25. апри ла 1947. годи не.
Ела бо рат је поде љен у три темат ске гру пе. Први део посве ћен 

је лого ру немач ког Геста поа  (Kon zen tra ti on la ger Semlin) на Сај ми шту и 
изно си подат ке о живо ту лого ра ша, муче њи ма, тзв. Рибар ском и Мађар-
ском пави љо ну, логор ској бол ни ци, стре ља њи ма и веша њи ма ван лого-
ра, начи ну дово ђе ња зато че ни ка, као и о жртва ма лого ра у Зему ну.

У дру гом погла вљу дати су пода ци о уста шком затво ру у Срем-
ској Митро ви ци (поло жај затво ре ни ка, муче ња, одво ђе ња на стра ти шта, 
број жрта ва и одго вор ност за зло чи не). На стра на ма 71–101 обја вље ни 
су пои ме нич ни спи ско ви оку па то ра и њихо вих пома га ча (324), одго вор-
них за рат не зло чи не. Већи ну зло чи на ца чини ли су при пад ни ци хрват-
ског наро да и немач ке наци о нал не мањи не у Југо сла ви ји.

Нај о бим ни је погла вље ове збир ке доку ме на та одно си се на нај ве-
ћи логор и нај ве ће стра ти ште за вре ме Дру гог свет ског рата на тери то-
ри ји оку пи ра не Југо сла ви је: уста шки кон цен тра ци о ни логор Јасе но вац. 
Поред исто риј ских изво ра о лого ру смр ти Госпић, који је прет хо дио Јасе-
нов цу, обја вље ни су и изво ри о фор ми ра њу систе ма јасе но вач ког лого ра 
(лого ри I–V). Пода ци о поло жа ју лого ра ша, (не)хиги јен ским усло ви ма 
у лого ру, о логор ским еко но ми ја ма, начи ни ма ликви да ци је лого ра ша 
(масов на уби ства мушка ра ца, жена и деце), о логор ској упра ви и одго-
вор но сти за почи ње не зло чи не, као и спи сак 257 уста шких зло чи на ца 
и коља ча у лого ру Јасе но вац, тако ђе су дати у овом погла вљу. На кра ју 
књи ге наве ден је попис изво ра и дока зног мате ри ја ла кори шће ног при-
ли ком изра де ела бо ра та и сачи ња ва ња спи ска зло чи на ца.

При ре ђи вач је задр жао исти прин цип обја вљи ва ња доку ме на та, 
као и у прет ход ним ела бо ра ти ма. Интер ве ни сао је мини мал но, оста вља-
ју ћи ори ги на лан стил и пра во пис доку мен та, а испра вље не су очи глед не 
штам пар ске гре шке. Успут на замер ка се одно си на погре шно напи сан 
назив села Кра пје, јер је наве де но као „Кра ње“ (што није испра вље но), 
а нала зи се у погла вљу о лого ру Јасе но вац, тј. у делу ела бо ра та о јасе но-
вач ком лого ру број 1 (стра на 133).

Као и дру ги ела бо ра ти Покра јин ске коми си је Вој во ди не, при ре-
ђе ни ела бо рат нала зи се у Збир ци доку ме на та Музе ја Вој во ди не у Новом 
Саду, у оде ље њу за савре ме ну исто ри ју.

Доку мен тар не фото гра фи је (64), обја вље не у овој књи зи поти чу 
из збир ки фото гра фи ја Музе ја Вој во ди не у Новом Саду и Архи ва Југо-
сла ви је у Бео гра ду. О затво ру у Срем ској Митро ви ци и немач ком лого ру 
на Ста ром сај ми шту све до че 22 фото гра фи је, а 42 о уста шком лого ру 
Јасе но вац.

НенадАнтонијевић,ЈасминаТутуновићТрифунов
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Изда ва чи три на е сте књи ге ела бо ра та Покра јин ске коми си је Вој-
во ди не су Мало исто риј ско дру штво и изда вач ка кућа „Про ме теј“ из 
Новог Сада, као и Музеј жрта ва гено ци да из Бео гра да, који се овом при-
ли ком, поред два стал на изда ва ча доса да шњих ела бо ра та, први пут поја-
вљу је као саи зда вач.

Овај ела бо рат до сада није обја вљи ван ни у фраг мен ти ма ни у 
цели ни што, сва ка ко, пред ста вља нај ве ћу вред ност књи ге. Похва љу је мо 
напор при ре ђи ва ча у публи ко ва њу гра ђе о рат ним зло чи ни ма, зло чи ну 
гено ци да и Холо ка у ста почи ње ним на тери то ри ји оку пи ра не Југо сла ви-
је у пери о ду Дру гог свет ског рата, у слу ча ју поме ну те еди ци је изво ра за 
исто ри ју Вој во ди не, а у овој књи зи Сре ма, као и лого ра (уста шки логор 
Јасе но вац и немач ки логор Земун на Ста ром сај ми шту) и затво ра (уста-
шки затвор у Срем ској Митро ви ци).

Посе бан зна чај за срп ску исто ри о гра фи ју пред ста вља при ре ђи-
ва ње исто риј ских изво ра о гено ци ду над Срби ма у Неза ви сној Држа ви 
Хрват ској, кви слин шкој држа ви што је систе мат ски пла ни ра ла и почи-
ни ла гено цид над Срби ма и Роми ма и Холо ка уст над при пад ни ци ма 
јевреј ске зајед ни це. Ти зло чи ни, и поред доса да шњих уло же них напо ра 
исто ри ча ра и публи ци ста, нажа лост још нису довољ но истра же ни и на 
пра ви начин пред ста вље ни дома ћој, а посеб но стра ној исто ри о гра фи-
ји. Захва љу ју ћи при ре ђи ва чу ове еди ци је доку мен тар не гра ђе др Дра ги 
Њего ва ну, истра жи ва чи ма је поста ло доступ но сто ти не доку ме на та на 
неко ли ко хиља да стра ни ца о овој бол ној теми срп ске и југо сло вен ске 
исто ри је.
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ИЗ ДНЕВ НИ КА ДЕЛАТ НО СТИ
МУЗЕ ЈА ЖРТА ВА ГЕНО ЦИ ДА

31. март 2018 – 30. март 2019.

2018.

23. април: Бео град, Уни вер зи тет ска библи о те ка „Све то зар 
Мар ко вић“

Уни вер зи тет ска библи о те ка „Све то зар Мар ко вић“ орга ни зо ва ла 
је семи нар о Холо ка у сту, гено ци ду и дру гим зло чи ни ма у Дру гом свет-
ском рату. Скуп је реа ли зо ван захва љу ју ћи сарад њи са неза ви сном мре-
жом „Тера фор минг“, Међу на род ном слу жбом тра же ња (Inter na ti o nal Tra-
cing Ser vi ce – ITC) и Међу на род ном шко лом за сту ди је Холо ка у ста Јад 
Вашем из Јеру са ли ма. На семи на ру су пре да ва ња одр жа ли: Нама Шик, 
исто ри чар, дирек тор оде ље ња за елек трон ско уче ње у Међу на род ној 
шко ли за сту ди је Холо ка у ста у Јад Ваше му, Јеру са лим, Изра ел и Аким 
Јах, исто ри чар, Међу на род на слу жба тра же ња, Бад Арол сен, Немач ка. 
Из Музе ја жрта ва гено ци да семи на ру су при су ство ва ли Јасми на Дими-
три је вић, Гор да на Шеа то вић и Ненад Анто ни је вић.

9. мај: Бера не, Пред ста вља ње Годишњака за истраживање
геноцида

На осно ву про то ко ла о сарад њи Музе ја жрта ва гено ци да и Инсти-
ту та за срп ску кул ту ру из Ник ши ћа упри ли че на је три би на у Гале ри-
ји Полим ског музе ја у Бера на ма. Дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да др 
Вељ ко Ђурић Миши на гово рио је о актив но сти ма и пла но ви ма те инсти-
ту ци је, др Буди мир Алек сић о сарад њи Инсти ту та и Музе ја, а др Васи ли-
је Јово вић о гено ци ду у селу Вели ка који су при пад ни ци 21. СС-диви зи је 
„Скен дер бег“ почи ни ли 28. јула 1944, о чему је прет ход но обја вио текст 
у Годишњакузаистраживањегеноцида, број 10 за 2018. годи ну, што је 
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пред ста вља ло први вид сарад ње две инсти ту ци је.

13–18. мај: Посе те мемо ри јал ним цен три ма у Кра ко ву, 
Аушви цу и  Будим пе шти

Пре ма рани је утвр ђе ном сту диј ском про гра му посе та мемо ри-
јал ним цен три ма, запо сле ни у Музе ју жрта ва гено ци да Вељ ко Ђурић 
Миши на, Јасми на Дими три је вић, Ненад Анто ни је вић и Гор да на Шеа-
то вић, струч ни сарад ник Бојан Арбу ти на и спе ци јал ни гост мр Вла-
да на Лилић са Уни вер зи те та „Уни он – Нико ла Тесла“ из Бео гра да (с 
којим Музеј сва ке годи не 27. јану а ра орга ни зу је при год ну кон фе рен ци ју 
о гено ци ду), посе ти ли су у Пољ ској Аушвиц и Кра ков, и у Мађар ској 
Будим пе шту. На сту диј ском путу у Чешкој деле га ци ја је посе ти ла Брно, 
у Сло вач кој Бра ти сла ву, у Аустри ји Беч а у Мађар ској Сент Андре ју.

На пут је деле га ци ја кре ну ла у неде љу 13. маја. Сутра дан је посе-
ти ли ла ком плекс Кон цен тра ци о ног лого ра Аушвиц. Наред ног дана усле-
ди ла је посе та тзв. Јевреј ској четвр ти и Музе ју гра да Кра ко ва, сме ште-
ном у нека да шњој фабри ци Оска ра Шин дле ра.

На путу ка дру гом мемо ри јал ном цен тру у Будим пе шти изве сно 
вре ме деле га ци ја је про ве ла у Брну, Бра ти сла ви, Бечу и Сент Андреји, 
зна ме ни том гра ди ћу зна чај ном у срп ској исто ри ји. У Будим пе шти је 
деле га ци ја раз гле да ла стал ну постав ку Музе ја Холо ка у ста, у згра ди 
намен ски гра ђе ној за ту свр ху.

19. мај: Источ но Сара је во, Наукаистварност, науч ни скуп, 
Уни вер зи тет у Источ ном Сара је ву, Фило зоф ски факул тет

Др Ненад Анто ни је вић, музеј ски савет ник у Музе ју жрта ва гено-
ци да, пре дао је рефе рат са темом „Обе ле жа ва ње 100–годи шњи це Вели-
ког рата у листу Политика у рубри ци 100 годи на од Вели ког рата – кул-
ту ра сећа ња и још поне што“.

22–23. мај: Бања Лука, Сед ма међу на род на кон фе рен ци ја о 
Јасе нов цу

На сед мој међу на род ној кон фе рен ци ји о Јасе нов цу коју су 
организовали Удру же ње Јасе но вац – Доња Гра ди на и Међу на род на 
коми си ја за утвр ђи ва ње исти не о Јасе нов цу, Бања Лука, др Ненад Анто-
ни је вић, музеј ски савет ник у Музе ју жрта ва гено ци да, пре дао је рефе рат 
под насло вом ДалијеЈасеновацбиологорпосле1945.године?

 6. јун: Ужи це, Пред ста вља ње новог изда ња
Музеј жрта ва гено ци да обја вио је руко пис Боги ћа Кра си ћа под 

насло вом Ужичкиокруг1944.године. Прво пред ста вља ње тог дела одр-
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жа но је у Бео гра ду 20. апри ла, у дану сећа ња на 22. април 1945. годи не, 
кдан пробоја послед њих зато че ни ка кон цен тра ци о ног лого ра Јасе но-
вац. Дру го пред ста вља ње упри ли че но је у згра ди Скуп шти не општи не 
Ужи це, која је и финан сиј ски помо гла обја вљи ва ње поме ну те књи ге. На 
пред ста вља њу су гово ри ли др Вељ ко Ђурић Миши на, дирек тор Музе ја 
жрта ва гено ци да, др Милу тин Жив ко вић и сам аутор Богић Кра сић, сво-
је вре ме но запо слен у Народ ном музе ју у Ужи цу.

14. јул: Музеј Ста ре Хер це го ви не, Фоча, Отва ра ње изло жбе 
Белезивеликихзлочина 

Музеј жрта ва гено ци да фор ми ра колек ци ју умет нич ких сли ка и 
пред ме та који ства ра лач ки ука зу ју на вели ке зло чи не и стра ти шта. Садр-
жај те збир ке пред ста вља запра во скро ман допри нос под се ћа њу на вели-
ке тра ге ди је и несре ће а, исто вре ме но, опо ми ње да се тако нешто никад 
не поно ви. Вред ност радо ва је још већа ако се има у виду чиње ни ца да су 
њихо ви ауто ри углед ни умет ни ци. Део колек ци је од пет на е стак радо ва, 
под нази вом Белезивеликихзлочина, већ је пред ста вљан у више гра до ва 
Срби је и Срп ске – од Бео гра да, пре ко Бије љи на до Бање Луке, Тре би ња, 
Гац ког, Неве си ња и Бер ко ви ћа, дела су сти гла и до Музе ја ста ре Хер це-
го ви не у Фочи.

