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Мај ци Дра ги ци и ње ним ро ди те љи ма
Мил ки и Бо жу Љу бо је вић
ко ји су да ли сво је жи во те 

у бор би про тив зла 1942/43. го ди не
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Пред го вор глав ног и од го вор ног уред ни ка

У Ве ли ком реч ни ку стра них ре чи и из ра за Ива на Клај-
на и Ми ла на Шип ке (Про ме теј, Но ви Сад 2006, стр. 1038) уз 
реч ре ви зи ја сто ји об ја шње ње: „[лат. re vi sio, пре ма re vi de-
re пре гле да ти, по но во гледати] 1. кон тро ла, про ве ра ра да 2. 
пре и спи ти ва ње (за ко на, уче ња, за кљу ча ка и сл... Не по треб но 
из о ста вље но – прим. ау то ра), а за по јам ре ви зи о ни зам да то 
сле де ће об ја шње ње: „1. став оних ко ји ор га ни зо ва но ра де на 
ре ви ди ра њу, пре о бли ко ва њу основ них по став ки не ке иде о ло-
ги је, док три не, про гра ма и сл... (не по треб но из о ста вље но – 
прим. ау то ра).

За исту реч у Hr vat skoj en ci klo pe di ji (www.en ci klo pe di ja.
hr ) да то је сле де ће об ја шње ње: „Re vi zi o ni zam (pre ma re vi zi ja), 
po ku šaj mi je nja nja po sto je će ga sta nja (od no sa, za ko na, usta va, 
gra ni ca i sl.).“

Да нас се мал те не под ра зу ме ва да по јам ре ви зи о ни зам 
има го то во ис кљу чи во не га тив но зна че ње. Исто ри о гра фи ја је, 
ме ђу тим, на у ка у ко јој су пре и спи ти ва ње и про ме на до са да-
шњих са зна ња по жељ ни.

Ре ви зи ја зна ња о про шло сти је по треб на, на при мер, ка-
да по бед ни ци у гра ђан ском ра ту, ко ји су на пи са ли „цр но-бе-
лу“ исто ри ју, би о ло шки не ста ну.

Ја вља ње след бе ни ка по ра же них има за циљ да сли ке из  
про шло сти бу де при ка за не дру га чи је од до та да увре же них и, 
у нај кра ћем, по вољ ни јих за њих. Да би то по сти гли они на-
сто је да од ре ђе не зло чи не из про шло сти ума ње или га на не ки 
на чин оправ да ју, а исто вре ме но и да, у крај њем слу ча ју, жр тву 
при ка жу као зло чин ца!

Ис пра вља њем зна ња тј. чи ње ни ца о по је ди ним до га ђа-
ји ма из про шло сти тре ба ло би да се ба ве пр вен стве но про фе-
си о нал ни исто ри ча ри. Уо ста лом, њи хов по сао и је сте, по ред 
оста лог, „ис пра вља ње“ ра ни је (оп ште)при хва ће них ту ма че ња 
и то са оп шта ва њем но вих чи ње ни ца за сно ва них на ко ри шће-
њу до та да ма ње по зна те или не по зна те ар хив ске гра ђе.
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+++
Те шко је, има ју ћи у ви ди прет ход но на ве де но, на бро ја ти 

све раз ло ге за што ју го сло вен ска ко му ни стич ка власт ни је, по-
ред оста лог, до зво ља ва ла на уч но и стра жи вач ке про јек те о ве-
ли ком, др жав ном зло чи ну Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. И ту 
тре ба тра га ти за раз ја шње њем кључ них не до у ми ца, на ро чи то 
кад је реч о си сте му кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац. Је-
дан од раз ло га пре ћут не за бра не мо гао би би ти са др жан у чи-
ње ни ци да је нај ве ћи број стра дал ни ка био из ре до ва срп ског 
на ро да, а да су нај ве ћи број зло чи на ца чи ни ли при пад ни ци 
хр ват ске на ци о нал но сти; та кво при зна ње би, ме ђу тим, би ло 
по губ но за пар ти зан ску ре во лу ци ју и ко му ни стич ку иде о ло-
ги ју брат ства и је дин ства. Но, без об зи ра на све то, власт је 
ипак у не ко ли ко на вра та до зво ли ла по је ди на ис тра жи ва ња о 
тој про бле ма ти ци, ма да са мо у за да тим гра ни ца ма.

+++
Но ви ја ту ма че ња што по ти чу из кор пу са хр ват ско-уста-

шког ми љеа и го во ре о Ја се нов цу као, у нај ма њу ру ку,  ло-
ка ци ји за од мор, о ме сту где су, ка жу, од и гра ва не но го мет не 
утак ми це или из во ђе не по зо ри шне пред ста ве, и та квим не ги-
ра њем исти не да је то би ло стра ти ште где су за то че ни ци му че-
ни, уби ја ни и кла ни, ука зу ју на знат но „ду бље“ из во ре. Јер, у 
том кон тек сту, и ви ше је не го бе стид на, при ме ра ра ди, тврд ња 
по је ди них хр ват ских „по вје сни ча ра“ да је кла ње ја се но вач ких 
за то че ни ка, у ства ри пред ста вља ло за ста ре ли вид ле че ње по-
што се сво је вре ме но ве ро ва ло да бо ле сној осо би тре ба пу сти-
ти ма ло кр ви ка ко би пре здра ви ла...

У са вре ме ној Хр ват ској је ре ви зи ја ко му ни стич ког ту-
ма че ња про шло сти, то јест зби ва ња из пе ри о да Дру гог свет-
ског ра та, от по че ла го то во од мах по сле осло бо ђе ња зе мље и 
ула ска пар ти зан ских је ди ни ца у За греб. На и ме, ко му ни стич ки 
чел ник Јо сип Броз Ти то, Хр ват и ри мо ка то лик, у свом пр вом 
обра ћа њу ју го сло вен ској јав но сти го то во је не ги рао Не за ви-
сну Др жа ву Хр ват ску! 

За мах ре ви зи о ни зма осе тио се и не по сред но по сле Бро-
зо ве смр ти 1980. го ди не, нај пре у по је ди ним кру го ви ма Ри мо-
ка то лич ке цр кве, или пре ци зни је у ње ном гла си лу Glas kon ci



Јасеновац између броја и жртве

7

la а по во дом 20-ого ди шњи це смр ти над би ску па за гре бач ког и 
кар ди на ла Алој зи ја Сте пин ца...

Спле том исто риј ских окол но сти то ком по след њих де-
це ни ја ко му ни стич ке Ју го сла ви је, срп ски на род је због не по-
сто ја ња на ци о нал не стра те ги је ола ко при хва тао не у те ме ље не 
на ра ти ве што су во ди ли ка, мо гло би се ре ћи, са мо за ва ра ва њу 
ко је ће би ти окон ча но на ци о нал ном ка та стро фом. Је дан од до-
при но са тог очи глед ног про па да ња огле да се у не по сто ја њу 
аде кват не на ци о нал не исто ри о гра фи је за сно ва не на кри тич-
ком ис тра жи ва њу и пре и спи ти ва њу са зна ња.

Из о ста ја ње од кри тич ког пре и спи ти ва ња соп стве не 
про шло сти та ко ђе је до при не ло раз ма ху ми то ло шких ту ма-
че ња до га ђа ја из но ви је исто ри је и ра зним ин те р пре та ци ја ма 
та ко зва них за љу бље ни ка у про шлост. Ма да има и ко ри сних 
из у зе та ка, та ква ту ма че ња углав ном за ма гљу ју и ства ра ју још 
ви ше не до у ми ца, ис ти чу ћи у пр ви план ма ње ва жне те ме, спо-
ред не у од но су на глав не то ко ве ис тра жи ва ња. 

+++
О Ја се нов цу је на пи са но мно го пу бли ка ци ја, сни мље не 

су број не ра дио и те ле ви зиј ске еми си је, на ја вљу ју се и игра-
ни фил мо ви, ор га ни зо ва но је без број пре да ва ња, са ве то ва ња, 
на уч них ску по ва... По ред све га, кад је реч о том стра ти шту и 
да ље су при сут не број не не до у ми це. Јед на од њих је и та чан 
број за то че ни ка, од но сно жр та ва стра да лих у том кон це тра ци-
о ном ло го ру.

По зна то је да ни ка да ни је ус по ста вље на од го ва ра ју ћа 
ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња о Ја се нов цу, уте ме ље на на на уч-
ним осно ва ма.

По зна то је да ни ка да и ни је по сто ја ла озбиљ на на ме ра 
да се утвр ди бар нај при бли жни ји број за то че ни ка и стра дал-
ни ка у том ло го ру.

С дру ге стра не, ме ђу тим, по зна та су број на име на ко-
ман да на та Ја се нов ца и при пад ни ка уста шких по строј би ко је 
су обез бе ђи ва ле тај ло гор ски си стем.

По зна та су име на и дру гих број них ја се но вач ких зли ко-
ва ца.

По зна ти су и на чи ни мон стру о зног спро во ђе ња по је ди-
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нач них, груп них или ма сов них зло чи ни над за то че ни ци ма.
По зна та су и број на стра ти шта и гро би шта...
И та ко да ље...
Ме ђу тим, ни је по знат та чан да тум ка да су у ло го ре Кра-

пје и Бро чи це из ко јих је из ни као си стем кон цен тра ци о них 
ло го ра Ја се но вац, де пор то ва ни пр ви за то че ни ци.

Ни је по знат ни да тум ка да су у ло гор Ци гла ну, а ка сни је 
че сто на во ђен са мо под име ном Ја се но вац, де пор то ва ни пр ви 
за то че ни ци.