1–19. јул: Јеру са лим, Бојан Арбу ти на, струч ни сарад ник 
Музе ја жрта ва гено ци да, на семи на ру Teac hing abo ut the Shoa and 
Anti se mi tism 

У мемо ри јал ном ком плек су Јад Вашем (Јеру са лим, Изра ел), 
у пери о ду од 1. до 19. јула одр жан је међу на род ни семи нар под нази-
вом TeachingabouttheShoaandAntisemitism; орга ни зо ва ли су га пред-
став ни ци Међу на род не шко ле за сту ди је Холо ка у ста у Јад Ваше му. 
Уче сни ци семи на ра из север не Аме ри ке и источ не Евро пе били су у 
могућ но сти да током тог ску па при су ству ју пре да ва њи ма еми нент них 
уни вер зи тет ских про фе со ра, док то ра нау ка, тео ло га, филм ских и књи-
жев них после ни ка, који су се потру ди ли да им при бли же тема ти ку Холо-
ка у ста и анти се ми ти зма, начи не на које уче сни ци тре ба да при ђу поје ди-
ним тема ма при ли ком истра жи ва ња, као и про бле ме што их на том путу 
могу оче ки ва ти.

5. август: Кикин да, Кул тур ни цен тар, Отва ра ње изло жбе 
Ходочашћадосвет(л)ости 

НВО Срп ски рат ни вете ра ни Кикин да и Музеј жрта ва гено ци-
да већ годи на ма обе ле жа ва ју 5. август, дан када је 1995. после агресије 
Хрватске неста ла Репу бли ка Срп ска Кра ји на, а срп ско ста нов ни штво с 
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тог под руч ја изгна но са сво јих веков них огњи шта.
Ове годи не, бла го дар но шћу Кул тур ног цен тра у Кикин ди, поста-

вље на је изло жба аква ре ла Здрав ка – Здра ве Мир че те, углед ног кра ји-
шког ликов ног умет ни ка, поред оста лог, јед ног од уте ме љи ва ча умет-
нич ких брат ста ва у неко ли ко пра во слав них мана сти ра.

На изло жби су пред ста вље на Мир че ти на дела – успо ме не на 
њего ва ходо ча шћа до број них срп ских мана сти ра, од Крке код Дал ма-
тин ског Косо ва до Гра ча ни це на Косо ву и Мето хи ји.

 7. сеп тем бар: Загреб, Ново изда ње под зна ком Музе ја жрта ва 
гено ци да: ОраховичкипописжртаваДругогсвјетскограта (при ре-
дио Дра го слав Илић), Бео град 2018.

Про то кол о сарад њи Архи ва Срп ске пра во слав не цркве и Музе-
ја жрта ва гено ци да пред ви ђа зајед нич ке про јек те у обла сти ма који ма се 
баве те две инсти ту ци је. Овом при ли ком, у том кон тек сту, укљу чен је и 
Одбор за Јасе но вац Све тог архи је реј ског сабо ра па је с тим у вези наста-
ло зајед нич ко дело ОраховичкипописжртаваДругогсвјетскограта. 
Сачу ва ну и недав но про на ђе ну гра ђу, наста лу током истра жи ва ња јеро-
мо на ха Леон ти ја Ала ва ње, сабра та мана сти ра Ора хо ви ца, оба вље них 
ради утвр ђи ва ња рат них жрта ва 1941–1945. годи не на тери то ри ји коју 
су веко ви ма опслу жи ва ли мона си поме ну тог мана сти ра, за штам пу је 
при ре дио исто ри чар Дра го слав Илић, сарад ник Репу блич ког цен тра за 
истра жи ва ње рата, рат них зло чи на и тра же ње неста лих лица у Бањој 
Луци. Ово је први наслов у зајед нич кој еди ци ји Извори. Пред ста вља ње 
књи ге одр жа но је 7. сеп тем бра у Загре бу на Сим по си о ну Новомученици
–Полиперспективе.

7. сеп тем бар, Загреб: Сим по си он Новомученици – полипер
спективеIV 

Сарад ња Одбо ра за Јасе но вац Све тог архи је реј ског сабо ра Срп-
ске пра во слав не цркве и Музе ја жрта ва гено ци да оства ру је се на неко-
ли ко нивоа. Посеб но место у тим актив но сти ма при па да орга ни зо ва ним 
кон фе рен ци ја ма и зајед нич ки штам па ним изда њи ма. Први сим по зи јум 
Новомученици–полиперспектива одр жан је 2015. годи не у Мемо ри јал-
ном ком плек су „Доња Гра ди на“, а наред ни у Загре бу, у про сто ри ја ма 
Срп ске пра во слав не опште гим на зи је „Кан та ку зи на Ката ри на Бран-
ко вић“. Ове годи не спе ци јал ни гости ску па била су дво ји ца архи је ре-
ја Руске пра во слав не цркве – архи е пи скоп бер лин ски госпо дин Мар ко 
(загра нич на) и епи скоп марин ски и јур гин ски госпо дин Ино кен ти је.

Дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да др Вељ ко Ђурић Миши на 
пред ста вио је про гра ме и актив но сти те инсти ту ци је, с посеб ним освр-
том на изда вач ку делат ност. Наго ве стио је и два већа про јек та; први је 
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обја вљи ва ње архив ске гра ђе о живо то пи су про фе со ра др Кру но сла ва 
Дра га но ви ћа, римо ка то лич ког све ште ни ка, бли ског сарад ни ка над би ску-
па загре бач ког Алој зи ја Сте пин ца и јед ног од орга ни за то ра „пацов ских 
кана ла“, то јест опе ра ци је пре ба ци ва ња наци ста, уста ша и дру гих њихо-
вих саве зни ка после Дру гог свет ског рата из Евро пе у Јужну Аме ри ку; 
дру ги про је кат носи рад ни наслов „Енци кло пе ди ја гено ци да у Неза ви-
сној Држа ви Хрват ској 1941–1945. годи на“. Дета љније је о раз ло зи ма и 
садр жа ју про јек та говорио исто ри чар Дра ган Дави до вић.

Радо ван Пили по вић, дирек тор Архи ва Срп ске пра во слав не цркве, 
одр жао је бесе ду о књи зи Миха и ла Шква ров ског ХолокаустиПраво
славнецрквеуДругомсветскомрату.

Током дру гог дела сим по зи ју ма упри ли чен је раз го вор епи ско-
па пакрач ко-слав нон ског Јова на са Лор да ном Зафра но ви ћем о њего вим 
филм ским оства ре њи ма и окол но сти ма у који ма су та дела наста ја ла.

Сим по зи јум је орга ни зо ван у окви ру обе ле жа ва ња неде ље Јасе-
но вач ких муче ни ка. С тим у вези одр жа но је бого слу же ње у хра му Рође-
ња Све тог Јова на у мана сти ру у Јасе нов цу, и сече ње слав ског кола ча на 
гро би шту нека да шњег кон цен тра ци о ног лого ра из вре ме на Неза ви сне 
Држа ве Хрват ске.

13–15. сеп тем бар: Кра ков, Међу ра нод на кон фе рен ци ја Con
ference Sites ofmemory andOblivion. ThePresent. TheFuture.Oskar
Schindler’sEnamelFactory

На позив Исто риј ског музе ја гра да Кра ко ва на кон фе рен ци ји Sites
ofmemoryandOblivion.ThePresent.TheFuture у име Музе ја жрта ва гено-
ци да том ску пу при су ство вао је др Дра ган Цвет ко вић, музеј ски савет-
ник. Кон фе рен ци ја је одр жа на у окви ру мани фе ста ци је 12данасећања
нажртвеГестапоа која је обу хва та ла више коме мо ра тив них и музе-
ал ских дага ђа ја у гра ду. У раду Међу на род не кон фе рен ци је уче ство ва-
ли су пред став ни ци пет зема ља (Пољ ска, Литва ни ја, Укра ји на, Ита ли ја 
и Срби ја), као и посма тра чи из више међу на род них орга ни за ци ја. На 
кон фе рен ци ји су раз ма тра не теме у вези са мемо ри ја ли за ци јом места 
стра да ња сагле да ва не из више угло ва, са посеб ним освр том на кори шће-
ње савре ме них тех но ло ги ја као што су диги тал не фор ме, интер нет пре-
зен та ци је итд. Дра ган Цвет ко вић је у изла га њу насло вље ном Sajmište
–aplaceofmemoriesontheGermanconcentrationcamp.Numericaldeter
minationandquantitativeanalysisofJewishvictims, упо знао при сут не са  
достиг ну ћи ма Музе ја жрта ва гено ци да када је реч о диги тал ној обра ди 
пода та ка о стра да ли ма и могућ но сти ма доби ја ња ана ли тич ких пода та-
ка на при ме ру стра да лих Јевре ја у лого ру Земун (Ста ро сај ми ште). У 
окви ру кон фе рен ци је орга но зо ва на је и посе та кон цен тра ци о ном лого ру 
Аушвиц.
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6. окто бар, Сисак: Помен срп ској деци стра да лој у Неза ви-
сној Држа ви Хрват ској

Сећа ње на срп ску децу стра да лу у Неза ви сној Држа ви Хрват ској 
негу је се на неко ли ко начи на а међу њима је и посе та стра ти шти ма стра-
дал ни ка чла но ва Удру же ња лого ра ша Неза ви сне Држа ве Хрват ске „Јасе-
но вац“ из Бео гра да, нека да шњих зато че ни ка систе ма кон цен тра ци о них 
лого ра. И овом при ли ком, уз два де се так ста ри на, Музеј жрта ва гено-
ци да имао је свог пред став ни ка, Сте фа на Радој ко ви ћа, струч ног сарад-
ни ка наше уста но ве. При год ном коме мо ра тив ном про гра му на дечи јем 
гро бљу, одне дав но назва ном Парк Диа не Буди са вље вић, прет хо ди ло 
је бого слу же ње које је пред во дио епи скоп пакрач ко-сла вон ски госпо-
дин Јован уз саслу же ње дво ји це све ште ни ка и јед ног ђако на. Бора вак у 
Сиску окон чан је посе том месту на коме су деца стра дала 1942. годи не.

11. новем бар: Ске ла ни, Обе ле жа ва ње 100-годи шњи це Вели-
ког рата

У Ске ла ни ма код Сре бре ни це, орга ни зо ван је окру гли сто посве-
ћен обел ежа ва њу 100 годи на од осло бо ђе ња тих кра је ва у Првом свет-
ском рату; том при ли ком откри ве на је спо мен-пло ча у знак сећа ња на 
595 сре бре нич ких добро во ља ца – уче сни ка про бо ја Солун ског фрон та 
и бор би за осло ба ђа ње тери то ри је Кра ље ви не Срба, Хрва та и Сло ве на-
ца која је након тога фор ми ра на. О осло ба ђа њу тих кра је ва од аустро-
у гар ске оку па ци је гово ри ли су дирек тор Музе ја гено ци да из Бео гра да 
др Вељ ко Ђурић Миши на, архе о лог Мир ко Бабић из Музе ја Сем бе ри-
је и пред сед ник Срп ског про свјет ног и кул тур ног дру штва „Про свје та“ 
Звор ник Раде Перић.

Након окру глог сто ла, којем је при су ство вао већи број мешта на 
Ске ла на, те заин те ре со ва них из Сре бре ни це и Баји не Баште, у дво ри-
шту Основ не шко ле у Ске ла ни ма, поред спо мен-обе леж ја мајо ру Кости 
Тодо ро ви ћу Војске Краљевине Србије, чије име шко ла носи, откри ве-
на је спо мен-пло ча солун ци ма-осло бо ди о ци ма поте клим са про сто ра 
нека да шњег сре бре нич ког сре за. Орга ни за то ри те мани фе ста ци је били 
су СПКД „Про свје та“ Сре бре ни ца и Основ на шко ла у Ске ла ни ма, уз 
подр шку пред став ни ка општи не. У реги ји Бирач једи но је у Ске ла ни-
ма обе ле же но сто годи на од завр шет ка Првог свет ског рата, уз ода ва ње 
почасти и изра жа ва ње захвал но сти срп ским осло бо ди о ци ма тих кра је ва.
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22. окто бар: Ваље во, Пред ста вља ње новог изда ња Музе ја 
жрта ва гено ци да

Музеј жрта ва гено ци да је у окви ру обе ле жа ва ња вели ког зло чи-
на који су 21. окто бра 1941. годи не у Кра гу јев цу почи ни ли при пад ни-
ци немач ких вој них фор ма ци ја пред ста вио сво је ново изда ње, књи гу 
исто ри ча ра Мило ра да Бели ћа ЖртвеДругогсветскогратаизваљевске
општине.Припадниципораженихформација,стрељани,нестали. Про-
мо ци ја тог дела одр жа на је у ваљев ској гим на зи ји у при су ству сто ти нак 
гра ђа на. У име изда ва ча др Вељ ко Ђурић Миши на пред ста вио је актив-
но сти Музе ја, док је о књи зи – иде ји, истра жи ва њи ма и настан ку руко-
пи са – гово рио сам аутор Мило рад Белић.

25. окто бар: Град ска гале ри ја Више град, Отва ра ње изло жбе 
Белезивеликихзлочина

Садр жај дела колек ци је умет нич ких сли ка и пред ме та под нази-
вом Белезивеликихзлочина пред ста вља скро ман допри нос под се ћа њу на 
вели ке тра ге ди је и несре ће, ауто ри су углед ни срп ски умет ни ци.  После 
тро не дељ ног борав ка у Фочи, изложба је поста вље на у Више гра ду.

Дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да др Вељ ко Ђурић Миши на са 
више град ским паро хом Дра га ном Вуко ти ћем посе тио је Ста ри брод, 
место вели ког стра да ња тамо шњег ста нов ни штва на реци Дри ни у мар-
ту 1942. годи не. 

22. новем бар; Лон дон, Отва ра ње изло жбе Музе ја жрта ва 
гено ци да

На осно ву дого во ра пред сед ни ка Управ ног одбо ра Музе ја жрта ва 
гено ци да епи ско па пакрач ко-сла вон ског госпо ди на Јова на и др Вили ја-
ма Теј ло ра, кано ни ка хра ма Све тог Јова на Англи кан ске цркве у Лон до ну 
и пред сед ни ка Асо ци ја ци је Англи кан ско-Источ но пра во слав не цркве, 
у окви ру про гра ма Константинопољскопредавање, који се при ре ђу је 
јед ном годи шње, орга ни зо ва но је пре да ва ње о Јасе но вач ким ново му че-
ни ци ма. У том кон тек сту дого во ре но је, поред оста лог, да Музеј жрта-
ва гено ци да при пре ми темат ску изло жбу под насло вом Судбинадецеу
НезависнојДржавиХрватској–ЛогорЈасеновац.

Епи скоп Јован је нај пре одр жао при год но пре да ва ње а потом број-
не госте упо знао са теме ти ком изло жбе. Дома ћи ни су обе ћа ли помоћ у 
пред ста вља њу те вред не постав ке у још неко ли ко хра мо ва Англи кан ске 
црква у Лон до ну наред них месе ци. Та оба ве за, али и част, дају Музе ју 
пра во да посеб но истакне да је прва срп ска уста но ва нау ке и кул ту ре која 
је уго шће на у Англи кан ској цркви, и пружена јој је прилика да пред-
ста ви срп ски поглед на вели ку тра ге ди ју што је заде си ла срп ски народ, 
наро чи то децу, у Неза ви сној Држа ви Хрват ској 1941–1945. годи не.
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10. децем бар: Бра ту нац, Отва ра ње изло жбе
У бра ту нач ком Дому кул ту ре отво ре на је изло жба Музе ја жрта ва 

гено ци да Белезивеликихзлочина. Та постав ка је део про гра ма пред ста-
вља ња Музеја у урба ним сре ди на ма Репу бли ке Срп ске.

13. децем бар: Шид, Пред ста вља ње новог изда ња 
Музеј жрта ва гено ци да обо га тио је сво је изда ва штво обја вљи ва-

њем руко пи са Нико ле Туби ћа под насло вом Записишидског писара у
вихоровимадвасветскарата. Књи га је пред ста вље на у гале ри ји Или
јанум, назва ној по зна ме ни том сли ка ру Ива ну Баши че ви ћу Боси љу, 
Шиђа ни ну по зави ча ју. У име дома ћи на при сут ни ма се обра тио Радо-
ван Сре мац, Вељ ко Ђурић Миши на и Сте фан Радој ко вић гово ри ли су о 
актив но сти ма Музе ја жрта ва гено ци да, Бојан Арбу ти на о садр жа ју књи-
ге, а Сло бо дан ка Дан ка Која ди но вић о иде ји и обја вљи ва њу тог руко пи-
са. Међу мно го број ним гра ђа ни ма, овом дога ђа ју су при су ство ва ли и 
Цве тан ка (рође на 1921) и Мило рад (рођен 1924), кћер ка и син Нико ле 
Туби ћа.

18. децем бар: Углед ни гости у посе ти Музе ју жрта ва гено ци да 
Музеј жрта ва гено ци да постепено гради свој реноме у науч но и-

стра жи вач ким и музеј ским уста но ва ма. То потвр ђу је и недав на посе та 
две гошће: јед на је Елма Демир, истра жи ва чи ца и про јект на коор ди на-
тор ка у Босни и Хер це го ви ни, и дру га Pat ta rap han Pho ot hong из Тај лан-
да, обе са Gol dsmiths уни вер зи те та у Лон до ну. Гошће су инфор ми са не о 
актив но сти ма Музе ја и пла но ви ма у вези са мемо ри ја ли за ци јом Ста рог 
сај ми шта. Током њихо ве посе те посеб но је било речи о насто ја њу да 
кому ни ка ци ја са срод ним инсти ту ци ја ма у реги о ну буде интен зи ви ра-
на и кори сна за све стра не у про це су поми ре ња, наро чи то када је реч о 
расве тља ва њу суд би на рат них жрта ва у гра ђан ским рато ви ма на про сто-
ру бив ше Југо сла ви је.

27. децем бар: Јасе но вац, Сед ни ца Одбо ра за Јасе но вац Све-
тог архи је реј ског сабо ра Срп ске пра во слав не цркве

Доса да шња сарад ња Музе ја жрта ва гено ци да и поје ди них инсти-
ту ци ја Срп ске пра во слав не цркве потвр ђе на је и при су ством дирек то ра 
Музе ја др Вељ ка Ђури ћа Миши не на сед ни ци Одбо ра за Јасе но вац Све-
тог архи је реј ског сабо ра Срп ске пра во слав не цркве 27. децем бра 2018. 
годи не у мана сти ру Све тог Јова на у Јасе нов цу.

Њего во пре о све штен ство епи скоп пакрач ко-сла вон ски Јован 
под нео је изве штај  о доса да шњим актив но сти ма тог тела, раз го ва ра-
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ло се потом о пла но ви ма у наред ном пери о ду, а на кра ју су уса гла ше ни 
закључ ци о про гра ми ма које би тре ба ло да буду оства ре ни у сле де ћој 
годи ни. На састан ку је, поред оста лог, истак ну та сарад ња Музе ја жрта ва 
гено ци да и Одбо ра у зајед нич ким актив но сти ма попут при год не изло-
жбе у хра му Англи кан ске цркве Све тог Јова на у Лон до ну 22. новем бра 
посве ће не суд би ни деце у кон цен тра ци о ном лого ру Јасе но вац као пра те-
ћем делу пре да ва ња епи ско па Јова на на ту  тему.

28. децем бар: Бео град, Пред ста вља ње фото мо но гра фи је Оте
таистина 

Др Ненад Анто ни је вић, музеј ски савет ник, уче ство вао је у пред-
ста вља њу фото мо но гра фи је Отетаистина посве ће не суд би ни оте тих и 
неста лих осо ба на Косо ву и Мето хи ји 1998/99. годи не. Пред ста вља ње је 
орга ни зо ва но у Прес цен тру Удру же ња нови на ра Срби је, а уче ство ва ли 
су Вери ца Тома но вић, пред сед ни ца Удру же ња поро ди ца кид на по ва них 
и неста лих лица на Косо ву и Мето хи ји, Вељ ко Ода ло вић, пред сед ник 
Коми си је за неста ла лица Вла де Репу бли ке Срби је, Мио љуб Вито ро вић, 
заме ник тужи о ца за рат не зло чи не и Ненад Нерић, држав ни секре тар 
Мини стар ства за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на пита ња.

2019.

21. јану ар: Бео град, Шко ла за машин ство и умет нич ке занате 
Техноарт 

Исто ри чар Сте фан Радој ко вић, који сло ви за оми ље ног и пошто-
ва ног школ ског педа го га, одр жао је пре да ва ње под нази вом: „Како пре-
да ва ти о Холо ка у сту: ПисмаХилдеДајч Алек сан дра Зогра фа“.

25. јану ар: Нови Бео град – Ста ро сај ми ште, Шеста науч на 
кон фе рен ци ја СтрадањеСрба,Јевреја,Ромаиосталихнатерито
ријибившеЈугославије

Факул тет за послов не сту ди је и пра во, Факул тет за инфор ма ци о-
не тех но ло ги је и инже њер ство Уни вер зи те та „Уни он – Нико ла Тесла“ и 
Музеј жрта ва гено ци да орга ни зо ва ли су још јед ну међу на род ну кон фе-
рен ци ју посве ће ну вели ким зло чи ни ма у Дру гом свет ском рату са посеб-
ним освр том на реви зи о ни зам.

Добро до шли цу уче сни ци ма и при сут ни ма поже ле ли су проф. 
др Милан Радо са вље вић, декан Факул те та за послов не сту ди је и пра во 
и проф. др Вељ ко Ђурић Миши на, дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да. 
Као спе ци јал ни гост кон фе рен ци ји је при су ство вао Иви ца Дачић, први 
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потпредседник и мини стар спољ них посло ва Вла де Репу бли ке Срби је.
Др Ненад Анто ни је вић, музеј ски савет ник у Музе ју жрта ва гено-

ци да пре дао је рефе рат насло вљен Негативниисторијскиревизионизам
оДругомсветскомратууданашњојРепублициХрватској.

6. фебру ар: Нови Сад, Посе та Архи ву Вој во ди не
Дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да др Вељ ко Ђурић Миши на и 

струч ни сарад ник Бојан Арбу ти на, посе ти ли су Архив Вој во ди не где су 
са дирек то ром др Небој шом  Кузма но ви ћем и њего вим нај бли жим сарад-
ни ци ма ра зго ва ра ли о сарад њи, наро чи то о раду на про јек ту „Енци кло-
пе ди ја гено ци да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској”.

7. фебру ар: Углед ни гости у посе ти Музе ју жрта ва гено ци да 
Музеј жрта ва гено ци да уго стио је углед не чла но ве деле га ци-

је Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва из орга ни за ци је ИХРА (Inter na ti o nal 
Holo ca ust Remer bran ce Ali an ce) Робер та Вили јам са (Robert Wil li ams), 
дирек то ра за међу на род не одно се Мемо ри јал ног музе ја Холо ка у ста у 
Вашинг то ну, и Мар ка Вај тсма на (Mark Weit zman) дирек то ра вла ди них 
посло ва „Симон Визен тал цен тра“ у Њујор ку и наред ног шефа гру-
пе ИХРА за мемо ри ја ле која укљу чу је и пра ће ње про це са мемо ри ја ли за-
ци је Ста рог сај ми шта у Новом Бео гра ду. Међу углед ним гости ма били 
су и Неве на Баја ли ца, члан ИХРА за Срби ју и Мишко Стни шић, дирек-
тор Ter ra for ming NGO mre že Novi Sad–Amster dam–Stok holm. Деле га ци ја 
је раз го ва ра ла са Вељ ком Ђури ћем Миши ном, дирек то ром, и Сте фа ном 
Радој ко ви ћем, струч ним сарад ни ком; у при ја тељ ској атмос фе ри гости 
су инфор ми са ни о актив но сти ма Музе ја и про це су мемо ри ја ли за ци је 
Ста рог сај ми шта. После све га обо стра но је кон ста то ван поче так сарад-
ње. Аме рич ка деле га ци ја упу ти ла је позив пред став ни ци ма Музе ја за 
узврат ну посе ту.

13. фебру ар: Дого вор о пра вље њу вир ту ел ног Музе ја жрта ва 
гено ци да 

Насу шна потре ба за пред ста вља њем на интер не ту вели ких стра-
да ња срп ског наро да и оста лих ста нов ни ка Кра ље ви не Југо сла ви је у 
Дру гом свет ском рату 1939–1945. годи не била је повод за раз го во ре пред-
став ни ка Мате ма тич ког факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду, Инсти ту та 
на наци о нал ну и међу на род ну без бед ност и Музе ја жрта ва гено ци да. У 
том кон тек сту, као први корак у поме ну тим актив но сти ма, усле ди ло је 
пот пи си ва ње уго во ра о сарад њи на про јек ту у коме ће сва ка од стра на 
пот пи сни ца пону ди ти оно чиме рас по ла же – зна ње, тех ни ку, аде кват не 
мате ри ја ле... Спо ра зум су пот пи са ли проф. др Зоран Ракић, декан Мате-
ма тич ког факул те та, проф. др Дар ко Три фу но вић, дирек тор Инсти ту та 
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за наци о нал ну и међу на род ну без бед ност и др Вељ ко Ђурић Миши на, 
дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да. Дого во ре но је да детаљ ни ја раз ра да 
про јек та започ не кра јем фебру а ра.

24. фебру ар: Источ но Ново Сара је во, Отва ра ње изло жбе Беле
зивеликихзлочина

У Гале ри ји Кул тур ног цен тра Источ но Ново Сара је во отво ре на је 
изло жба Музе ја жрта ва гено ци да Белезивеликихзлочина. Дома ћи ни су 
били Матич на библи о те ка Источ но Сара је во и Кул тур ни цен тар у том 
гра ду.

9. март: Ново изда ње под зна ком Музе ја жрта ва гено ци да и 
Одбо ра за Јасе но вац

Сарад ња Музе ја жрта ва гено ци да и Одбо ра за Јасе но вац Све тог 
архи је реј ског сабо ра Срп ске пра во слав не цркве наста вље на је на више 
нивоа и кроз раз не зајед нич ке про јек те. Један од њих јесте и орга ни-
зо ва ње  сим по зи ју ма Новомученици:Полиперспектива. Отштам пан је 
први збор ник радо ва са првог сим по зи ју ма одр жа ног 12–14. сеп тем бра 
2015. годи не у Доњој Гра ди ни, пово дом 75-ого ди шњи це нестан ка систе-
ма кон цен тра ци о ног лого ра Јасе но вац. Посеб ну вред ност збор ни ку даје 
то што су саоп ште ња обја вље на на срп ском, енгле ском и руском јези ку.

14. март: Осе чи на, Народ на библи о те ка, Пред ста вље ње новог 
изда ња 

Дого вор Народ не библи о те ке Осе чи на и Музе ја жрта ва гено ци-
да о зајед нич ком изда њу руко пи са Мило ра да Радој чи ћа Осечанскикрај
у ратовима 1912–1918.Поменик ратнимжртвама успе шно је окон-
чан на обо стра но задо вољ ство. То је било при мет но и на пред ста вља њу 
књи ге у осе чин ској Народ ној библи о те ци када су о делу гово ри ли др 
Вељ ко Ђурић Миши на, дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да, рецен зен ти 
др Милић Ј. Мили ће вић, сарад ник Исто риј ског инсти ту та, и мр Мило је 
Ж. Нико лић, као и сам аутор Мило рад Радој чић. Дома ћин вече ри била 
је Јели ца Зељић.
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ИЗ ДНЕВ НИ КА ДЕЛАТ НО СТИ УСТА НО ВЕ СПО МЕН –ПАРК
КРАГУЈЕВАЧКИОКТОБАР У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

ОД  16. МАР ТА 2018. ДО 15. МАР ТА 2019. ГОДИ НЕ

Спо мен-парк Крагујевачкиоктобар је уста но ва у обла сти кул ту-
ре и зајед но са Мемо ри јал ним про сто ром, хум ка ма, спо мен-обе леж ји ма 
и Музе јом 21.октобар пред ста вља кул тур но добро од изу зет ног зна ча ја.

Уста но ва се бави изград њом, уре ђе њем и одр жа ва њем мемо ри-
јал ног про сто ра, музе о ло шком делат но шћу, орга ни за ци јом умет нич ких 
мани фе ста ци ја анти рат ног карак те ра и изда вач ком делат но шћу темат-
ски покри ва садр жа је Крагујевачкогоктобра.

Основ ни зада ци Спо мен-пар ка су:
1. Чува ње успо ме не на жртве рат ног зло чи на почи ње ног 19, 20. и 

21. окто бра 1941. годи не, негoвање кул ту ре сећа ња и шире ње иде је мира 
и толе ран ци је кроз разно вр сне мемо ри јал не и умет нич ке мани фе ста ци је 
и актив но сти које про мо ви шу нај ви ше етич ке и естет ске вред но сти.

2. Изград ња, уре ђе ње и одр жа ва ње мемо ри јал ног ком плек са као 
једин стве ног музе ја на отво ре ном про сто ру.

Изло жбе на делат ност

1. Изло жба ПисмаХилдеДајч илу стро ва на у фор ми стри па ауто-
ра Алек сан дра Зогра фа одр жа на је од 11. до 25. апри ла 2018. годи не у 
окви ру ДанаизраелскекултуреуКрагујевцу. Изло жбу је отво ри ла Ало на 
Фишер Кам, амба са дор ка Изра е ла у Срби ји. На отва ра њу про гра ма уче-
ство вао је хор БраћаБарух из Бео гра да. 

2. Ноћ музе ја: Изло жба ОтоЛого,снагаматеријеиоблика од 19. 
маја до 25. јуна, на којој су представљене скулп ту ре, гра фи ке и црте жи 
из лич не зао став шти не тог вели ког ваја ра, наста ле изме ђу 1950. и 1993. 
годи не; аутор ка постав ке је Јеле на Дави до вић, кустосМузе ја 21. окто-
бар.

Исто га дана, 19. маја, за посе ти о це је орга ни зо ва на бес плат-
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на тура мини бу сом кроз Мемо ри јал ни про стор, под нази вом Сећајте
семојимене, а у струч ном инфор ми са њу уче ство ва ли су сви кусто си. 
Поласци су орга ни зо ва ни од 18 до 20.30 сати, на сва ких пола сата. Мани-
фе ста ци ја је била изу зет но посе ће на, тог дана је кроз Музеј и Мемо ри-
јал ни про стор про шло више од 1.000 људи.

3. Изло жба Огледалоисторије,снимцибеоградскихфоторепор
тера, отво ре на је 26. јуна и тра ја ла до 1. авгу ста 2018, а реа ли зо ва на је у 
окви ру сарад ње Спо мен-пар ка и Музе ја гра да Бео гра да. Аутор је Дар ко 
Ћирић, кустос Музе ја гра да Бео гра да.

4. Умет нич ко-исто риј ска изло жба ЧеуКрагујевцу, при ре ђе на је 
у пери о ду од 17. сеп тем бра до 18. окто бра. Била је то мул ти ме ди јал-
на постав ка посве ће на посе ти леген дар ног рево лу ци о на ра Ерне ста Че 
Гева ре Кра гу јев цу и Спо мен-пар ку 1959. годи не. Постав ка је оства ре на 
у сарад њи са Музе јом лив ни це из Кра гу јев ца, аутор је Мар ко Тер зић, 
кустос Музе ја 21.октобар. 

5. Изло жба Суседикојихвишенема–страдањеРомаоктобра
1941.годинеуКрагујевцу, аутор ке Кри сти не Јор гић, отво ре на 20. окто-
бра, тра ја ла је до 21. новем бра у скло пу мани фе ста ци је Бдење као про-
је кат Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња. У окви ру изло жбе одр жа на 
је ради о ни ца Пружимирукуидозволидатеупознам са уче ни ци ма ОШ 
„Мома Ста ној ло вић“, Кра гу је вац.

6. Изло жба деч јих црте жа са ликов ног дела кон кур са Достасу
светуједнеШумарице2018тра ја ла је од 24. новем бра до 13. децем бра.

7. Изло жба радо ва уче ни ка ОШ „Милан Бла го је вић“ из Луча на, 
уста но ве која је ода бра ла нај ква ли тет ни је радо ве на кон курс Достасу
светуједнеШумарице, тра ја ла је од 14. децем бра 2018. до 23. јану а ра 
2019. годи не.

Изда вач ка делат ност

1. Дра ма Ђор ђа Мило са вље ви ћа Нисам крившто самжив за 
Вели ки школ ски час

2. Ката лог за изло жбу ЧеуКрагујевцу, дво је зич ни (срп ско-енгле-
ски) фла јер и 20 паноа изло жбе ЧеуКрагујевцу

3. Ката лог изло жбе АРТиЈА 
4. Ката лог изло жбе ОтоЛого–снагаматеријеиоблика
5. Ката лог за изло жбе у гале ри ји Мостови Балкана, 13 х 200 

кома да
6. Про грам ОКТОХ-а, књи жи ца 
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7. 20 паноа за изло жбу о стра да њу Рома, пра те ћи ката лог и рад ни 
мате ри јал за ради о ни це

8. Ката лог награ ђе них ликов них радо ва 
9. Ката лог ликов них радо ва нај бо ље шко ле 
10. Збор ник нај бо љих лите ра р них радо ва са кон кур са Достасу

светуједнеШумарице

Про мо ци је и пре да ва ња:

1. 20. март 2018: Про мо ци ја књи ге Лепезасмрти Вик то ра Беја-
то ви ћа, Спо мен-парк Крагујевачкиоктобар – више ди сци пли нар ни при-
ступ и упо ред не мето до ло ги је у рекон струк ци ји моти ва и оби ма рат-
ног зло чи на у Кра гу јев цу окто бра 1941. у Музе ју 21.октобар, гост др 
Милош Тимо ти је вић, исто ри чар

2. и 3. мај 2018: Пово дом Дана гра да у Музе ју 21.октобар одр жа-
но је пре да ва ње о циклу су сли ка Крагујевац 1941 Петра Лубар де, умет-
ни ко вом лега ту Спо мен-пар ку Крагујевачкиоктобар; гово ри ла је Јеле на 
Дави до вић, Спо мен-парк Крагујевачкиоктобар

3. Интер вју у два бро ја недељ ни ка Печат пово дом књи ге Лепеза
смрти са ауто ром, В. Беја то ви ћем – 20. и 27. јула 2018.

4. Годи шња кон фе рен ци ја Међу на род ног коми те та мемо ри јал них 
музе ја у знак сећа ња на жртве јав них зло чи на – ICME MO, Јеру са лим;  
Ката ри на Бабић, Спо мен-парк Крагујевачки октобар, пре зен то ва ла је 
рад на тему TheMemorialMuseumOctober21st:CollectiveMemory,Art
andIdentity  у окви ру сеси је Memory,ArtandIdentity

5. У окви ру обе ле жа ва ња дана вели ког про све ти те ља Све тог 
Саве, 24. јану а ра 2019. годи не у Музе ју 21.октобар одр жа на је про мо-
ци ја збор ни ка награ ђе них и нај бо љих лите рар них радо ва при сти глих на 
кон курс ДостасусветуједнеШумарице2018; том при ли ком радо ве су 
чита ли уче ни ци кра гу је вач ких шко ла.

6. У окви ру Међу на род ног дана сећа ња на жртве Холо ка у ста, 
25. јану а ра 2019. годи не Спо мен-парк је, у сарад њи са Саве зом јевреј-
ских општи на Срби је, Инсти ту том за фило зо фи ју и дру штве ну тео ри ју, 
Народ ном библи о те ком Срби је из Бео гра да, Цен тром за изград њу мира 
и Сту дент ским кул тур ним цен тром из Кра гу јев ца, орга ни зо вао посе бан 
про грам. Гово ри ли су пред став ни ци поме ну тих инсти ту ци ја, а спе ци ја-
лан гост био је про фе сор Алек сан дар Ајзин берг, који је пре жи вео Холо-
ка уст и, поред оста лог, изнео све до че ње о томе. Наста вак про гра ма био 
је посве ћен фило зоф ској диску си ји на тему Холо ка у ста, при сут ним гра-
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ђа ни ма обра ти ли су се гости из Инсти ту та за фило зо фи ју и дру штве ну 
тео ри ју, а потом је усле ди ла зани мљи ва и аргу мен то ва на рас пра ва. У 
окви ру про гра ма отво ре на је доку мен тар на изло жба Писањестрадања
аутор ке Биља не Алба ха ри (Народ на библи о те ка Срби је).

Про јек ти

Запо сле ни у музеј ској уста но ви, у сарад њи са слу жбом рачу-
но вод ства, сачи ни ли су за два про јек та десет обим них истра жи вач ких 
радо ва и апли ци ра ли на кон курс Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња 
за 2018. годи ну. Сред ства Мини стар ства доде ље на су за осам про јек та: 

1. Мани фе ста ци ја ДостасусветуједнеШумарице 2018 (суфи-
нан си ра ње)

2. Музеј 21.октобар– уста но ва кул ту ре доступ на за све и за глу-
ве и наглу ве (финан си ра ње)

3. Музеј 21.октобар– уста но ва кул ту ре доступ на за све и за сле-
пе и сла бо ви де (финан си ра ње)

4.  Диги та ли за ци ја фон да Музе ја 21.октобар (финан си ра ње)
5. Ана ли за боје ног сло ја, кура тив на и пре вен тив на кон зер ва ци ја 

пет сли ка на папир ном носи о цу, сли ке Петра Лубар де из циклу са Крагу
јевац1941 (финан си ра ње)

6.  Изло жба Суседикојихвишенема:страдањеРомауКрагујевцу
октобра1941.године (финан си ра ње)

7. Кон курс за суфи нан си ра ње мобил но сти умет ни ка и про фе си о-
на ла ца у кул ту ри за 2018. годи ну – Годи шња кон фе рен ци ја Међу на род-
ног коми те та мемо ри јал них музе ја у знак сећа ња на жртве јав них зло чи-
на – ICME MO, Јеру са лим (суфи нан си ра ње)

8. Сана ци ја и реста у ра ци ја фаса де и при ла зног моста на згра ди 
Музе ја 21.октобар (суфи нан си ра ње)

Про је кат апли ци ран на кон кур су Филм ског цен тра Срби је:
9. Поче так сре ђи ва ња музеј ске кино-сале 

Град ска гале ри ја МостовиБалкана

У гале ри ји МостовиБалкана први пут је 2018. годи не одр жа но 
Међу на род но бије на ле АРТиЈА, осми шље но са циљем да Кра гу је вац, као 
четвр ти град по вели чи ни у Срби ји и зна чајно уни вер зи тет ско седи ште, 
доби је пре по зна тљи ву ликов ну мани фе ста ци ју и поста не нови умет нич-
ки цен тар на кар ти Евро пе. Орга ни за тор мани фе ста ци је је Спо мен-парк 
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Крагујевачкиоктобар, а реа ли за тор про јек та Град ска гале ри ја Мостови
Балкана. На кон курс је при сти гло 395 дела од 233 ауто ра. Међу на род ни 
жири доде лио је по три глав не спе ци јал не награ де. За изло жбу је иза бра-
но 120 умет нич ких дела од 112 ауто ра из Јапа на, Мек си ка, Руси је, Вели-
ке Бри та ни је, Фран цу ске, Ита ли је, Пољ ске, Црне Горе, Босне и Хер це-
го ви не, Бугар ске и Срби је. Осим у про сто ру Гале ри је МостовиБалкана 
изло жба je била поста вље на у Гале ри ји Народ ног музе ја и у KON TAKT 
Гале ри ји СКЦ-а који су парт не ри у про јек ту;  тра ја ла је од 30. јуна до 15. 
авгу ста 2018. годи не. 

У окви ру изла гач ког дела орга ни зо ва но је 17 изло жби.

Мани фе ста ци је

Великишколскичас

Великишколскичас је нај ста ри ја умет нич ка мани фе ста ци ја Спо-
мен-пар ка Крагујевачкиоктобар коју уста но ва орга ни зу је од 1963. годи-
не. Први пут мани фе ста ци ја је одр жа на испред Спо ме ни ка стре ља ним 
ђаци ма 1964. годи не.