Ни је по зна то ко ли ко је ја се но вач ких за то че ни ка раз ме-
ње но за за ро бље не при пад ни ке хр ват ских и не мач ких сна га, 
ма да се по у зда но зна да је ви ше од 90% раз ме ње них осо ба 
при па да ло хр ват ском на ро ду.

Ни је по зна то ко ли ко је за то че ни ка ус пе ло да по бег не са 
ра зних ло ка ци ја ја се но вач ког па кла, ре ци мо ло гор ских „еко-
но ми ја“ или са дру гих ме ста из ван ло го ра где су, у са ста ву 
ло гор ског ком плек са, би ли ан га жо ва ни на ра зним осно ва ма.

Ни је по зна то ни ко ли ко је за то че ни ка би ло „осло бо ђе-
но“ од ка зне бо рав ка у ло го ру.

Ни је по зна то, на по слет ку, ко ли ко је 22. апри ла 1945, по 
по вла че њу уста ша из Ја се нов ца, за то че ни ка пре жи ве ло.

Ни је по зна то, ко нач но, ко ли ко је укуп но за то че ни ка 
стра да ло.

И та ко да ље ...

+++
Му зеј жр та ва ге но ци да, у окви ру сво је основ не де лат но-

сти, ан га жо вао је ди пло ми ра ног исто ри ча ра Ду ша на Ни ко ди-
је ви ћа, за по сле ног у На род ној би бли о те ци Ср би је, да ис тра жи 
сва све до че ња пре жи ве лих за то че ни ка Ја се нов ца и, на осно ву 
тих ис ка за, са чи ни ела бо рат у ко јем ће пред ста ви ти ре зул та те 
ис тра жи ва ња на во де ћи по дат ке о ми ни мал ном и мак си мал ном 
бро ју жр та ва стра да лих у кон крет ним зби ва њи ма о ко ји ма по-
сто је из ја ве осо ба што су  се спа сле из па кла Ја се нов ца.

До го ва ра ју ћи се о ис тра жи ва њу, а има ју ћи у ви ду да се 
из во ри те вр сте не мо гу тре ти ра ти као при мар ни, за кљу чи ли 
смо да би то за ус по ста вља ње ме то до ло шког ис прав ног мо гло 
пред ста вља ти пр ви ко рак са кон крет ним чи ње ни ца ма ко је би 
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по том тре ба ло „укр шта ти“ са број ним по да ци ма и до ку мен-
ти ма из дру гих из во ра. Но, то је дру ги на уч но и стра жи вач ки 
про је кат!

 Ре зул та ти до ко јих је Ни ко ди је вић до шао на осно ву по-
ме ну те ме то до ло ги је ис тра жи ва ња на ве ли су нас на по ми сао 
да би мо жда би ло ко ри сно об ја ви ти опет по ме ну те у не што 
дру га чи јој фор ми. То је упра во овај ру ко пис у фор ми књи ге.

Де ло ви до го во ре ног на уч но и стра жи вач ког про јек та об-
ја вље ни су у Го ди шња ку за ис тра жи ва ње ге но ци да: пр ви у 
бро ју 8 за 2016, стр. 169–213, дру ги у бро ју 9 за 2017, стр. 
95–117, тре ћи у бро ју 10 за 2018, стр. 217–155, и че твр ти у 
бро ју 11/1 за 2019. го ди ну, стр. 137–172).

Схва та ју ћи зна чај ме то до ло ги је ис тра жи ва ња и ре зул-
та та до ко јих се до шло, до го во ри ли смо об је ди ња ва ње об ја-
вље них тек сто ва у не што дру га чи јој фор ми. То је упра во овај 
ру ко пис.

Ва ља на по ме ну ти да ру ко пис Ду ша на Ни ко ди је ви ћа не 
до но си ни ка кве епо хал не ни ти ко нач не исти не. Ме ђу тим, он 
ну ди ко ри стан при лог ства ра њу ме то до ло ги је ис тра жи ва ња. 
Ма да ре зул та ти до ко јих је ау тор до шао ни су та кви да би  се 
мо гао из ре ћи пре ци зан од го вор на пи та ње ко ји је та чан број 
жр та ва, они у бу дућ но сти те шко да ће би ти пре ћу та ни и од-
ба че ни. Јер, без об зи ра на то што ру ко пис ну ди тек је дан ка-
мен чић мо за и ка зло чи на у Ја се нов цу, ови ре зул та ти се сва ка ко 
мо ра ју има ти у ви ду при кон ци пи ра њу бу ду ћих мул ти ди сци-
пли нар них ис тра жи вач ких про је ка та.

Ни ко ди је ви ћев рад, на и ме, пред ста вља пр ви ко рак ка 
ме то до ло ги ји на ред них на уч но и стра жи вач ких про је ка та. Дру-
ги би био пре глед са чу ва не и до ступ не ар хив ске гра ђе на ста ле 
пр вен стве но у го ди на ма по сто ја ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске. Пре не го што се кре не с тим про јек том, ва ља ло би има ти 
у ви ду чи ње ни цу да ни јед на упра ва би ло ког ло го ра у Не за ви-
сној Др жа ви Хр ват ској ни је во ди ла књи гу за то че ни ка као што 
су то Нем ци ра ди ли у ло го ри ма што су их фор ми ра ли ши ром 
Евро пе, ни ти је са чу ва на, уко ли ко је и по сто ја ла, би ло ка ква 
еви ден ци ја о де пор то ва ним гру па ма ухап ше ни ка. А о еви ден-
ци ји по би је них или по ко па них жр та ва да и не го во ри мо!

Сле де ће ко ра ке ва ља ло би да са чи не ста ти сти ча ри, де-
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мо гра фи... На осно ву њи хо вих про це на мо жда би се мо гло до-
ћи до ма ње или ви ше уте ме ље них по да та ка о бро ју стра да лих 
на по је ди ним под руч ји ма и/или у од ре ђе ном вре мен ском пе-
ри о ду.

Осно ву за на уч ну про це ну пред ста вља ју и по пи си ста-
нов ни штва. По пис би под ра зу ме вао по и ме нич ни спи сак жр та-
ва са по је ди них под руч ја и/или у од ре ђе ном вре мен ском пе ри-
о ду, био би уте ме љен на по у зда ним и про вер љи вим по да ци ма. 
Осим име на и пре зи ме на жр та ва, спи сак би тре ба ло да са др жи 
још не ко ли ко бит них по да та ка (име ро ди те ља, ме сто ро ђе ња, 
на чин и ме сто стра да ња, име уби це, из вор по да та ка...). 

Тек он да би смо мо гли го во ри ти о при бли жним мо гу ћим 
бро је ви ма стра да лих јер та чан број, по свој при ли ци, ни ко и 
ни ка да ов де не ће утвр ди ти!

С тим убе ђе њем књи гу пре да је мо чи та о ци ма, све сни да 
ће и да ље би ти оних ко ји ће стал но и у не до глед из ра жа ва ти  
не за до вољ ство због не по сто ја ња од го во ра на пи та ње: Ко ли ко 
је за то че ни ка уби је но у Ја се нов цу? При то ме се за бо ра вља чи-
ње ни ца да је уку пан зло чин по чи њен у том кон це тра ци о ном 
ло го ру био – ма ка ко то зву ча ло – чак ма њег оби ма у од но су 
на сва оста ла бе сти јал на и не за пам ће на зло де ла што су чи ње-
на ши ром Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске у пе ри о ду 1941–1945. 
го ди не.

+++
Ко ли ко год то оста вља ло го рак осе ћај ме ђу за ин те ре со-

ва ним, тре ба од ба ци ти про из вољ не про це не о бро ју стра дал-
ни ка у си сте му кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац, гран ди о-
зне или ми зер не, јер до са да ни ко ни је, а и не ће, по што су де-
це ни је про шле, а ствар ног ин те ре са за то, кад се мо жда мо гло, 
ни је би ло, бар у вр ху та да шње вла сти. Исто вре ме но, мо ра се, 
не кад и с му ком при хва ти ти тврд ња да се до бро ја стра да лих 
за то че ни ка мо же до је ди но пу тем ви ше стру ких про це на. Ре-
ле вант не про це не мо гу би ти са мо ре зул тат ра да струч ња ка из 
не ко ли ко обла сти: исто ри ча ра, ар хи ви ста, ан тро по ло га, прав-
ни ка, де мо гра фа, ста ти сти ча ра... 
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Опет Ја се но вац или уме сто уво да

Иа ко је од Дру гог свет ског ра та про шло ви ше од 70 го-
ди на, број на пи та ња о про шло сти на ро да на про сто ру не ка-
да шње Ју го сла ви је у том пе ри о ду и да ље оста ју отво ре на и 
не раз ја шње на. Ка да се раз ма тра ју од но си Ср ба и Хр ва та, би-
ло да је то у сва ко днев ним раз го во ри ма две или ви ше осо ба, 
у еми си ји или де ба ти на ра ди ју или те ле ви зи ји, и по ле ми ци у 
скуп шти ни, од но сно са бо ру, на дру штве ним мре жа ма или у 
исто ри о граф ским члан ци ма и мо но гра фи ја ма, јед на реч, је дан 
то по ним, го то во да је не из о ста ван у да тим при ли ка ма. На рав-
но, то је Ја се но вац. О том кон цен тра ци о ном ло го ру на пи са не 
су де се ти не хи ља да стра ни ца и сто ти не књи га. Са мо је Јо ван 
Мир ко вић побројао 2.762 би бли о граф ске је ди ни це до 2000. 
го ди не.1 То ли ки ин те рес за од ре ђе ни по јам обич но пред ста-
вља ин ди ка тор о ње го вој из у зет но сти у кул ту ри и исто ри ји 
по је ди ног или по је ди них на ро да. С дру ге стра не, у де лу јав-
но сти, на ро чи то ако у том оби љу ин фор ма ци ја ни је по стиг-
ну та из ве сна са гла сност, та кав ин те рес иза зи ва од бој ност, па 
и фру стра ци ју. То се очи то ис по ља ва при ли ком обе ле жа ва ња 
од ре ђе них ју би ле ја, или го ди шњи ца, ка да се, по пра ви лу, да ти 
исто риј ски до га ђај ви ше са гле да ва из угла днев но по ли тич ких 
по тре ба не го у кон тек сту не го ва ња кул ту ре се ћа ња и из ра жа-
ва ња пи је те та пре ма жр тва ма, уко ли ко је реч о кон цен тра ци-
о ним ло го ри ма, као што је ов де слу чај. Оту да и про из и ла зе 
из ра зи не го до ва ња по пут „Опет Ја се но вац“, „До кле ви ше са 
тим ло го ри ма, хо ће мо ли се већ јед ном окре ну ти бу дућ но сти“ 
и слич но. Стал ну опа сност по ста бил ност и на пре дак зе ма ља 
ко јих се то ти че пред ста вља ју екс трем ни по је дин ци и ор га-
ни за ци је – они што чи ње ни це о зло чи ни ма и ге но ци ду ко ри-
сте пар ци јал но и ис трг ну те из кон тек ста и це ли не исто риј-
ског про це са, а да би ши ри ли шо ви ни зам и ме ђу на ци о нал ну 