Про шле, 2018. годи не Великишколскичаспочео је тра ди ци о нал-
но у 11 сати пола га њем вена ца, а потом су опе ло одр жа ли епи скоп шума-
диј ски госпо дин Јован са све штен ством Епар хи је шума диј ске. Изве де но 
је дело Нисамкривштосамжив ауто ра Ђор ђа Мило са вље ви ћа. Реди-
тељ ка Великогшколскогчаса 2018. годи не била је Сла ђа на Кили ба р да, 
а за кости мо гра фи ју је била заду же на Јеле на Јања то вић. Драм ски умет-
ни ци – уче сни ци били су Мар ко Баћо вић, Мио драг Пеј ко вић, Милош 
Крсто вић, Мати ја Ристић, Мари ја Рако че вић, Бог дан Мило је вић, Чедо-
мир Штајн и Мла ден Кне же вић.

Као и сва ке годи не, и овом при ли ком про грам је пре но си ла Радио-
теле ви зи ја Срби је на Дру гом про гра му. Пре нос се одви јао и на зна ков-
ном јези ку за осо бе оште ће ног слу ха.

Окто бру ходо дар је – ОКТОХ

Ове годи не у окви ру тра ди ци о нал не музич ке мани фе ста ци је 
ОКТОХ, уста но вље не 1975. годи не, одр жа но је пет кон це ра та  у Првој и 
Дру гој кра гу је вач кој гим на зи ји, Цркви Успе ња Пре све те Бого ро ди це и 
Музе ју 21.октобар.
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Бдење

Про грам Бдење, уста но вљен 2006. годи не, одр жа ва се 20. окто бра 
и посве ћен је послед њој ноћи зато че них Кра гу јев ча на пред стре ља ње. 
Кола жног је типа и засту пље не су све врсте умет нич ког ства ра ла штва. 
Ове годи не у окви ру Бдења отво ре на је изло жба Суседикојихвишенема
–страдањеРомаоктобра1941.годинеуКрагујевцу, одр жа на про мо ци-
ја књи ге Нисамкривштосамжив Ђор ђа Мило са вље ви ћа, чије је дело 
изве дено на Великомшколскомчасу, и изве ден кон церт Градскoг камер-
ног хора Лицеум, чији чла но ви делу ју у Музич ком цен тру Кра гу је вац, и 
Кра гу је вач ког певач ког дру штва СКЦ Кра гу је вац.

ДостасусветуједнеШумарице

Лите рар ни и ликов ни кон курс Достасусвету једнеШумарице
посве ћен је стре ља ним уче ни ци ма и одр жа ва се од 1976. годи не. Тема 
мани фе ста ци је 2018. годи не била је Кажудаодрастемајасеосећам
каодете из дела књи жев ни ка Ђор ђа Мило са вље ви ћа Нисамкрившто
самжив. Уче ство ва ло је 123 основ них, 40 сред њих шко ла и по јед-
на ликов на ради о ни ца из Срби је и Босне и Хер це го ви не. При сти гло је 
1.299 радо ва, лите рар них 430, а ликов них 869. Два жири ја доде ли ла су 
по девет награ да за три узра сне кате го ри је ђака. Током мани фе ста ци је 
орга ни зо ва не су и три ради о ни ца за кра гу је вач ке уче ни ке; ради о ни ца 
анти рат не кари ка ту ре Смехјенашеоружје, ликов на Музејскиекспонат
–уметничкидоживљај и исто риј ска Зашторатникоменијебрат. 

Међу на род ни Салон анти рат не кари ка ту ре Кра гу је вац 2017

Постав ка ове мани фе ста ци је пред ста вље на је у Пите шти ју (Руму-
ни ја), Бид го шћу (Пољ ска) и Ингол шта ту (Немач ка).
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+Joвaн(Ћулибрк),ЕпископПакрачкославонски

Ново му че ни ци и нова пара диг ма муче ни штва: Jaсeнoвaц1

ПосвећеноМитрополитуАлепаПавлу
иСиријскомепископуГригоријуЈовануИбрахиму,
киднапованимуСирији22.априла2013.године,
наданпробојајасеновачкихлогораша

„Aлиакобинекопитао,’Заштосубашуовомтренутку
овивеликиинеописивидаровидати?’

требалобидаодговоримо:стогаштојеуовомтренутку
вишенегоубилокомдругомчовјекспреманисабран

дасепосветиБогу,ионвапизаЊимиочекујемилосрђеодЊега“.

Све ти Исак Сирин, Омилијадвадесетитрећа2

Тешко да би се нашао ауто ри тет који би пре ва зи шао Све тог Иса а-
ка Сири на када би се тра жи ло мишље ње о при ро ди божан ског виђе ња од 
оне врсте којом је био даро ван небе сни заштит ник овог пре да ва ња, Све-
ти Кон стан тин Вели ки: „Божан ско виђе ње је умно ван чул но откри ве ње. 
Њега чини ум покре тан духов ним уви ди ма у Божан ство. Али, моћ да се 
вољ но покре ће [ка сагледавању] божан ско га без откри ве ња од стра не 

1 Ово је сло бо дан пре вод пре да ва ња које је одр жа но под насло вом NewMartyrsandNew
ParadigmofMartyrdom:Jasenovac у англи кан ској цркви Све тог Јова на Бого сло ва у Лон до ну 22. 
новем бра 2018. годи не. Оно је одр жа но као редов но годи шње Цари град ско пре да ва ње (Con stan-
ti no ple Lec tu re) у орга ни за ци ји Асо ци ја ци је Англи кан ске и Источ них Црка ва (Angli can & Eastern 
Chur ches Asso ci a tion). Текст пре да ва ња је у свом енгле ском обли ку укљу чи вао и одре ђе не чиње-
ни це чије се позна ва ње код срп ског чита о ца под ра зу ми је ва, те су овде изо ста вље не. 

2 St. Isa ac the Syrian, TheAsceticalHomilies, Boston: Holy Tran sfi gu ra tion Mona-
stery, 2011, стр. 243
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божан ске бла го да ти, није поло же на чак ни у при ро ду анге ла“.3

Но, посто ји и један мно го рецент ни ји извор који гово ри о Кон-
стан ти но вом виђе њу и који ћемо наве сти овде, иако је он при лич но раз-
ли чи тог пори је кла и при лич но раз ли чи тог погле да на modus ope ran di 
божан ских откри ве ња. Aмеричка пје сни ки ња и пје ва чи ца Пети Смит 
(Pat ti Smith) напи са ла је и сни ми ла десе то ми нут ну меди та тив ну пје сму 
назва ну Константиновсани укљу чи ла је на свој албум Banga. (Албум 
је назван по псу Пон ти ја Пила та, што је библиј ска чиње ни ца позна та 
нам из при лич но свје жег апо кри фа по име ну MајсториМаргарита).4 
Banga с пје смом Constantine’sDream је обја вље на 2012. годи не, упра во 
на ври је ме да послу жи као pre qu el низу свет ко ви на који ма је оби ље же на  
1700. годи шњи ца Милан ског едик та 2013. годи не, чији је врху нац била 
литур ги ја коју су слу жи ли сви пра во слав ни патри јар си оку пље ни у срп-
ском гра ду Нишу, који се звао Nais sus у ври је ме када је у њему Јеле на 
роди ла буду ћег цара Кон стан ти на, 27. фебру а ра 272. годи не Господ ње. 

Константиновсан је саздан у ства ри из чети ри сна: први је сан 
у којем Пети Смит види Све тог Фран че ска Аси шког; дру ги је сан сли ка-
ра Пје ра дела Фран че ске (Pie ro del la Fran ce sca) о Кон стан ти ну Вели ком 
– а дела Фран че ска уми ре баш оног дана када Колум бо откри ва Нови 
Сви јет, 12. окто бра 1492. годи не; тре ћи је сан самог Цара Кон стан ти на 
о „зна ку у ком ће побје ди ти“ и конач но, четвр ти је сан који је Колум бо 
уснио кад је сти гао у Аме ри ку. За Пети Смит, сви ови сно ви су нар ко-
леп тич ки сно ви који се једва – ако ли уоп ште – могу раз лу чи ти од ствар-
но сти, у којој она леб ди пред дела Фран че ско вом фре ском у бази ли ци у 
Аре цу на којој је при ка зан Кон стан ти нов сан.5

Пје сма/пое ма Constantine’sDream је јук ста по зи ци ја уто пиј ских 
визи ја Све тог Фра ње, Пје ра дела Фран че ске, Цара Кон стан ти на и Кри-
сти фо ра Колум ба с јед не стра не и апо ка лип тич ког „ужа сног кра ја човје-
чан ства“ у освит XXI вије ка с дру ге стра не. Чак и ангел који дола зи Кон-
стан ти ну „и пока же му / Знак Часног Крста на небе си ма / И на њему је 
било напи са но / У овом зна ку ћеш побје ди ти“ на кра ју поста је Колум бов 
водич у „апо ка лип тич ну ноћ“ у којој „Колум бо видје вас ко ли ку при ро ду 
у пла ме ну“: Но, није јасно да ли је ангел из нар ко леп тич ног сна Пети 

3 St. Isa ac the Syrian, HomilyTwentyTwo, op. cit., стр. 236.
4 Pat ti Smith, Banga, Colum bia Records, 2012.
5 У слич ном нар ко леп тич ком ста њу Пети Смит раз го ва ра с бистом Нико ле 

Тесле, ”све ца заштит ни ка наиз мје нич не стру је”, што је она опи са ла у сво јој ауто би о-
гра фи ји MTrain (New York: Alfred A. Knopf, 2015.), стр. 76. Биста је ста ја ла пред хра-
мом Све тог Саве у њујор шкој 25. ули ци док храм није изго рио на Вас крс 2016. годи не. 
Ту бив шу епи ско пал ну капе лу Све те Тро ји це је Срп ска Црква отку пи ла 1942. годи не. 

ЕпископЈован(Ћулибрк)
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Смит био и вје сник „истин ског виђе ња“ које дола зи само „Кроз очи шће-
ње ума“, као што је такво ста ње опи сао Све ти Иса ак Сирин.6

Када се Пети Смит успе ла на поди јум у Шток хол му у субот-
ње јутро 10. децем бра 2016. годи не да би при ми ла Нобе ло ву награ ду 
за књи жев ност у име Робер та Але на Цимер ма на,7 и ми смо зако ра чи ли 
корак дубље у нар ко леп тич ну визи ју. На осно ву поре ђе ња с Откриве
њемСве тог Јова на Бого сло ва које је извео Грејл Мар кус (Grail Mar cus), 
у Дила но вој пое зи ји су „прве визи је при сут не, све де не на земљу и у сва-
ко дне ви цу али сед ми печат недо ста је“.8 У оче ки ва њу пуно ће спо зна је, 
пје вач зна само јед ну ствар: „Про пу то вао сам Источ ним Тек са сом / Где 
су мно ги муче ни ци пали / Aли нико није пје вао блуз као Сли је пи Вили 
Мек Тел.“9

Из ове пје сме и Дила но ва два гово ра веза на за Нобе ло ву награ ду 
– први је про чи та ла Пети Смит 10. децем бра 2016, а дру ги је одр жао сам 
Боб Дилан 5. јуна 2017. годи не – и конач но из Дила но ве пје сме Тешка
кишаћепасти(AHardRain’sAGonnaFall) коју је Пети Смит отпје ва ла 
у Шток хол му 10. децем бра 2016, ми у ства ри и сазна је мо неко ли ко ства-
ри о откри ве њу. 

Прво, уви ђа мо чиње ни цу да је рат отац свих виђе ња. Наи ме, сва 
три оми ље на рома на која су  пре суд но ути ца ла на Дила но ву пје снич ку 
визи ју гово ре о рату: MoбиДик је мор нар ска пови јест која гово ри о вољи 
да се иде у рат; НаЗападуништановоје књи га о томе како је бити уву-
чен у мисте ри о зни вртлог смр ти и бола који пра те рат; конач но, Oдисеја 
је чуд но ва та пусто лов на пови јест о зре лом човје ку који поку ша ва да се 
вра ти кући из рата у коме је уче ство вао.10

Дру го, још из обе пје сме из 1963. годи не напи са не „истим апо ка-
лип тич ним јези ком“ – MastersofWar и оне коју су Дилан и Пети Смит 
при ни је ли на све ча но сти у Шток хол му, Тешкакишаћепасти– оче вид-
но је да су рато ви нашег поко ље ња апо ка лип тич ки рато ви и да мора-
ју бити опи са ни апо ка лип тич ким јези ком. Пје сник је „чуо грмља ви ну 

6 St. Isa ac the Syrian, HomilyTwentyTwo, op. cit., стр. 237.
7 Robert Allen Zim mer man, име под којим је рођен Боб Дилан (Bob Dylan), добит-

ник Нобе ло ве награде за књи жев ност 2016. годи не.
8 Greil Mar cus, BobDylan, New York: Public Affa irs, 2010., стр. 157. 
9 Bob Dylan, BlindWillieMcTell, са албу ма TheBootlegSeriesVolumes1–3(Rare

&Unreleased)19611991, Colum bia Records, 1991.
10 Bob Dylan – Нобелово предавање. Пре у зе то са сај та Nobel Pri ze.org. Nobel 

Media AB 2018. Sun. 21 Oct 2018. https://www.nobel pri ze.org/pri zes/lite ra tu re/2016/dylan/
lec tu re/. 
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тала са који би могао да пото пи сав сви јет“11 у сво ме „Aрмагедону“,12 а 
госпо да ри рата лажу и обма њу ју „као Јуда у древ но сти“ и „уба ци ли су 
нај го ри страх / који ика да може бити уба чен / страх од тога да се доно се 
дје ца / у овај сви јет“. Сто га, наше је ври је ме - ври је ме Стра шно га суда у 
коме „ни Исус неће / опро сти ти то што чини те“.13

Оно тре ће што види мо јесте да тај „aпoкaлиптички језик“ вео ма 
често попри ма нео че ки ва не изра жај не обли ке: то је блуз у слу ча ју Сли-
је пог Вили Мек Те ла, бар да земље „про кле те од Њу Орле ан са до Јеру са-
ли ма“, где су „мно ги муче ни ци пали“.14 A сље по ћа је знак којим је озна-
чен Шаул на сво ме путу за Дамаск (Дјела9:3-9); сли јеп је био и пје вач
Oдисеје, као што су били и мно ги њего ви бал кан ски насљед ни ци; јед-
на ко тако је у мра ку пећи не на Пат мо су љубље ном уче ни ку Хри сто вом 
било дато откри ве ње и у њој је он видио бен зброј не муче ни ке како сто је 
пред пре сто лом Божи јим и пред Јаг ње том: „Ово су они који дођо ше из 
нево ље вели ке, и опра ше хаљи не сво је и убје ли ше их у крви Јаг ње то вој“ 
(Откривење 7:14).

Сто га, очи глед но је да је муче ни штво фор ма тив ни еле мент Дила-
но вог космо са, мје сто где се сре ћу рат и виђе ње. Иако Дилан овај појам 
кори сти ријет ко и суп тил но, њего ва сим во лич ка тежи на је изу зет на; 
муче ни штво је „фигу ра суко ба духа, завје та и вје ре која покре ће ове 
пје сме и Дила но во дје ло у цје ли ни“.15 Ова „фигу ра“ има свој епи том у 
пје сми СањаосамдасамвидиоСветогАвгустина у којој, опет у нар ко-
леп тич ној визи ји, Све ти Авгу стин при го ва ра вођа ма Дила но вог поко ље-
ња како „Нема муче ни ка међу вама данас / Кога бисте зва ли вла сти тим 
сво јим“.16

У свом разу ми је ва њу важно сти муче ни штва, Боб Дилан сила зи у 

11 Bob Dylan, AHardRain’s AGonnaFall, са албу ма Freewheelin’, Colum bia 
Records, 1963.

12 Tако Грејл Мар кус опи су је пје сму AHardRain’sAGonnaFall у свом члан ку 
за VillageVoice из 1989. годи не; чла нак је пре штам пан у Мар ку со вој књи зи BobDylan, 
op. cit., стр. 148. ”AHardRain’sAGonnaFall,” рекао је Мар кус 1981. годи не, “уви јек је 
била асо ци ра на с Кубан ском кри зом 1962. годи не”. Ibid., стр. 102. 

13 Bob Dylan, MastersofWar, са албу ма Freewheelin’, op. cit.
14 Bob Dylan, BlindWillieMcTell, op. cit.
15 Step hen Hazan Arnoff, NoMartyrAmongYeNow:BobDylanandReligion, у: 

Nick Smart & Nina Goss (ур.), DylanatPlay, New ca stle upon Tyne: Cam brid ge Scho lars 
Publis hing, 2011, стр. 25. У овом дра го цје ном есе ју Арноф биље жи да Дилан кори сти 
појам “муче ник” само чети ри пута у свом поет ском кано ну. 

16 Bob Dylan, IDreamed I SawSt. Augustine, са албу ма JohnWesleyHarding, 
Colum bia Records, 1967.

ЕпископЈован(Ћулибрк)



Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/1, 2019.

323

нај ве ћу дуби ну јуде о хри шћан ског пре да ња, у њен мистич ки извор: култ 
муче ни ка је био – пре ма Дани је лу Боја ри ну (Daniel Boyarin) – „фун да-
мен тал ни чини лац у настан ку ‘нових’ рели ги ја, хри шћан ства и рабин-
ског јуда и зма, и уоча ва мо еми нен тан струк тур ни и бого слов ски пара ле-
ли зам изме ђу раз вој них жанр о ва хри шћан ског и јевреј ског муче ни штва 
дру гог, тре ћег и четвр тог вије ка.“17 

Боб Дилан је очи глед но у ста њу да пре по зна муче ни штво, али он 
иде дубље од пре по зна ва ња: гле да ју ћи стра да ње пра вед них робо ва на 
аме рич ком Југу или „ту удо ли ну где муче ни ци пла чу а анге ли се пои-
гра ва ју с гри је хом“18 и потвр ђу ју ћи „да он лич но може да утвр ди њихо во 
стра да ње сво јим соп стве ним чули ма, тиме он у сушти ни при зна је да он 
није више пуки посма трач, него да досе же ону злат ну жицу изме ђу небе-
са и земље коју није могао да досег не у сну.“19 

Годи не 2012. Боб Дилан не само да је досег нуо ту „злат ну жицу“ 
него је о њој и нешто опширн је казао. Пово дом пола сто ље ћа свог рада – 
који је почео њего вим првим албу мом BobDylan 1962. годи не – он је дао 
један све о бу хват ни интер вју фран цу ском изда њу мага зи на „The Rol ling 
Sto ne“. Нови нар који је интер вју и сао Дила на посе гао је дубо ко уна зад, 
у Дила но ву суштин ску тему: роп ство и раси зам; Дилан је при знао да он 
не пола же ника кву наду у моћ поли ти ке да измје ни добо ко уса ђе не пред-
ра су де и мржње и уствр дио је да само измје на срца може заи ста да про-
мје ни човје ка и дру штво. Затим, Дилан иде и дубље и каже да дуго трај но 
и тешко стра да ње раз ви ја у срцу жртве чуло којим она пре по зна је зло у 
срцу свог мучи те ља, чак и кад се он и не пона ша као мучи тељ: „Ако ви 
у сво јој крви има те робо вла сни ка или [Ku Klux] Клан, Црн ци то могу 
да осје те. Та ствар се про те же до данас. Као што Јевре ји могу да осје те 
наци стич ку крв, и као што Срби могу да осје те хрват ску.“20     

О каквој је то крви ријеч? Овде се суо ча ва мо с јед ном раз ли чи том 
димен зи јом муче ни штва коју ријет ко сре ће мо у древ ним мар ти ро ло ги ји-
ма: било да је ријеч раби Аки ви или о Све том Поли кар пу, у цен тру ста-
рих нара ти ва је уви јек муче ник као невје ста Божи ја у свом пре о бра же-
ном еро су, ско ро са жуд њом иду ћи ка муче ни штву „као једи ном могу ћем 

17 Daniel Boyarin, DyingforGod.MartyrdomandtheMakingofChristianityand
Judaism, Stan ford: Stan ford Uni ver sity Press, 1999., стр. 109. 

18 Bob Dylan, Dirge, са албу ма PlanetWaves, Asylum, 1974.
19 Step hen Hazan Arnoff, NoMartyrAmongYeNow:BobDylanandReligion, op. 

cit., стр. 37.
20 Mikal Gil mo re, BobDylanUnleashed https://www.rollingstone.com/music/music

news/bobdylanunleashed189723/. Publis hed on Sep tem ber 27, 2012; пре у зе то 31. окто-
бра 2018. годи не.  



324

испу ње њу свог духов ног дама ра“.21 
Овде, осим што се Хрва ти као народ пои сто ве ћу ју с њихо вом вер-

зи јом наци зма (иако појам „уста ше“ ни Дила ну ни чита о ци ма „The Rol-
ling Sto ne“-а вје ро ват но не би зна чио мно го да је упо тре бљен),22 сре ће мо 
се с фасци на ци јом злом у зло чин цу. Дилан наи ме опи су је сво ју фасци на-
ци ју дубо ко уса ђе ном мржњом која је Неза ви сну Држа ву Хрват ску пре-
тво ри ла у кла ни цу: „Уста шки режим је био зло гла сан у порат ној Југо-
сла ви ји због орке стри ра не кам па ње уни ште ња и теро ра коју је повео 
про тив Срба, Јевре ја и Цига на. […] Изу зи ма ју ћи наци стич ке лого ре у 
Источ ној Евро пи, он је поди гао нај ве ћи кон цен тра ци о ни логор на кон-
ти нен ту. Сади зам и окрут ност овог покре та шоки ра ла је чак и отвр дле 
наци стич ке коман дан те, који су о њему писа ли с гну ша њем. Mјесецима 
при је него што је кон фе рен ци ја на Ван зеу уоп ште сазва на, режим у 
Хрват ској је већ ина у гу ри сао соп стве ни добро вољ ни холо ка уст.“23

Логор о коме је писао Рори Јео манс (Rory Yeomans) је Jaсeнoвaц, 
који је већ одав но постао мно го више од локал ног сим во ла: чак је и доа-
јен нау ке о холо ка у сту, Јуда Бау ер (Yehu da Bau er) био иза зван да каже – у 
често кори ште ном цита ту о ваљ да нај мор бид ни јем так ми че њу у исто-
ри ји човје чан ства – да је „Јасе но вац, ако ништа дру го, био ужа сни ји од 
сво јих наци стич ких пар ња ка“.24 Начин уби ја ња је то што је Јасе но вац 
пре тво ри ло у апо ка лип тич ки сим вол: спе ци јал но напра вље ни ноже ви, 
маље ви, муче ње, изглад њи ва ње, хлад но ћа, уби ствен при сил ни рад су 
били начи ни уни ште ња. Јасе но вац није био „фабри ка смр ти“, смрт је у 
Јасе нов цу била лич на: жртва – био то Србин, Јевре јин, Ром или било ко 
кога су уста ше видје ле као сво га непри ја те ља – морао је да се суо чи с 
мржњом сво га уби це очи у очи. И тешко да би Дила но ви сти хо ви „видио 
сам собу пуну мушка ра ца с крва вим чеки ћи ма“25 могли да буду при мје-
ре ни ји нече му коли ко јасе но вач ким уби ца ма.

21 Daniel Boyarin, DyingforGod.MartyrdomandtheMakingofChristianityand
Judaism, op. cit., стр. 114.

22 Интер вју је иза звао кон тро вер зу у хрват ској јав но сти; хрват ско удру же ње у 
Фран цу ској је тужи ло Дила на и уред ни ка мага зи на, али је фран цу ски суд одба цио обе 
тужбе. Jay Mic ha el son, InPursuitBobDylanforHateSpeech,CroatianGroupDeniesHolo
caust, “For ward; Decem ber 5, 2013. На интер не ту: https://for ward.com /cul tu re/188725/in-
pur su ing-bob -dylan-for-hate-spe ech-cro a tian-gro /; пре у зе то 1. новем бра 2018. годи не.

23 Rory Yeomans, Visions ofAnnihilation, Pittsburgh: Pittsburg Uni ver sity Press, 
2013, стр. VII.

24 Yehu da Bau er, ReThinkingtheHolocaust, Lon don-New  Haven: Yale Uni ver sity 
Press, 2001; стр. 50. 

25 Bob Dylan, AHardRain’sAGonnaFall, op. cit. 
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 Но, јед на је ствар раз ли ко ва ла уста ше од њихо вих наци фа ши-
стич ких госпо да ра: док су наци сти били твр до кор ни анти хри шћа ни а 
ита ли јан ски фаши сти су само нашли ком про мис с Вати ка ном, уста ше су 
про кла мо ва ле да је римо ка то ли ци зам у самом теме љу њихо ве иде о ло ги-
је. Загре бач ки над би скуп „Сте пи нац радо вао се је като лич кој Хрват ској 
која је била на види ку a која би замjенила вjерски и етнич ки разно ли ку 
тво ре ви ну Вер сај ског пак та у виду југо сло вен ске држа ве“,26 али је убр зо 
био кон стер ни ран зло чи ни ма нове хрват ске држа ве. Када је осу дио њене 
зло чи не у писми ма уста шком вођ ству, „схва тио је да зна тан број биску па 
и све ће ни ка не држи до њего вог ауто ри те та“.27 Mноги кли ри ци су узе ли 
уче шћа у гено ци ду израв но или неиз рав но, као нпр. сара јев ски над би-
скуп Иван Шарић: „Усред прво бит ног тала са уста шког теро ра, њего ве 
дије це зан ске нови не су дони је ле пору ку да ‘љубав има гра ни це. Покрет 
за осло ба ђа њем сви је та од Жидо ва је покрет рене сан се људ ског досто-
јан ства. Све му дри и Све мо гу ћи Бог је иза овог покре та’.“28

 Но, међу нај бру тал ни јим уби ца ма заби ље жен је фра ње вац Миро-
слав Фили по вић Мај сто ро вић, познат као „фра-Сото на“, који се домо гао 
врха у зло чи нач кој хије рар хи ји: „Током 1942. годи не, када је он коман до-
вао зло гла сним кон цен тра ци о ним лого ром Jaсeнoвaц, 40.000 јевреј ских 
и срп ских зато че ни ка је тамо било уби је но. Међу утам ни че ни ма је било 
24.000 дје це, од којих је поло ви на било уби је но.“29

У Вати ка ну је „кар ди нал Еуген Тисе ран нами ри сао гено цид у 
вазду ху на почет ку Дру гог свјет ског рата и суге ри сао је тада Пију да том 
пита њу посве ти јед ну енци кли ку. Но, Све та Сто ли ца је пре била за то да 
извр ши дипло мат ски при ти сак на уста шку вла ду него да фаши сте јав но 
про зо ве за немо рал ност гено ци да.“30 Над би скуп Сте пи нац је сли је дио 
папи ним путем и тешка тиши на је пре кри ла Неза ви сну Држа ву Хрват-
ску.