1 Jo van Mir ko vić, Ob ja vlje ni iz vo ri i li te ra tu ra o ja se no vač kim log to ri ma, Ba nja Lu-
ka, Be o grad, 2000; о ра до ви ма об ја вље ним по сле 2000. го ди не ви де ти би бли о гра фи ју 
на ве де ну у: Dra gan Cvet ko vić, „Ge o sta ti stič ka ana li za ljud skih gu bi ta ka u kon cen tra ci o nom 
lo go ru Ja se no vac“ u: Isto ri ja 20. ve ka, 37, 2019, str. 93–94, fu sno ta 1.
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мр жњу. За то је по треб но да се „опет ба ви мо Ја се нов цем“, у 
на ди да ће на уч на исто ри о гра фи ја има ти ути ца ја на исто риј-
ску свест што ви ше по је ди на ца, ка ко би се исто риј ски про цес 
схва тио она ко ка ко се и до го дио, у скла ду са јед ним од основ-
них по сту ла та исто ри је као на у ке.

Ком плек сно и у сва ком по гле ду осе тљи во пи та ње као 
што је пи та ње бро ја жр та ва у си сте му кон цен тра ци о ног ло го-
ра Ја се но вац, на ла же из у зет ну опре зност ка ко би се из бе гли 
пре тен ци о зни или по гре шни за кључ ци. Иа ко се то пи та ње на-
из лед чи ни ви ше тех нич ко и ста ти стич ко не го исто риј ско, оно 
се, на ро чи то у про це су ра с па да Ју го сла ви је у по след њој де це-
ни ји 20. ве ка, по ка за ло као јед но од оних што из број них раз-
ло га ви ше де лу ју као да по зи ва ју на су коб, не го ли што пред-
ста вља ју на уч ни иза зов да се са зна бар при бли жна исти на.

Та чан број жр та ва у си сте му кон цен тра ци о них ло го ра 
Ја се но вац у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској ве ро ват но ни ка да 
не ће мо ћи да бу де утвр ђен. Раз лог то ме, по ред оста лог, тре-
ба по тра жи ти у не по сто ја њу ре ле вант них исто риј ских из во ра 
на осно ву ко јих би се то мо гло уста но ви ти. Уста шком ре жи му 
ни је би ло у ин те ре су да во ди ва лид ну еви ден ци ју о зло чи ни ма 
ко је су при пад ни ци тог по кре та чи ни ли, а ка ко се при бли жа вао 
кра ја ра та, и оно што је до тле еви ден ти ра но, си сте мат ски је 
уни шта ва но. „Та ко су уни ште ни сви ре ги стри, име ни це, кар то-
те ке, књи ге о еко но ми ји, као и сви слу жбе ни ак ти, ко ји би нам, 
и ако су се – пре ма ис ка зу свје до ка – во ди ли не тач но, не у ред но 
и не си сте мат ски, ипак мо гли пру жи ти из ве сне по дат ке.“2

У скла ду с на ме ром да до при не се мо утвр ђи ва њу што 
при бли жни јег бро ја жр та ва у си сте му кон цен тра ци о них ло го-
ра Ја се но вац, нај ви ше па жње смо обра ти ли на све до че ња пре-
жи ве лих ло го ра ша, а бро је ви стра да лих о ко ји ма они го во ре у 
сво јим ис ка зи ма пред ста вљау су штин ски пред мет ис тра жи ва-
ња. Же ли мо да ис так не мо да то ни у ком слу ча ју не зна чи да 
из не ти по да ци о бро ју жр та ва од го ва ра ју ствар ном бро ју стра-
дал ни ка, већ да нам је ис кљу чи ви и је ди ни наум би ло да си-
сте мат ски ана ли зи ра мо пр вен стве но све до че ња пре жи ве лих 
ло го ра ша о то ме и да на осно ву њих пре зен ту је мо од ре ђе не 

2 Zlo či ni u lo go ru Ja se no vac, Za greb 1946, str. 38 (у да љем тек сту: Зло чи ни у ло
го ру Ја се но вац).
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ре зул та те. Ко ли ко је по зна то, до са да ни су об ја вље ни мо но-
гра фи ја или текст у ко ји ма би на ја сан и пре гле дан на чин били 
об ра ђе ни и из не се ни бро је ви жр та ва ма сов них зло чи на, од но-
сно про це не бро ја уби је них и умр лих за то че ни ка ко је на ла зи-
мо у све до че њи ма и се ћа њи ма пре жи ве лих ло го ра ша. 

У исто риј ској на у ци је при хва ће но да су си стем кон цен-
тра ци о них ло го ра Ја се но вац чи ни ли сле де ћи ло го ри:  Ја се но-
вац I – Кра пје, Ја се но вац II – Бро чи це, Ја се но вац III – Ци гла-
на, Ја се но вац IV – Ко жа ра и Ја се но вац V – Ста ра Гра ди шка. 
Пр вен стве но ра ди лак шег из ла га ња и ту ма че ња, у да љем тек-
сту на во ди ће мо их без пре фик са Ја се но вац и без бро ја, да кле: 
Кра пје, Бро чи це, Ци гла на, Ко жа ра и Ста ра Гра ди шка. Под на-
зи вом Ја се но вац или ло гор Ја се но вац, под ра зу ме ва се у овом 
слу ча ју цен трал ни и нај ве ћи ло гор  Ја се но вац III – Ци гла на, 
осим уко ли ко дру га чи је ни је на зна че но. По је ди не, до бро по-
зна те лич но сти по ја вљи ва ће се у тек сту без до дат них об ја-
шње ња, осим у по себ ним слу ча је ви ма. 

Си стем кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац се фор ми ра 
у ав гу сту 1941. го ди не, а из до са да до ступ них из во ра не мо-
же мо утвр ди ти ни та чан да тум ка да су по је ди нач ни ло го ри у 
том си сте му осно ва ни, ни ка да су до ве де ни пр ви ло го ра ши. 
Нај те жи иза зов пред ста вља ли су ана ли за и утвр ђи ва ње по да-
та ка о то ме где су се по је ди ни зли чи ни до го ди ли, по што се из 
да тих из во ра у при лич ном бро ју слу ча је ва не мо же не дво сми-
сле но за кљу чи ти о ко јем ло го ру они го во ре. То се на ро чи то 
од но си на ло гор Кра пје и ло гор Бро чи це. По не кад до ла зи до 
то га да су бро је ви ло го ра пер му то ва ни, па се Кра пје озна ча-
ва као Ло гор  II, а Бро чи це као Ло гор I, а у не ким слу ча је-
ви ма, вла сти том ана ли зом, уста но ви ли смо да су се до га ђа ји 
ко је по је ди ни све док сме шта у је дан ло гор за пра во де си ли у 
дру гом. У до са да шњој струч ној ли те ра ту ри че сто ни је до вољ-
но обра ћа на па жња на ту про бле ма ти ку а по да ци из по је ди-
них из во ра су пре у зи ма ни ола ко и без про ве ре, што и да нас 
оте жа ва ис тра жи ва ње. При ли ком ли кви да ци је по ме ну та два 
ло го ра, сре ди ном но вем бра 1941. го ди не, по чи ње ни су број ни 
ма сов ни зло чи ни и тре ба ло је уло жи ти до ста на по ра ка ко би 
би ло уста но вље но ка да су се и где тач но до го ди ли. Иа ко су 
пр ва два ло го ра зва нич но би ла за тво ре на сре ди ном но вем бра, 
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у њи ма је оста ло не ко ли ко сто ти на за то че ни ка ко ји су по том 
или умр ли или би ли уби ја ни све до кра ја де цем бра, док исто-
вре ме но у ло го ру Ци гла на уста шки зло чи ни ни су пре ста ја ли. 
То се од но си ка ко на ло го ра ше ко ји су пре жи ве ли стра хо те 
пр ва два ло го ра, та ко и на хи ља де гра ђа на са те ри то ри је Не-
за ви сне Др жа ве Хр ват ске, превнстве но Ср ба и Је вре ја, ко ји су 
ликвидирани од мах по при спе ћу у ло го ре.

Си ту а ци ја у 1942. го ди ни је знат но дру га чи ја. Док су 
то ком 1941. го ди не ком плекс кон цен тра цих ло го ра Ја се но вац 
чи ни ла че ти ри ло го ра  (Кра пје, Бро чи це, Ко жа ра и Ци гла на), у 
1942. го ди ни их је би ло три (Ци гла на, Ко жа ра и Ста ра Гра ди-
шка). Про бле ма ти ка у ве зи са ис тра жи ва њем за 1942. го ди ну 
ви ше је ме то до ло шке при ро де. На и ме, мно ги од за то че ни ка, а 
на ро чи то же не и де ца, ко ји су до ве де ни или су про шли кроз 
ло гор Ста ра Гра ди шка, на ро чи то по сле сло ма на Ко за ри, по-
гу бље ни су на ја се но вач ком стра ти шту До ња Гра ди на или по-
сла ни на рад у Не мач ку, а из ве стан број де це је рас по ре ђен у 
дру ге ло го ре (Ја стре бар ско, Ло бор град) где су ма сов но уми ра-
ла или су ма ли ша ни да ти на усва ја ње хр ват ским по ро ди ца ма. 
То исто ва жи и за дру ге ло го ре, ван ком плек са Ја се нов ца, као 
што је Ђа ко во. Сма тра ли смо да у овим слу ча је ви ма тре ба на-
ве сти, уко ли ко је то мо гу ће, број осо ба ко је су до ве де не или 
су про шле кроз по је ди не ло го ре, а ка да из но си мо по дат ке о 
жр тва ма зло чи на, то чи ни мо пре ма ме сту стра да ња. 

Го то во сва ис тра жи ва ња о си сте му кон цен тра ци о них 
ло го ра Ја се но вац се сла жу да је 1943. би ла го ди на у ко јој је 
по чи ње но нај ма ње зло чи на и сход но то ме, ма ње је за то че ни ка 
стра да ло. То по твр ђу ју и са ми ло го ра ши. „На кон по сљед ње 
ли кви да ци је из вр ше не по чет ком ја ну а ра за то че ни ка из ло го ра 
3Ц то ком чи та ве 1943. го ди не уоп ће ни је до ла зи ло до ве ћих 
ли кви да ци ја. Све га не ко ли ко пу та стре ља но је од 20-60 љу ди 
и то на кон то га, што је ко ји од за то че ни ка успио по бе ћи.. Та ко 
то ком чи та ве 1943. што по би је них због бјег ства не ких за то че-
ни ка у не ко ли ко на вра та број за то че ни ка сма њио се мо жда за 
све га око 200-300 и за др жао и да ље свој ста лан број од 1.500-
1.600 за то че ни ка.“3 Уста ше су ини ци ра ле и oсни ва ње по зо ри-

3 Se ća nja Je vre ja na lo gor Ja se no vac, Be o grad 1985, str. 43, 174–175, 193–193 (у 
да љем тек сту: Се ћа ња Је вре ја...,); Kon cen tra ci o ni lo go ri. Do ku men ti us taš kog te ro ra (Cr-
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шних тру па, му зич ких и спорт ских сек ци ја ка ко би ство ри ле 
при вид нор мал но сти. То се де ша ва по сле уки да ња Уста шке 
над зор не слу жбе и пре ба ци ва ња ње них над ле жно сти у Рав на-
тељ сто за јав ни ред и си гур ност (РАВ СИ ГУР) ја ну а ра 1943. 
го ди не. Вје ко слав Макс Лу бу рић ко ји је сме њен још ра ни је у 
но вем бру 1942. го ди не, због при ти ска Не ма ца у ве зи са пљач-
ка њем Цр кве ног Бо ка и окол них срп ских се ла, ни ка ко се ни је 
ми рио са сме ном, и пре ко сво јих љу ди је увек имао увид у све 
шта се де ша ва ло у ло го ри ма. Од го вор на пи та ње за што та да 
до ла зи до „бла жег по сту па ња“ пре ма ло го ра ши ма пр вен стве-
но тре ба по тра жи ти у чи ње ни ци да Не мач кој – по сле по ра за 
код Ста љин гра да, ко ји озна ча ва по че так кра ја Дру гог свет ског 
ра та – ни је од го ва ра ло да због ре пре си ја уста шког ре жи ма, 
од но сно ти ме иза зва ног от по ра пре све га срп ског ста нов ни-
штва на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, бу де при мо-
ра на да та мо по ша ље сво је вој не сна ге ина че пре ко по треб не 
на Ис точ ном фрон ту. Ако то ме до да мо и мо гућ ност ис кр ца ва-
ња ан гло-аме рич ких сна га на ис точ ну оба лу Ја дран ског мо ра, 
по сле ка пи ту ла ци је Ита ли је сеп тем бра 1943, по ста је ја сно да 
„мир на го ди на“ у Ја се нов цу ни је ре зул тат про ме не по ли ти-
ке ре жи ма Ан те Па ве ли ћа, већ је из ну ђе на под при ти ском и 
у ин те ре су Тре ћег рај ха. Та ква си ту а ци ја је тра ја ла до ра не 
је се ни 1943. го ди не, ка да стра да не ко ли ко сто ти на ло го ра ша 
то ком пре ба ци ва ња из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац, а те рор 
и уби ја ња опет по ста ју сва ко дне ви ца од де цем бра 1943. го-
ди не, од но сно ја ну а ра 1944. ка да Лу бу рић по но во пре у зи ма 
кон тро лу над ло го ри ма. Кра јем сеп тем бра 1944. го ди не ло гор 
у Ста рој Гра ди шки је ли кви ди ран. Ве ли ки број ло го ра ша је 
уби јен у са мом ло го ру или ње го вој око ли ни, док је нај ве ћи 
део де пор то ван у Ја се но вац. У Ста рој Гра ди шки је до апри ла 
1945. го ди не оста ло са мо не ко ли ко де се ти на ло го ра ша, ра ди 
нај ну жни јег одр жа ва ња објеката. За то вре ме у Ја се нов цу се 
зло чи ни и уби ја ња од ви ја ју го то во не пре ста но, али про мен-
љи вим ин те зи те том. Те рор је кул ми ни рао по чев од по след њих 
да на мар та 1945. го ди не, од но сно за вре ме и по сле са ве знич-

na Lo kva Kor dun) 1944. (re pr. Ja se no vac, s.a.), str. 98 (у да љем тек сту: Кон цен тра ци о ни 
ло го ри...,); An tun Mi le tić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac 1941–1945, knji ga II, Be o grad 
1986, str. 910 (у да љем тек сту: A. Ми ле тић, н. д., књ. II).
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ког бом бар до ва ња, па све до про бо ја ло го ра ша 22. апри ла исте 
го ди не и ко нач не ли кви да ци је ло го ра.

Све до че ња пре жи ве лих ло го ра ша пред ста вља ју основ-
ни из вор за ово ис тра жи ва ње. Она су бе ле же на већ у рат ним 
го ди на ма, 1942 (Ја се но вач ки ло гор. Ис ка зи за то че ни ка ко ји су 
по бе гли из ло го ра) и 1944 (Кон цен тра ци о ни ло го ри. До ку мен
ти уста шког те ро ра). Не по сред но по сле ра та, 1946. го ди не, 
Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то-
ра и њи хо вих по ма га ча са чи ни ла је свој из ве штај, што је ујед-
но би ло и пр ви по ку шај хро но ло шког пре гле да ма сов них зло-
чи на. У овом ис тра жи ва њу, од мо но граф ских пу бли ка ци ја ко-
ри шће не су књи ге Его на Бер ге ра, Дра ге Х. Чо ла ко ви ћа, Ђор ђа 
Ми ли ше, Мир ка Пер ше на, Ни ко ле Ни ко ли ћа, као и Се ћа ња 
Је вре ја на ло гор Ја се но вац. По ред ис ка за све до ка, ту су и до-
ку мен ти из све че ти ри књи ге збир ке до ку ме на та Ан ту на Ми-
ле ти ћа. Из у зет но је зна чај но де ло Дра го ја Лу ки ћа о стра да њу 
де це у ком плек су ло го ра Ја се но вац, где по себ но ме сто при па-
да ко за рач кој тра ге ди ји. О ак ци ји спа са ва ња те де це нај не по-
сред ни ји увид да ју на во ди у днев ни ку Ди а не Бу ди са вље вић. 
Иа ко ти ме ни је ис цр пље на сва рас по ло жи ва гра ђа, сма тра мо 
да је ана ли за по ме ну тих ра до ва пред ста вља ла ре ле ван тан из-
бор за мо гу ће ис тра жи ва ње. На ба зи са мо ових из во ра на ста ла 
је ве о ма број на ли те ра ту ра, где су ис ка зи све до ка по на вља-
ни са на во ђе њем из во ра или без то га, и ту ма че ни у скла ду са 
прет ход но уте ме ље ним схва та њи ма ау то ра или при ре ђи ва ча. 
Не ве ру је мо да би ко ри шће ње још не ких дру гих из во ра бит ни-
је из ме ни ло за кључ ке на шег ис тра жи ва ња. По све ти ли смо се 
си сте ма ти зо ва њу по да та ка до би је них на осно ву про у ча ва ња 
вр ло огра ни че ног бро ја из во ра у свр ху олак ша ва ња бу ду ћих 
ис тра жи ва ња, без пре тен ци о зне на ме ре да ко нач но ре ши мо 
пи та ње бро ја жр та ва у ком плек су кон цен тра ци о них ло го ра Ја-
се но вац. Нео п ход но је на гла си ти да из не ти ре зул та ти пред-
ста вља ју са мо од ре ђе ни аспект тог пи та ња и то на осно ву не-
до вољ но по у зда них из во ра, те као та кви има ју сми сла је ди но 
ка да се укр сте са дру гим из во ри ма – слу жбе ним (хр ват ским, 
од но сно уста шким, не мач ким, ита ли јан ским, пар ти зан ским и 
дру гим), по да ци ма до би је них на осно ву ста ти стич ких про у-
ча ва ња, са до ку мен ти ма суд ских по сту па ка, као и са дру гим 
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до ку мен ти ма из ар хи ва ши ром бив ше Ју го сла ви је и Евро пе.
Ка ко би смо би ли што пре ци зни ји, мо ра ли смо цео про-

блем бро ја жр та ва да са гле да мо из не ко ли ко угло ва. Нај пре су 
из но ше ни по да ци о бро ју ло го ра ша у од ре ђе ном вре мен ском 
пе ри о ду. Да би се то утвр ди ло, хро но ло шки су на во ђе ни сви 
по да ци из из во ра. Ка ко се тај број стал но ме њао и ка ко су и 
у из во ри ма ти бро је ви раз ли чи ти, про це ни ли смо да је је ди-
ни мо гу ћи на чин да се до ђе до из ве сних ре зул та та тај да се 
да ју ми ни мал ни и мак си мал ни број заточеника у не ком вре-
мен ском пре се ку. Та ко ђе су си сте ма ти зо ва ни оскуд ни по да ци 
о бро ју де пор то ва них у ло го ре и то пр вен стве но на осно ву до-
ку ме на та ко је је об ја вио Ан тун Ми ле тић.