Док очи глед но није било мно го љуба ви изме ђу дви је хри шћан ске 
цркве, обр нут а сигур но непла ни ран про цес је текао изме ђу пра во слав-
них Срба и Јевре ја у нај ду бљим кру го ви ма зајед нич ког пакла. У древ но-
сти, уни ште ње јеру са лим ског хра ма 70. годи не поро ди ло је и рабин ски 
јуда и зам и хри шћан ство. Муче ни штво којем су обе зајед ни це биле изло-

26 Mic hael Phayer, TheCatholicChurchandtheHolocaust,19301965, Blo o ming-
ton: Indi a na Uni ver sity Press, 2000, стр. 32

27 Ibid., стр. 34.
28 Ibid., стр. 35.
29 Ibid., стр. 38.
30 Ibid., стр. 39.
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же не нај че шће од стра не Римља на у првим вије ко ви ма након пада Јеру-
са ли ма и руше ња хра ма, било је topos где су ство ре ни њихо ви посеб ни 
иден ти те ти, али и где су се они над ме та ли. „Незна бо шци не могу да 
схва те ко је тај Бог за кога су Јевре ји вољ ни да уми ру све вре ме. [...] A 
када наро ди сви је та чују сву ову хва лу, рећи ће Изра и љу: ’Дај да иде мо 
с тобом, као што је каза но: ‘Куда оти де дра ги твој, нај љеп ша међу жена-
ма? Куда зама че дра ги твој, да га тра жи мо с тобом? (Пјесманадпјесма
ма 6:1)“.31

У Jaсeнoвцу – схва ће ног у пуно ћи њего вог сим во лич ног зна че-
ња – више није било над ме та ња у муче ни штву. „Први тотал ни гено-
цид који је запо чет у Дру гом свјет ском рату“32 бацио је сво је жртве у 
aпoкaлиптични вртлог, у коме су меси јан ске наде биле поко па не под 
гоми лом леше ва који су сва ко днев но пуни ли леди не Доње Гра ди не, јасе-
но вач ког под ло го ра који је био логор ско стра ти ште и гро би ште. Зло чин-
ци, Адолф Хитлер и уста шки поглав ник Анте Паве лић, нису били налик 
број ним тира ни ма које су Јевре ји и пра во слав ни хри шћа ни пре ту ри ли 
пре ко гла ве кроз исто ри ју; Дру ги свјет ски рат није био ни налик Вави-
лон ском или Осман ском роп ству, и нај бо ље је опи сан у там ним визи ја ма 
које су наста ле као плод тера пи је LSD-ом а кроз коју је про шао пре жи-
ве ли лого раш Аушви ца Јехи ел Ди-Нур (Yehiel De-Nur) и заби ље жио је 
у сво јој ауто би о граф ској књи зи, Шивити:Виђење:33 било је то цар ство 
Ашмо де ја и Тита; за хри шћа не то је било цар ство Неро на и анти хри ста, 
а и за јед не и дру ге, то апо ка лип тич но цар ство је има ло фор му инкви зи-
ци је. 

Из овог пакла пони кла је нова врста муче ни штва: свје до чи ти 
Бога не зна чи више само KiddushHaShem– „Про сла вља ње Име на“ – тј. 
спрем ност да се по ције ну живо та не пре сту пе три Божи је нај ве ће запо-
ви је сти, она ко како је то опи са но у архе тип ској пови је сти о Мака ве ји ма 
– него сада и KiddushHaHayim, „Про сла вља ње Живо та“: спрем ност да 
се учи ни све да се пре жи ви поку шај да се истре би Народ Божи ји, да се 
опста не и да се омо гу ћи Божи јем домо стро ју да се испу ни (за хри шћа-
не, дру гим) дола ском Меси је. „Ова бор ба за наду и жуд ња за живо том 

31 Daniel Boyarin, DyingforGod.MartyrdomandtheMakingofChristianityand
Judaism, op. cit., стр. 110.

32 Jonat han Ste in berg, AllorNothing:TheAxisandtheHolocaust. New York: Rou-
tled ge, 1990, стр. 39.

33 Ka-Tzet nik 135633, Shivitti:AVision. Cali for nia: Gate ways, 1998. Назив књи ге 
је изву чен из Дави до вог 16.Псалма ,”דימת ידגנל ’ה יתיויש“ :זט םיליהת, пре ци зни је пре ве де-
ног у Дјелима 2:25: “I saw the Lord always befo re me”, или “I was always behol ding the 
Lord in my pre sen ce”.
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је под виг [кojи се oстварује путем] nekamah [праведне одмазде], mesirat
nefesh [крајње посвећености], и осве шта ња ума и воље.“34      

Сто га, када чује мо ова кве при че: „Сје ћам се како је све ште ник-
муче ник у Мосу лу био уби јен од стра не јед ног нао ру жа ног мусли ма на, 
који га је питао зашто није затво рио сво ју цркву када му је тако било 
наре ђе но. Хри шћа нин је рекао да он не може да затво ри дом Божи ји. И, 
он је био уби јен а ску па с њим и дво ји ца њего вих саслу жи те ља.“35 – очи-
глед но нам је да је воља за пре жи вља ва њем јед ног обич ног  хри шћа ни на 
из Мосу ла, Хом са или Горе Ливан ске јед на ко дефи ни са на новим кон цеп-
том „Про сла вља ња Живо та“ коли ко и древ ним и дубо ко уса ђе ним поуз-
да њем у то да ће сан наму че ног Цара рође ног у Нишу да се пре то пи у 
Нество ре ну свје тлост: „овде нека сва ка уста и сва ки језик заћу те, и нека 
срце и ум и сва ки њихов покрет утих ну; јер  је Госпо дар дома дошао.“36

34 Мол ба раби на Мена хе ма Зем бе (Menac hem Zem ba) да се супрот ста ви наци-
сти ма упу ће на пред уста нак у вар шав ском гету апри ла 1943. годи не; цити ра но пре-
ма Pesach Schin dler, HasidicResponsestotheHolocaustintheLightofHasidicThought. 
Hobo ken: Ktav Publis hing Hou se, 1990, стр. 65.

35 Robert Fisk, CanChristiansstayintheMiddleEastnowthattheyarebeingper
secutedfortheirancientreligion?, “Inde pen dent”, 12 Octo ber 2017; на интер не ту: https://
www.inde pen dent.co.uk/voi ces/chri sti ans-mid dle-east-per se cu tion-leba non-syria-can-they-
stay-a7996921.html; пре у зе то 3.новем бра 2018. годи не. 

36 St. Isa ac the Syrian, HomilyTwentyThree, op. cit., стр. 239.
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+JovanĆulibrk,theSerbianOrthodoxBishopofPakracandSlavonia
 

NEW MARTYRS AND NEW PARADIGM OF MARTYRDOM: 
JASЕNOVAC

 
DedicatedtoMetropolitanPaulofAleppo
andAssyrianbishopGregoryYohannaIbrahim,
kidnappedinSyriaon22ndofApril,2013

 
«Butifoneweretoask,‘Whyisitonlyatthis
time that these great and ineffable gifts are
granted?weshouldreply:becauseatthistime
more than all others a man is prepared and
collected so as to give his attention to God,
andheyearnsforandawaitsmercyfromHim».

St. Isaac the Syrian, HomilyTwentyThree1

Hardly an authority besides St. Isaac is there to be consulted on the 
nature of Divine vision of a kind that was bestowed upon the Patron Saint 
of this lecture, St. Constantine the Great: «Divine vision is a non-sensory 
revelation of the mind. Divine revelation consists in the mind’s being moved 
by spiritual insights concerning the Divinity. Yet the power to be moved at 
will [byinsightsconcerning] the Divinity, without having received revelation 
from divine grace, is not even implanted in the nature of angels”.2

Yet there is much more recent source on Constantine’s vision to be 
quoted here, though of a quite different origin and with a quite different view 
of Divine revelations modus operandi. American poet and singer Patti Smith 
wrote and performed tenminutes meditation song named Constantine’sDream

1 St. Isaac the Syrian, TheAsceticalHomilies, Boston: Holy Transfiguration Monas
tery, 2011, p. 243.

2 St. Isaac the Syrian, HomilyTwentyTwo, op. cit., p. 236.
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and included it into her album Banga. (The album was named after Pontius 
Pilate’s dog – a biblical fact given in an as recent apocrypha as Masterand
Margarita.)3 Bangawith Constantine’sDreamon it was released in 2012 – 
right on time to serve as a prequel to the row of ceremonies marking 1700th 
anniversary of the Milan’s Edict, being crowned with the liturgy served by 
the Orthodox Patriarchs gathered in the Serbian city of Niš which was called 
Naissus at the time when Helen there gave birth to the future Emperor Con
stantine on 27th of February, 272 AD.

The song references four dreams: Smith’s dream of St. Francesco 
of Assisi, Piero della Francesca’s - who died on October 12, 1492, the day 
on which Columbus discovered the New World - dream of Constantine the 
Great, Emperor’s own dream of the True Cross and Columbus’ dream upon 
arrival to America. For Patti Smith, all four of them are narcoleptic dreams 
hardly distinguished from reality in which she is meditating in front of fresco 
of Constantine’s dream in St. Francis’ basilica in Arezzo, painted by della 
Francesca.4

The poem/song Constantine’s Dream is a juxtaposition of utopian 
visions of St. Francesco, della Francesca, Constantine and Columbus and 
the apocalyptic “terrible end of man” at the foot of the XXI century. Even 
the angel who came to Constantine ”and showed to him / The sign of the 
true cross in heaven / And upon it was written / In this sign shall thou con
quer” turned to be also Columbus’ guide to “the apocalyptic night” - “And 
Columbus saw all of nature aflame” - but surely was not a messenger of a 
“genuine vision” that comes only “with purification of the mind”, as described 
by St. Isaac the Syrian.5

When Patti Smith stepped up the podium in Stockholm on Sat
urday morning, 10th of December, 2016 AD, in order to receive the No
bel Prize for literature in the name of Alan Robert Zimmerman, we were 
one step deeper into a vision. Compared to Revelationof St. John Divine, 
in Mr. Zimmerman’s poems “the first visions are present, brought down to 
the ground and into the everyday, but the seventh seal is missing”.6 Short of 

3 Patti Smith, Banga, Columbia Records, 2012.
4 In similar narcoleptic way Patti Smith is conferring with a bust of Serbian-American 

scientist and “the patron saint of alternating current” Nikola Tesla, as described in her auto
biography MTrain(New York: Alfred A. Knopf, 2015), p. 76. The bust stood in front of the 
Serbian Church of St. Sava in New York, 25th Street until the Church – former Episcopal 
Trinity Chapel, purchased by the Serbian Orthodox Church in 1942 - burned down on Easter 
2016.

5 St. Isaac the Syrian, HomilyTwentyTwo, op. cit., p. 237.
6 Greil Marcus, BobDylan, New York: Public Affairs, 2010., p. 157.
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the final knowledge, the singer knows only one thing: “I’ve traveled through 
East Texas / Where many martyrs fell / And no one can sing the blues like 
Blind Willie McTell.”7

From this song, from his two Nobel Prize speeches – first read by Patti 
Smith on December 10, 2016 and second given by Dylan himself on June 5, 
2017 – and finally from his poem AHardRain’sAGonnaFallthat Patti Smith 
sung in Stockholm on December 10, we may in fact know several things about 
revelation. First we encounter the fact that war is the father of all visions. All 
three favourite books of Bob Dylan, that influenced his poetic vision, are about 
the war: MobyDickis a seafaring tale about the will to go to war; AllQuieton
theWesternFrontis a book about being sucked up into a mysterious whirlpool 
of death and pain of war; and finally TheOdysseyis a strange, adventurous tale 
of a grown man trying to get home after fighting in a war.8

Secondly, as it was obvious already in 1963, from both songs writ
ten “in same apocalyptic language” - MastersofWarand in the song that 
Dylan and Smith offered at Stockholm ceremony, wars of our generation 
are apocalyptic wars and should be expressed in apocalyptic terms. The 
poet “heard the roar of a wave that could drown the whole world”9 in his 
“Armageddon”10 and the Masters of war lie and deceive “like Judas of old” 
and have “thrown the worst fear / That can ever be hurled / Fear to bring 
children / Into the world”. Therefore, ours is the time of the Judgement Day, 
and “even Jesus would never / Forgive what you do”.11 Third, this “apocalyp
tic language” is often wrapped in unexpected forms: it is blues in the case of 
Blind Willie McTell, the bard of the land “condemned all the way from New 
Orleans to Jerusalem,” where “many martyrs fell”.12 And blindness is as well 
sign of a vision of Christ bestowed upon Saul on the road to Damascus (Acts
9:3-9); blind was the singer of TheOdysseyand many of his Balkan succes
sors; and it was in a dark cave at island Patmos that the beloved disciple of 

7 Bob Dylan, BlindWillieMcTell, from the album TheBootlegSeriesVolumes1–3
(Rare&Unreleased)19611991, Columbia Records, 1991.