 Број жр та ва смо из не ли на два ни воа. У пр вом су да те 
про це не бро ја жр та ва у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, а у 
дру гом су из не ти по да ци о сва ком ма сов ном зло чи ну  до ко јих 
се мо гло до ћи. Про це не бро ја жр та ва услов но се мо гу по де ли-
ти на две гру пе, то јест на све до че ња са мих пре жи ве лих ло-
го ра ша, ко ја се од но се на кра ћи или ду жи вре мен ски пе ри од, 
у за ви сно сти, пр вен стве но од вре ме на што су га про ве ли у 
ло го ру, и на по дат ке из све до че ња и ли те ра ту ре што се од но се 
на ду жи вре мен ски пе ри од или на све вре ме по сто ја ња ло го-
ра. Ова дру га сведочења су, по пра ви лу, мно го не по у зда ни ја и 
про из вољ ни ја, па смо из не ли са мо део њих не упу шта ју ћи се 
у бли жа об ја шња ва ња.

Сви ре зул та ти ових ис тра жи ва ња су да ти у та бе ла ма. 
Ана ли зи ра ли смо са мо она све до че ња по ко ји ма се до не кле 
мо же утвр ди ти број стра да лих у ма сов ним зло чи ни ма. При ли-
ком те ана ли зе тру ди ли смо се да на ве де мо зло чи не по хро но-
ло шком ре ду, па зе ћи да се исти по да ци не по кла па ју, ка ко не 
би смо са би ра ли два или ви ше пу та број жр та ва ко ји се од но се 
на је дан те исти ма сов ни зло чин. Та ко ђе смо на сто ја ли да, на 
осно ву ис ка за све до ка, утвр ди мо до њу и гор њу гра ни цу ис под 
или пре ко ко је не би тре ба ло да има ма ње, од но сно ви ше жр-
та ва. У више слу ча је ва ни је би ло све до че ња из ко јих би се мо-
гло са зна ти ко ли ки је број стра да лих у кон крет ном ма сов ном 
зло чи ну, па смо по дат ке о то ме из но си ли на осно ву про це на. 
Том при ли ком су те про це не ула зи ле у де ло ве ра да, од но сно 
та бе ле у ко ји ма су на во ђе ни по да ци о ма сов ним зло чи ни ма, 
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што је увек по себ но на зна че но. У не до стат ку из во ра су ком-
би на ци јом ме то да из не ти бро је ви жр та ва у кон крет ним слу ча-
је ви ма, на при мер као при ли ком ли кви да ци ја ло го ра Кра пје и 
Бро чи це око 15. но вем бра 1941. го ди не. Про це не бро ја жр та ва 
су ко ри шће не и у слу ча је ви ма ка да су по да ци о бро ју жр та ва 
не ких ма сов них зло чи на би ли пар ци јал ни, док су у све до че њи-
ма из но ше ни по да ци о укуп ном бро ју жр та ва у вре ме ну ка да 
су се ти зло чи ни до го ди ли. Та да би смо са мо опи са ли по је ди не 
зло чи не, док су ко нач ни бро је ви жр та ва на во ђе ни на осно ву 
про це на, пр вен стве но из све до че ња пре жи ве лих за то че ни ка, 
као што је то слу чај са та ко зва ним је се њим или зим ским ли-
кви да ци ја ма у Ја се нов цу, то јест ло го ру Ци гла ни од сеп тем-
бра 1944. до ја ну а ра 1945. го ди не. С дру ге стра не, ка да се из 
ис ка за ни је мо гло са си гур но шћу од ре ди ти да ли бро је ви жр-
та ва ко ји се по ми њу у ве зи са по је ди ним ма сов ним зло чи ном 
ула зе у про це не бро ја жр та ва за вре мен ски пе ри од у ко ме се 
тај зло чин до го дио (као нпр. у зло чи ни ма у ве зи са „Пи чи ли-
је вом пе ћи“), та да је за ми ни ма лан број стра да лих у ко нач ном 
зби ру узи ма на ну ла, од но сно као да се зло чин ни је до го дио, 
док је мак си ма лан број стра да лих био ујед но и број жр та ва 
што се по ми ње за кон крет ни зло чин. Опет, ка да је би ло ви ше 
све до че ња што су мо гла осве тли ти цео низ ма сов них зло чи на 
у од ре ђе ном пе ри о ду, та да би смо из не ли ре зул та те до ко јих 
смо до шли у ис тра жи ва њу сва ког по је ди нач ног ма сов ног зло-
чи на, за не ма рив ши про це не. То се де си ло у слу ча ју зло чи на 
у апри лу 1945. го ди не по сле ан гло-аме рич ког бом бар до ва ња. 
Зве зди цом (*) су озна че ни крај ње не ве ро до стој ни по да ци, али 
су не ки од њих на ве де ни ма да ни су ура чу на ти у уку пан број 
жр та ва. Циљ при ме не свих из не тих ме то да био је да се до ђе 
до што пре ци зни јег ре зул та та, од но сно да се из бег ну гре шке, 
пр вен стве но пре кла па ња и ду пли ра ња.

Цен трал ни део ра да је по де љен на три по гла вља. У пр-
вом су из не ти ре зул та ти ис тра жи ва ња за ло го ре Кра пје и Бро-
чи це, у дру гом за Ци гла ну и Ко жа ру, а у тре ћем за Ста ру Гра-
ди шку. У окви ру сва ког по гла вља су нај пре из не ти по да ци о 
бро је ви ма ло го ра ша у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, за тим 
про це не бро ја жр та ва и на кра ју су на ве де ни по је ди ни ма сов-
ни зло чи ни са бро је ви ма стра да лих. У окви ру сва ког по гла вља 
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и пот по гла вља ре зул та ти су из не ти по хро но ло шком прин ци-
пу, уз из у зе так ка да се опи су је зло чин над Ср би ма са Ко за ре у 
окви ру по гла вља о стра да ли ма у ло го ру Ста ра Гра ди шка.
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Ја се но вац I – Кра пје и Ја се но вац II – Бро чи це

Кра пје и Бро чи це су би ли пр ви ло го ри ко ји су осно ва-
ни у си сте му кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац. На ла зи ли су 
се у бли зи ни исто и ме них се ла. Ло гор Кра пје је по диг нут око 
12 ки ло ме та ра за пад но од Ја се нов ца уз вод но уз Са ву, а ло гор 
Бро чи це је из гра ђен бли же, на пет ки ло ме тра се вер но, по ред 
пу та и пру ге пре ма Нов ској. Оба су би ла за кло ње на у шу ми 
Крн ди ја.

За по вед ник Кра пја био је по руч ник Ан те Ма рић, а Бро-
чи ца по руч ник Иван Ра ко. Они су као и уста шки од ре ди ко-
ји ма су ко ман до ва ли већ би ли у са ста ву вој них је ди ни ца што 
су обез бе ђи ва ле кон цен тра ци о не ло го ре у си сте му го спић ких 
ло го ра (Го спић, Ја дов но, Паг) и та мо чи ни ли број не зло чи не 
и ли кви да ци је за то че ни ка. Пла но ви о по ди за њу ових ло го ра 
на чи ње ни су у ју лу 1941, го ди не, али су они из гра ђе ни на бр-
зи ну сле де ћег ме се ца, због ита ли јан ске ре о ку па ци је под руч ја 
у ко ји ма су се на ла зи ли ло го ри из си сте ма кон цен тра ци о них 
ло го ра Го спић, ода кле и до ла зе пр ви за то че ни ци.4

1.1. Број ло го ра ша

Ре ља Ми ла но вић је је дан од рет ких све до ка ко ји из но си 
про це не ко ли ко је ло го ра ша из Го спи ћа пре ба че но у Ја се но-
вац, а ода тле у Кра пје и Бро чи це. Пре ма ње го вом ис ка зу 19. 
ав гу ста ују тру уста ше су све заточенике ка ми о ни ма пре ба ци-
ли на же ле знич ку ста ни цу у Го спи ћу, а у са мом за тво ру оста-
ли су ре дов ни ка жње ни ци, то јест кри ми нал ци. По ње го вој 
про це ни, би ло је око 2.000 ло го ра ша ко ји су пре жи ве ли па као 
Го спи ћа, од но сно Ја дов ног и Ве ле би та – 1.200 Ср ба,  оста ло 

4 Oпширније у: An tun Mi le tić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac 1941–1945, knji ga 
I, Be o grad 1986, str. 16, 20–21 (у да љем тек сту: A. Ми ле тић, н. д., књ. I); Na ta ša Ma ta u-
šić,  Ja se no vac 1941.–1945. Lo gor smr ti i rad ni lo gor, Ja se no vac–Za greb 2003, str. 29–38 (у 
да љем тек сту: Н. Ма та у шић, н. д.); Ivo Gold stein, Ja se no vac, No vi Sad 2019, str. 89–97 (у 
да љем тек сту: И. Голд штајн, н. д.); Da vor Ko va čić, „Za po vjed ni ci i du žno sni ci ja se no vač-
ke sku pi ne lo go ra 1941.–1945.“, u: Ča so pis za su vre me nu po vi jest, 1, Za greb, 2000, str. 101 
(у да љем тек сту: Д. Ко ва чић, н. д.).
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су чи ни ли Је вре ји и ма њи број Хр ва та. Из ве стан број за то-
че ни ка је ди рект но пре ба чен у Ја се но вац, Ми ла но вић је за-
јед но са Ми ли во јом Ни ко ли ћем, с ко јим је ка сни је дао ис каз 
Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду, остао у 
Ја стре бар ском ску па са још 170 Ср ба и нео д ре ђе ним бро јем 
Је вре ја.5

Пр ви ло го ра ши до ве де ни су кра јем ав гу ста и то у Бро-
чи це. Пре ма из ја ви гру пе Ср ба из Би је љи не да тој Ко ме са ри-
ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду6, у Бро чи ца ма су 
пр ви ло го ра ши би ли Ср би из Бо сне, ве ћи ном из Би је љи не, 
Звор ни ка и око ли не. Уста ше су око 950 Ср ба угу ра ли у ва го-
не у Го спи ћу и они су 19. ав гу ста кре ну ли пре ма Ја се нов цу. 
Су тра дан, 20. ав гу ста, сти жу у Ја стре бар ско, а сле де ћи дан, 
21. ав гу ста ују тру, на же ле знич ку ста ни цу Ја се но вац. Ода тле 
их спро во де у ло гор пет ки ло ме та ра од Ја се нов ца, у Бро чи це. 
Око два са та по под не сме шта ју их у ба ра ке, али их око пет са-
ти истог да на пре ме шта ју у дру гу ба ра ку, због но во при сти гле 
гру пе Је вре ја.

Ву ка шин Же га рац, ко ји је 24. сеп тем бра из Ста ре Гра-
ди шке пре ба чен у Бро чи це, та ко ђе све до чи о пр вим ло го ра ши-
ма у си сте му ло го ра Ја се но вац. Он твр ди да је ло гор за Ср бе и 
Је вре је по сто јао „још од 22. ав гу ста 1941. го ди не ка да је та мо 
сти гла пр ва пар ти ја за то че ни ка из Бо сне и Хер це го ви не, ко је 
су пре ба ци ли из Го спи ћа. У Ја се нов цу су од та да у то ку вре-
ме на са гра ђе на 4 ло го ра, док је пе ти ло гор био у Ста рој Гра-
ди шки. Ло гор број 1 у Ја се нов цу био је у се лу Кра пје 12 км 
уда ље ном од Ја се нов ца. У по чет ку су та мо би ли са мо Је вре ји, 
а доц ни је и Ср би. Ло гор број 2 на ла зи се пре ко жељ. пру ге 
на по чет ку Лоњ ског по ља, не да ле ко од жељ. мо ста пре ко ре-
ке Стру ге, ко ја ути че у Са ву. Ту су би ли и Ср би и Је вре ји од 
са мог по чет ка ло го ра, али жи цом одво је ни јед ни од дру гих.“7 
Же га рац је оста вио и по да так да су Је вре ји би ли сме ште ни у 
две ба ра ке, а Ср би у јед ну.

Си мо Ђур ко вић на во ди да је тран спор то ван у Ја се но вац 
пре ко Ја стре бар ског у гру пи од око 1.000 Ср ба, сме ште них у 

5 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 277.
6 Исто, стр. 240–241.
7 Исто, стр. 222.
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13 ва го на са по око 80 љу ди. До Ја стре бар ског од же ђи је умр-
ло 12 за то че ни ка. У Го спи ћу је до 12. сеп тем бра би ло оста ло 
120 углед ни јих Ср ба и они су та да де по тро ва ни у Ја се но вац. 
Тран спорт са око 900 Ср ба сти гао је у Ја се но вац 21. ав гу ста и 
они су би ли пр ви за то че ни ци. Иа ко не твр ди из ри чи то да је то 
би ло у Бро чи ца ма, и он по ми ње да су по сто ја ле три ба ра ке у 
ко је су их сме сти ли, те да је истог да на из Ја стре бар ског сти-
гао тран спорт Је вре ја.8

Све то у свом све до че њу по твр ђу је и Дра го Чо ла ко вић 
ко ји ка зу је да је у Ја стре бар ском, док су 20. ав гу ста че ка ли да 
про ду же за Ја се но вац, из ва го на из не то 30 те ла љу ди ко ји су 
умр ли од же ђи за вре ме тран спор та.9 И он твр ди да је да тум 
до ла ска 21. ав густ, као и да је око 900 љу ди тран спор то ва но.10  
У ис ка зу из но си да је истог да на до ве де на и гру па Је вре ја, 
што се по кла па са све до че њем Ја ко ба Да но на, ко ји ка же да 
је та да у Ја се но вац сти гло 600 за то че ни ка и да су сме ште ни у 
Бро чи це.11

За раз ли ку од оста лих све до ка, Мир ко Пај кић на во ди да 
је у Ја се но вац де пор то ван из Го спи ћа 18. ав гу ста у гру пи од 
940 Ср ба.12 Та ко ђе по сто ји раз ли ка кад је реч о бро ју љу ди ко ји 
су до ве де ни у Ја се но вац у све до че њу Ђу ро Ме ди ћа.13 Он на во-
ди да је пр ви тран спорт са око 1.500 Ср ба сти гао из Го спи ћа у 
Ја се но вац 20. ав гу ста, а дру ги су тра дан 21. ав гу ста (у ње му је 
би ло 1200 љу ди оба по ла – 400 до 450 Ср ба, а оста ло су би ли 
Хр ва ти и Је вре ји). Ср бе из тог дру гог тран спор та је је ди ни ца 
од 50 до 60 уста ша 1. сеп тем бра од ве ла у Ја се но вац. Ме дић се 
из ја снио као еван ге ли ста и оста је у Ја стре бар ском до 14. сеп-
тем бра ка да са Хр ва ти ма би ва пре ба чен у Ко прив ни цу, али ми-
мо то га, због чи ње ни ца ко је по ми ње, ње го во све до че ње тре ба 
тре ти ра ти као не по у зда но. Ве ро ват но се ов де ме ша ју одво је ни 
тран спор ти Ср ба и Је вре ја, ко ји истог да на, 21. ав гу ста до ла зе 

8 Исто,  стр. 310–311.
9 Дра го Х. Чо ла ко вић,  Ја се но вац, 21 VI II 1941–31 III 1942, Са ра је во, 1948, стр. 

30 (у да љем тек сту: Д. Х. Чо ла ко вић,  н. д.).
10 Д. Х. Чо ла ко вић,  н. д., стр. 37.
11 Се ћа ње Је вре ја..., стр. 18.
12 A. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 250–251.
13 Исто, стр. 231.
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у Ја се но вац, то јест Бро чи це, са тран спор ти ма за то че ни ка што 
су из Го спи ћа ишли у Ја стре бар ско као про ла зни ло гор.

Зна чај но од сту па ње од свих до са да из не тих све до че-
ња на ла зи мо у из ја ви Дра га Свје тли чи ћа.14 Он ис ти че да је 
24. ав гу ста био у гру пи од 900 Ср ба ко ји су у ло го ру у Го-
спи ћу већ би ли ве за ни и би ло је пла ни ра но да бу ду од ве де ни 
на Ве ле бит, где би би ли ли кви ди ра ни, али је стигло на ре ђе ње 
да бу ду осло бо ђе ни. Ме ђу тим, тих 900 љу ди је 25. ав гу ста у 
че ти ри ују тру сме ште но у гру па ма по 80 у ва го не и упу ће но 
у Ја стре бар ско, где сти жу 26. ав гу ста у осам ују тру. Су тра-
дан, 27. ав гу ста ују тру до пре мље ни су у Ја се но вац и од мах 
упу ће ни у ло гор II, то јест Бро чи це, где при спе вју око де вет 
ују тру. На ре ђе но им је да по диг ну ба ра ке. Уско ро, 30. ав гу ста 
сти же гру па од 800 Је вре ја, а за њи хо вог ло гор ни ка од ре ђен је 
Бру но Ди ја мант штајн. Свје тли чић не по ми ње ли кви да ци ју од 
око 400, од но сно 600 срп ских се ља ка. Ово све до че ње де лу је 
де таљ но и по у зда но, али је те шко утвр ди ти и дру ге де та ље у 
ве зи са оста лим ис ка зи ма ко ји су, исти на, ве о ма слич ни, али 
са раз ли ком од око пет да на.