8 Bob Dylan – Nobel Lecture. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Sun. 21 Oct 
2018. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/dylan/lecture/.

9 Bob Dylan, AHardRain’sAGonnaFall, from the album Freewheelin’, Columbia 
Records, 1963.

10 That is how Greil Marcus describes AHardRain’sAGonnaFallin his article for 
VillageVoicein 1989; reprinte din Marcus’ book BobDylan, op. cit., p. 148. AHardRain’s
AGonnaFall, he says in 1981, “has always been associated with the Cuban missile crisis of 
1962”. Ibid., p. 102.

11 Bob Dylan, MastersofWar, from the album Freewheelin’, op. cit.4
12 Bob Dylan, BlindWillieMcTell, op. cit.
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Christ – and the patron of this sacred place - was given the revelation and saw 
innumerable martyrs before the Throne of God and before the Lamb: “These 
are the ones who come out of the greattribulation, and washed their robes and 
made them white in the blood of the Lamb” (Revelation7:14). Thus, mar
tyrdom is the formative element in Dylan’s cosmos, place where war meets 
vision. Although he is using this term rarely and with subtlety, its symbolic 
weight stands out, as “a trope of conflict of spirit, covenant, and faith animat
ing these songs and Dylan’s work as a whole”.13 It is epitomized in the song I
DreamedIsawSt.Augustinewhere – again in narcoleptic vision - the Saint is 
complaining to the leaders of his generation that “No martyr is among ye now 
/ Whom you can call your own”.14

In such understanding of the importance of martyrdom, Bob Dylan 
goes into very depth of the Judeo-Christian world, into its mystical spring: the 
cult of martyrs was – according to Daniel Boyarin – “fundamental constitu
ent in the making of the ‘new’ religions of Christianity and rabbinic Judaism, 
and we observe an eminent structural and theological parallelism between the 
developing genres of Christian and Jewish martyrdom of the second, third, 
and fourth centuries.”15

Bob Dylan is obviously capable to recognize martyrdom, but he is 
looking deeper: by seeing the suffering of the righteous slaves in the Ameri
can South or “that hollow place where martyrs weep and angels play with 
sin”16 and confirming “he himself can register their sacrifices with his own 
senses, then he is essentially admitting that he is no longer a mere bystander, 
but touching the very golden thread between heaven and earth he could not 
reach in the dream.”17

In 2012, Bob Dylan not only touched but also elaborated upon that “golden 
thread”. On the occasion of the half of century of his work – beginning with 
his first album BobDylan in 1962 – he gave an gesamt-interview for the 
French Edition of “The Rolling Stone” magazine. The interviewer goes deep 

13 Stephen Hazan Arnoff, NoMartyrAmongYeNow:BobDylanandReligion, in: 
Nick Smart & Nina Goss (eds.), DylanatPlay, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2011, p. 25. In his precious essay, Arnoff notes that Dylan uses term “martyr” 
only four times in his cannon.

14 Bob Dylan, IDreamedISawSt.Augustine, from the album JohnWesleyHarding, 
Columbia Records, 1967.

15 Daniel Boyarin, DyingforGod.MartyrdomandtheMakingofChristianityand
Judaism, Stanford: Stanford University Press, 1999., p. 109.

16 Bob Dylan, Dirge, from the album PlanetWaves, Asylum, 1974.
17 Stephen Hazan Arnoff, NoMartyrAmongYeNow:BobDylanandReligion, op. 

cit., p. 37.
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back, into Dylan’s root subject - slavery, and Dylan admits that he does not 
have any hopes in the power of politics to change deep rooted prejudices and 
hatreds and states that only change of heart can really change a person and 
society. Then, he goes even deeper and says that longsuffering develops in the 
heart of a victim a sense to read heart of its tormentor, even if does not behave 
like one: “If you got a slave master or Klan in your blood, blacks can sense 
that. That stuff lingers to this day. Just like Jews can sense Nazi blood and the 
Serbs can sense Croatian blood.”18

What kind of blood it should be? Here we are facing a different di
mension of the martyrdom that we rarely encounter in ancient martyrologies: 
be it Rabbi Akiva or St.Polycarp, at the centre of the old narratives there is 
always a martyr as the bride of God, in his transformed eros, almost actively 
seeking martyrdom “as the only possible fulfillment of a spiritual need”.19 
Here, besides equaling Croatians with their version of the Nazi regime with 
Ustaše party at its helm in the years 1941-1945 (“Ustaše” neither for Dylan 
nor for “The Rolling Stone” readers wouldn’t mean much),20 Dylan describes 
fascination with deeply seated hate that turned wartime Independent State 
of Croatia into a bloodbath: “The Ustasha regime was notorious in postwar 
Yugoslavia for the orchestrated campaign of extermination and terror it insti
gated against Serbs, Jews, and Gypsies. […] With the exception of the Nazi 
camps in Eastern Europe, it erected the largest concentration camp on the 
continent. The sadism and cruelty of the movement shocked even hardened 
Nazi commanders, who wrote of it with contempt. Months before the Wann
see Conference was even convened, the regime in Croatia had already inau
gurated its own self-willed Holocaust.”21

The camp Yeomans wrote about, Jasenovac22, became already 
18 Mikal Gilmore, BobDylanUnleashedhttps://www.rollingstone.com/music/music

news/bobdylanunleashed189723/. Published on September 27, 2012; downloaded on Oc
tober 31, 2018.

19 Daniel Boyarin, DyingforGod.MartyrdomandtheMakingofChristianityand
Judaism, op. cit., p. 114.

20 The interview was followed with a controversy among Croatians; a Croatian as
sociation in France filed a suit against Dylan and the editor “The Rolling Stone” but the 
French court dismissed both cases. Jay Michaelson, InPursuitBobDylanforHateSpeech,
CroatianGroupDeniesHolocaust, “Forward; December 5, 2013. On Internet: https://for
ward.com/culture/188725/in-pursuing-bobdylan-for-hate-speech-croatian-gro/; downloaded 
on November 1, 2018.

21 Rory Yeomans, Visions ofAnnihilation, Pittsburgh: Pittsburg University Press, 
2013, p. VII.

22 It existed from late August 1941 until 22nd of April, 1945 on the swampy ground 
at the confluence of rivers Una and Sava.
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much more than the local symbol: even the doyen of the Holocaust re
search Yehuda Bauer felt compelled to say that - in a most morbid com
petition in human history - “Jasenovac was, if anything, more horrible 
than its Nazi counterparts”.2323 While Ustaše violence in the Second 
World War claimed hundreds of thousands of lives of women, elderly and 
children, we have ninety thousand names of Jasenovac camp victims only 
(24.000 of them children under age of 14), which is far from the final ac
count. Though, it is the way of killing that propelled Jasenovac into an apoca
lyptic symbol: specially designed knives, hammers, beating, cold, starving, 
torture and murderous labour – those were ways of extermination. Jasenovac 
was not a “factory of death”: death in Jasenovac was personal, the victim – 
be it a Serb, Jew, Gypsy or anybody that Ustaše perceived as their enemy 
- had to face the hate of its murderer. And hardly that Dylans’ verse “I saw 
a room full of men with their hammers a-bleeding”24 can be about anything 
else than about the murderers of Jasenovac. But one important circumstance 
distinguished Ustaši from their Nazi and Fascist masters: while Nazis were 
staunch anti-Christians, and Italian Fascists made their compromise with the 
Church, Ustaši had Roman-Catholicisim as the very essence of their ideol
ogy. Archbishop of Zagreb “Stepinac rejoiced at the prospect of a Catholic 
Croatia that would replace the religiously and ethnically diverse creation of 
the Treaty of Paris that was the Yugoslav state”25 but soon enough he found 
himself in consternation above crimes done by the new Croatian state. When 
he denounced its crimes in letters to Ustaše leadership, “he found that not a 
few bishops and priests in his homeland  disregarded his authority”.26 Many 
clergymen were involved in genocide both directly and indirectly, and also 
Archbishop of Sarajevo Ivan Šari�: “In the midst of the initial Ustasha ter
ror against Jews, his diocesan newspaper carried the message that ‘there is 
a limit to love. The movement of liberation of the world from the Jews is a 
movement for the renewal of human dignity. Omniscient and omnipotent God 
stands behind this movement’.”27 But, the most murderous was Franciscan 
Miroslav Filipovi� Majstorovi�, known as “fra-Satan” who became the com
mander of Jasenovac; “In 1942, when he ran the infamous Jasenovac concen

23 Yehuda Bauer, ReThinkingtheHolocaust, London-New Haven: Yale University 
Press, 2001; p. 50.

24 Bob Dylan, AHardRain’sAGonnaFall, op. cit.
25 Michael Phayer, TheCatholicChurchandtheHolocaust,19301965, Blooming

ton: Indiana University Press, 2000, p. 32
26 Ibid., p. 34.
27 Ibid., p. 35.
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tration camp, 40,000 Jewish and Serbian prisoners perished there. Among the 
captives were 24,000 children, half of whom were murdered“.28

Back in Vatican, “Cardinal Eugene Tisserant had smelled genocide 
in the air at the beginning of World War II and had suggested to Pius at that 
time that he addresses the issue in an encyclical. Rather, it was because the 
Holy See preferred to bring diplomatic pressure on the Ustasha government 
instead of challenging the fascists publicly on the immorality of genocide.”29 
Archbishop Stepinac followed the suit, and the heavy silence covered the In
dependent State of Croatia. While obviously there was no love lost between 
two Christian Churches, a reverse and surely not planned process was going 
in-between the Orthodox Serbs and Jews in the lowest circles of the mutu
ally shared hell. In the ancient times, the destruction of Temple in 70 AD 
gave birth to both rabbinic Judaism and Christianity. The martyrdom that both 
communities endured mostly at the hands of Romans in the first few centu
ries afterwards was the toposwhere their identities were created and where 
they competed, as well. “The Gentiles cannot understand who this God is for 
whom the Jews are willing to be killed all day. […] And when the Nations of 
the World hear all of this praise, they say to Israel, Let us go along with you, 
as it is said, ‘Whither is thy Beloved gone, O thou fairest among women? 
Whither hath thy Beloved turned, that we may seek Him with30 In Jasenovac – 
and here it is understood in the fullness of its symbolical realm – there was no 
competition anymore. “The earliest total genocide to be attempted during the 
Second World War”31 throw the victims into an apocalyptic whirlwind, where 
messianic hopes were buried under the pile of corpses steadily filling fields 
of Donja Gradina, Jasenovac’ subcamp and its killing and burial grounds. 
The perpetrators – Hitler and Ustaši leader Ante Paveli� – were unlike many 
tyrants Jews and Orthodox Christians met throughout the history; it was not 
either Babylonian or Ottoman slavery. It was best described in the dark, LSD-
induced visions of Auschwitz survivor Yehiel DeNur in his autobiographical 
book, Shivitti:AVision:32 it was kingdom of Asmodeus and Titus; for Chris
tians, it was Neron and Antichrist – and for both it had a form of Inquisition. 

28 Ibid., p. 38.
29 Ibid., p. 39.
30 Daniel Boyarin, DyingforGod.MartyrdomandtheMakingofChristianityand

Judaism, op. cit.,p. 110.
31 Jonathan Steinberg, All or Nothing: The Axis and theHolocaust, (New York: 

Routledge, 1990), p. 39.
32 The book’s title is derived from David’s Psalm 16,” ,םיליהת זט: ”יתיויש ה‘ ידגנל דימת 

more accurately translated in Acts2:25: “I saw the Lord always before me”, or “I was always 
beholding the Lord in my presence”.
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From this hell, a new kind of martyrdom emerged: not anymore only Kiddush
HaShem– “Glorifying of the Name” – being prepared to sacrifice the life 
rather than transgress any of God’s three cardinal laws as given in the arche
typal tale of Maccabees, but KiddushHaHayim: importance to survive the 
attempt to eradicate God’s people, to persevere and to allow God’s domostroy
to be fulfilled by the (Second, in the Christian case) coming of Messiah: “This 
struggle for aspiration and longing for life is a mitzvah [religious imperative] 
[to be realized by means of] nekamah[vengeance], mesiratnefesh[extreme 
dedication], and the sanctification of the mind and will.”33

So, when we hear stories like this: “I recalled how a martyr-cleric in 
Mosul was murdered by a Muslim gunman who asked him why he did not 
close his church as he was ordered to do. The Christian said that he could 
not close the house of God. And he was shot, along with two of his fellow 
clerics.”34 – it is obvious that the will to survive of an ordinary Christian of 
Mosul, Homs or the Mount of Lebanon, is as much defined by the newly de
fined KiddushHaHayimas with the ancient deep seated confidence that the 
dream of the troubled King born in Naissus will dissolve into the Uncreated 
Light: “here let every mouth, every tongue become silent, and let the heart, 
and the mind, and their every device be still; for the Master of the house has 
come.”35

33 Rabbi Menachem Zemba’s plea for resistance prior to the Warsaw Ghetto upris
ing in April 1943; quoted from Pesach Schindler, HasidicResponsestotheHolocaustinthe
LightofHasidicThought, Hoboken: Ktav Publishing House, 1990, p. 65.

34 Robert Fisk, Can Christians stay in the Middle East now that they are be
ing persecuted for their ancient religion?, “Independent”, 12 October 2017; on Internet:
https://www.independent.co.uk/voices/christians-middle-east-persecution-lebanon-syria-
can-theystay-a7996921.html; downloaded on November 3, 2018.

35 St. Isaac the Syrian, HomilyTwentyThree, op. cit., p. 239.
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