Ри сто Стје па но вић да је свој ис каз Зе маљ ској ко ми си ји у 
Са ра је ву ју ла 1945. го ди не и ње го во све до че ње зна чај но од у-
да ра од свих на пред из не тих. Он на во ди да је из Го спи ћа још 
7. ав гу ста 1941. го ди не пут Ја се нов ца де пор то ва но чак 3.000 
ло го ра ша – ма њи део је остао у Ја стре бар ском, да би и они ка-
сни је би ли пре ба че ни. И он твр ди као и Си мо Ђур ко вић да је 
до Ја стре бар ског 12 љу ди умр ло од же ђи, и да је до Ја се нов ца, 
где сти жу по сле два да на, да кле 9. ав гу ста, умр ло још, ње му 
не по знат број, ло го ра ша. На јед ном ме сту ка же да је у Ја се но-
вац сти гао уве че и од мах са оста лим ло го ра ши ма спро ве ден у 
Бро чи це, док убр зо за тим на во ди да су у Бро чи це сти гли око 
три са та по под не. Ка ко је овај ис каз дат 1945. го ди не, а у број-
ним де та љи ма се по кла па са ве ћи ном ис ка за све до ка ко ји твр-
де да су пр ви ло го ра ши сти гли око 20. ав гу ста и ка сни је, нај ве-
ро ват ни је је Ри стић јед но став но по гре шио у да ту му, а по свој 
при ли ци је и ње го ва про це на бро ја ло го ра ша пре у ве ли ча на.15

14 Исто, стр. 367–368.
15 An tun Mi le tić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac 1941–1945, knji ga IV, Ja go di na, 

2007, str. 292–294 (у да љем тек сту: A. Ми ле тић, н. д., књ. IV).
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Ђор ђе Ми ли ша у ау тор ској књи зи пи ше да је „у по чет-
ку, у ло го ру II Ја се нов цу, би ло око 1.600 за то че ни ка, од ко јих 
1.000 Жи до ва и 600 Ср ба. Смје ште ни у три ба ра ке, дви је за 
Жи до ве а јед на за Ср бе, јед ни од дру гих одво је ни гра ни цом 
бо дљи ка ве жи це, два и пол м ви со ке, би ли су уда ље ни 100-
150 м.“16

Мо же се по у зда но ре ћи да је око 1. сеп тем бра 1941. го-
ди не у Бро чи ца ма би ло нај ма ње 300, а нај ви ше 1.550 Ср ба, и 
из ме ђу 600 и 1.000 Је вре ја, да кле укуп но из ме ђу 900 и 2.550 
љу ди, сме ште них у три ба ра ке – две за Је вре је и јед на за Ср бе. 
И по ред то га што је по да так о 3.000 за то че ни ка ко ји се на ла зи 
у све до че њу Ри сте Стје па но ви ћа ве ро ват но пре у ве ли чан, он 
се не мо же инг но ри са ти, те ће тај број ло го ра ша ујед но пред-
ста вља ти и мак си ма лан број љу ди за ко је се мо же твр ди ти да 
су у овом пе ри о ду би ли за то че ни у ло го ру Бро чи це.  Прет ход-
но из не ти по да ци не об у хва та ју жр тве пр вог ма сов ног зло чи-
на у ло го ру Бро чи це, то јест из ме ђу 400 и 600 срп ских се ља ка 
и из ме ђу 12 и 30 љу ди умр лих, од но сно уби је них при ли ком 
тран спор та од Го спи ћа до Ја се нов ца.

Пр во све до че ње о ло го ру Кра пје дао је Злат ко Вај лер 
(We i ler). На Па гу, у ува ли Сла но био је за то чен од 26. ју на 
1941. го ди не све до 21. ав гу ста ка да је ло гор ли кви ди ран услед 
ита ли јан ске ре о ку па ци је тзв. Дру ге зо не у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској. У ње го вој гру пи би ло је око 500 Је вре ја, му шка-
ра ца, ма хом у до би од 20 до 35 го ди на ме ђу ко ји ма су број ни 
би ли чла но ви спорт ског дру штва „Ма ка би“. То ком ње го цог 
за то че ња на Па гу, до ве де но је још не ко ли ко гру па Је вре ја, оба 
по ла, и ве ћи на их је ту и ли кви ди ра на, та ко да их не мо же мо 
укљу чи ти у број жр та ва Ја се нов ца. За ло гор ни ка је по ста вљен 
Бру но Ди ја ман штајн, ко ји је ту „функ ци ју“ оба вљао и ка сни је 
у Бро чи ца ма и Ја се нов цу. Мо же се прет по ста ви ти да је ње го ва 
гру па, ко ја је у Кра пје сти гла 23. ав гу ста, бро ја ла нај ма ње око 
500 љу ди. Сме ште ни су у „три ба ра ке на сту по ви ма као со је-
ни це по што је цео те рен био во до пла ван, а сем те три ба ра ке 
би ла је и згра да за сме штај стра же и За по вед ни штва“.17 Иа ко 

16 �or �e Mi li ša, �or �e Mi li ša, U mu či liš tu – pa klu Ja se no vac, Za greb 1945, str. 57 (у да љем тек-
сту: Ђ. Ми ли ша, н. д.).

17  Се ћа ња Је вре ја...., стр. 319–320. 
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нам го во ри да је „се ло Кра пје на оба ли Са ве, де се так ки ло ме-
та ра уда ље но од Ја се нов ца“, ов де је, из ра зних раз ло га, реч о 
не до след но сти о че му је већ би ло го во ра у уво ду. Очи глед но 
је да се у ра зним из во ри ма ме ша ју та два ло го ра, па се о не ким 
до га ђа ји ма, лич но сти ма, па и опи си ма са мих ме ста, го во ри 
час о јед ном, час о дру гом, та ко да се по не кад не мо же са си-
гур но шћу ка за ти о ко јем ло го ру је за пра во реч. У овом слу ча-
ју, са до ста си гур но сти, по ме ну то све до че ње мо же мо до ве сти 
у ве зу са до га ђа ји ма у ло го ру Кра пје, по што Вај лер тај на зив 
из ри чи то на во ди. 

Ја коб Да нон на по ми ње да је осам да на по де пор то ва њу 
у Бро чи це (да кле 29. ав гу ста) пре ба чен у гру пи од 300 Је вре ја 
у Кра пје, где оста је до по ло ви не ок то бра, ка да је де пор то ван у 
Ја се но вац – Ци гла ну. Пр ву ноћ у ло го ру по до ла ску у Кра пје 
гру па од 300 Је вре ја, у ко јој је био и Ја коб Да нон, пре спа ва ла је 
на отво ре ном, „јер су се ба ра ке тек по ста вља ле“. Сле де ћих да-
на су стал но при сти за ли но ви за то че ни ци, углав ном Је вре ји.18

Го во ре ћи о пр вим ло го ри ма и пр вим за то че ни ци ма у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, Ђор ђе Ми ли ша по ми ње 1.200 
Је вре ја, углав ном ин те лек ту а ла ца, ко ји су про шли пут од ло-
го ра Да ни це код Ко прив ни це, пре ко Го спи ћа, Сла ног на Па гу, 
да би их на кра ју у Ло гор I Кра пје сти гла са мо њих тре ћи на – 
да кле око 400.19 

Из пр вих све до че ња о ло го ру Кра пје мо же се из ву ћи за-
кљу чак да је та мо око 1. сеп тем бра 1941. го ди не би ло нај ма ње 
око 300, а нај ве ро ват ни је око 500 за то че ни ка и то углав ном 
Је вре ја. Ло гор је за си гур но осно ван у по след њој недељи ав-
гу ста, али ни смо си гур ни у та чан да тум. Кад је о то ме реч, 
све до че ње Вај ле ра је не по у зда но и чи ни се да у овом слу ча ју 
пре тре ба ве ро ва ти Да но ну, те се сто га мо же за кљу чи ти да је 
ло гор осно ван нај ка сни је 29. ав гу ста. Пр ви по у зда ни ји по да ци 
о бро ју ло го ра ша до би је ни су на осно ву све до че ња о до га ђа ји-
ма то ком сеп тем бра 1941. го ди не.

Сте во Си мић је у Ја стре бар ско сти гао 21. ав гу ста у 
тран спор ту гру пе Ср ба из Го спи ћа. Не ко ли ко да на ка сни је, 

18  Исто, стр. 1819. 
19  Ђ. Ми ли ша, , н. д., стр. 56–57.
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од но сно 1. сеп тем бра, та је гру па, ко ја је по ње му бро ја ла 185 
Ср ба, де пор то ва на у Ја се но вац, а истог да на је до ве де но и не-
ко ли ко сто ти на Је вре ја. Да ље, на во ди да је пр ву ноћ са 1. на 2. 
сеп тем бар 180 Ср ба про ве ло за тво ре но у два те рет на ва го на, 
а не ко ли ко сто ти на Је вре ја у по себ ним ва го ни ма. Сви они су 
ују тру сме ште ни  „у ло гор, ко ји је по диг нут на јед ној ли ва ди 
уда ље ној 2 и пол км, за пад но од жељ. ста ни це у Ја се нов цу“. 
Та мо је већ би ло не ко ли ко сто ти на Ср ба ко ји су де пор то ва ни 
ди рект но из Го спи ћа, па су Ср би би ли сме ште ни у јед ну, а Је-
вре ји у дру гу ба ра ку. По свој при ли ци је у гру пи са Си ми ћем 
био и Ре ља Ми ла но вић ко ји ка же да је у Бро чи це сти гао 2. 
сеп тем бра из ју тра у гру пи од 170 Ср ба упу ће ној из Ја стре бар-
ског. По Ми ла но ви ће вим ре чи ма, у ба ра ци је би ло 500 љу ди 
(при том ми сли, ве ро ват но, са мо на Ср бе).20

У све до че њу Си ме Ђур ко ви ћа по сто ји по сре дан по да-
так да је у Ја се но вац, у Бро чи це, 12. сеп тем бра до ве де но око 
120 углед ни јих Ср ба ко ји су до та да би ли у Ја стре бар ском, 
по сле тран спор то ва ња из Го спи ћа. Чо ла ко вић по ми ње да је 
по чет ком сеп тем бра до ве де на но ва гру па Је вре ја и Ср ба из Ја-
стре бар ског.21

Адолф Фри дрих све до чи да је био у тран спор ту Је вре ја 
ко ји је кре нуо из За гре ба 10. сеп тем бра и у то ку но ћи сти гао у 
Ја се но вац, пре спа ва ли су у ва го ни ма. Су тра дан су, ка ко ка же, 
кре ну ли „у ду гој по вор ци, пра ће ни уста ша ма, нас око 740 пре-
ма ло го ру, ко ји је уда љен од те ста ни це пре ма Нов ској око 6 
км“, што би тре ба ло да зна чи да су сти гли у Бро чи це. Ту су за-
те кли три ба ра ке у ко ји ма је „би ло вр ло ма ло љу ди, све га око 
30 и то ве ћи ном ку ха ра, не ко ли ко пи са ра и зло гла сни ло гор-
ник Ди ја мант штајн“, да би око по ла је дан при ме ти ли „у да-
љи ни по вор ку, ко ја је ла га но ишла, као зми ја, све бли же на ма 
пре ма ло го ру. Би ла је то ко ло на од ко јих 1000 љу ди, би јед них 
са пат ни ка Ја се но вач ког ло го ра смр ти.“ Ка ко на во ди, та да (11. 
сеп тем бар) их је би ло око 1.700, док на дру гом ме сту ка же да 
их је би ло око 1.800 и то у три ба ра ке у ко ји ма су за себ но би ли 
за то че ни Је вре ји, Ср би и Хр ва ти.22

20 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 214–215, 277.
21 Д. Х. Чо ла ко вић,  н. д., стр. 44.
22 Се ћа ња Је вре ја...., стр. 28, 30–31.
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Ја ков Ка би љо ухап шен је у За гре бу 19. сеп тем бра и са 
још не ко ли ко сто ти на љу ди већ сле де ћег да на до спе ва у Ја се-
но вац. По хап ше њу био је спро ве ден до ло ка ци је Пре вој –За-
врт ни ца на пе ри фе ри ји За гре ба. Ва жно је на по ме ну ти, ка ко и 
сам Ка би љо ис ти че, да је с тог ме ста већ ра ни је био од ве ден 
ве ли ки број љу ди у Ја се но вац. У сво јим се ћа њи ма он по ми ње 
ко ло ну од 1.000 љу ди ко ји иду на ди за ње на си па уз ре ке Ло-
њу и Струг. Све до чи и да су ло го ра ши би ли сме ште ни у три 
ба ра ке од по 600 љу ди (зна чи би ло их је 1.800), као и да су у 
две би ли сме ште ни са мо Је вре ји. „Сва ки дан су до ла зи ли но ви 
за то че ни ци из свих кра је ва НДХ“, на гла ша ва Ка би љо.23

Не што пре Ка би ља, у Ја се но вац сти же и Егон Бер гер. 
Он је ухап шен кра јем ав гу ста у За гре бу и, по сле не ко ли ко да-
на про ве де них у за тво ру, до ве ден је у већ по ми ња ну За врт ни-
цу, у ма га цин фа бри ке „Кри ста лум“, где је већ би ло за то че но 
63 љу ди. Да на 10. сеп тем бра гру па за то че ни ка је укр ца на у 
ва гон, да би сле де ћег да на њих 40 сти гло у Ја се но вац, ода кле 
су сви од мах спро ве де ни у шу му, тј. Бро чи це. Бер гер по твр-
ђу је све до че ња дру гих о по сто ја њу три ба ра ке, две за Је вре је 
у ко ји ма је би ло око 700, и јед ну за око 600 Ср ба. Ва жно је 
на по ме ну ти, ис ти че он, да су Је вре ји ко је по ми ње до ве де ни 
са Па га, три да на пре ње го ве гру пе, да кле 8. сеп тем бра. Пре-
ма то ме, по ре чи ма Бер ге ра, 11. сеп тем бра би ло је укуп но око 
1.300 ло го ра ша у Бро чи ца ма.24

Ву ка шин Же га рац све до чи да је 24. сеп тем бра, ка да је 
сти гао у Бро чи це, би ло нај ви ше 1.400 ло го ра ша, али ни је по-
зна то да ли се тај број од но си са мо на Ср бе или на све за то че-
ни ке, по што он Је вре је уоп ште не спо ми ње.25

Дра го Чо ла ко вић го во ри о но вим гру па ма ло го ра ша, ко-
ји су ве ро ват но сти гли кра јем сеп тем бра и по чет ком ок то бра: 
12–15 за то че ни ка из Сла вон ског Бро да и Но ве Гра ди шке, као 
и 70 Ср ба се ља ка из би је љин ског сре за.26

Пре ма до ку мен ти ма ко ји је об ја вио Ан тун Ми ле тић, у 
23 Исто, стр. 84, 86.
24 Egon Ber ger, 44 mje se ca u Ja se nov cu, Za greb, 1966, str. 7–10 (у да љем тек сту: 

Е. Бер гер, н. д.).
25 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 223.
26 Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр.52–53.
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Ја се но вац је, то ком сеп тем бра, по сла то 268 осо ба, од то га се-
дам же на, 199 Је вре ја, 12 Ср ба и 50 „ко му ни ста“.27 Ни је пре ци-
зи ра но на ко ји се тач но ло гор ови по да ци од но се.

На осно ву из не тих све до чан ста ва на ме ће се за кљу чак 
да је то ком сеп тем бра 1941. го ди не у Бро чи ца ма сва ко днев но 
би ло за то че но из ме ђу 1.300 и 1.800 осо ба, а ка ко тре ба има ти 
у ви ду ви со ку смрт ност ко ја је за вла да ла ме ђу ло го ра ши ма, 
про це њу је се да и по ред при сти за ња но вих за то че ни ка њи хов 
број ни је пре ла зио 1.800 осо ба. Те шко је у том пе ри о ду утвр-
ди ти та чан на ци о нал ни са став, али су Је вре ји чи ни ли из ме ђу 
по ло ви не и две тре ћи не укуп ног бро ја ло го ра ша, а оста ло су 
би ли Ср би уз не ко ли ци ну Хр ва та.

О Кра пју и Бро чи ца ма по сто ји и не ја сно све до чан ство 
Ал бер та Ма е стра. Он је свом адво ка ту у Са ра је ву дао из ја ву у 
ок то бру 1945. го ди не: ухап шен је у Са ра је ву у но ћи са 25. на 
26. сеп тем бар 1941, а у Ја се но вац сти же 27. сеп тем бра, за јед-
но са још 600 са ра јев ских Је вре ја. На по чет ку из ја ве Ма е стро 
опи су је ло гор Кра пје, и на во ди да је ту за те као љу де до ве де-
не „из Го спи ћа, Сла ног и дру гих при вра ме них ло го ра, ко ји су 
ухап ше ни од мах иза оку па ци је Ју го сла ви је а још ни су би ли 
ли кви ди ра ни до ав гу ста исте го ди не... На да ље, ту је би ла ско-
ро чи та ва гру па Је вре ја, ко ја је пре ко Кру шчи це код Трав ни ка 
би ла до ве де на у Ја се но вац.“ Ка сни је све до чи да је ухап шен у 
дру гој по ло ви ни ок то бра у Са ра је ву и да је у гру пи од 500 са-
ра јев ских Је вре ја де пор то ван кра јем тог ме се ца у Бро чи це. И 
овај све док по ми ње три ба ра ке (две за Је вре је и јед на за Ср бе), 
али је зна чај но и то да је пре ма ње го вим ре чи ма, та да, кра јем 
ок то бра 1941. го ди не, у сва кој од ба ра ка би ло нај ви ше 400 ле-
жа је ва, док је у њи ма бо ра ви ло пре ко 1.300 за то че ни ка, то јест 
ви ше од 3.900 у це лом ло го ру.28

У гру пи од око 500 или 600 са ра јев ских Је вре ја, ко ји су 
кра јем ок то бра доведени у Ја се но вац, на ла зио се и Ле он Ко ен, 
што се по сред но на ме ће као за кљу чак по што су и Ма е стро и 
Ко ен бо ра ви ли у истим за тво ри ма у Са ра је ву и по ми њу гру пу 
Хр ва та (Ко ен кон крет но на во ди Ср бе пра во слав це и Хр ва те 

27 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 80–83. 
28 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 117, 121.
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ко му ни сте) у ко јој је био 70-го ди шњи др Ото Га вран чић, пред-
сед ник хр ват ског „Со ко ла“, ко јег су ту кле уста ше пред во ђе не 
Љу бом Ми ло шем (Га вран чић је уско ро ли кви ди ран). То се све 
де ша ва ло пр вог да на по што су пре спа ва ли у де мо ли ра ној пра-
во слав ној цр кви у Ја се нов цу. Ко ен све до чи да су по сле пре тре-
са спро ве де ни у Ло гор II на Лоњ ском по љу, то јест Бро чи це. 
Зна ча јан је и по да так да Ко ен го во ри о две ба ра ке пред ви ђе не 
да при ме 250 до 300 за то че ни ка а у њи ма је би ло по 1.500 и ви-
ше љу ди. Ода тле мо же мо за кљу чи ти да је у Бро чи ца ма  кра јем 
ок то бра 1941. го ди не би ло око 3.000 ло го ра ша.29

Мир ко Пер шен пре но си ка зи ва ње Ива на Чин чур ка, за-
гре бач ког ко му ни сте, ко ји је са још 50 сво јих дру го ва кра јем 
сеп тем бра спро ве ден у Ја се но вац. По сле 15 да на че ка ња да за 
њих бу де из гра ђе на по себ на ба ра ка, пре ба чен је у Кра пје, где 
је у том ча су бо ра ви ло око 1.000 ло го ра ша, ве ћи ном Је вре ја, 
Хр ва та ко му ни ста и Ср ба сме ште них у пет ба ра ка.30

Ка ко на во ди Ал бер то Ма е стро, у Кра пју се, кра јем ок то-
бра или у но вем бру, 450 ло го ра ша при ја ви ло за рад у Ци гла ни, 
а по њи хо вом од ла ску оста ло је око 800 за то че ни ка, ко ји су ка-
сни је ли кви ди ра ни.31 Мо же се за кљу чи ти да је ок то бру, нај ка-
сни је по чет ком но вем бра 1941. го ди не, у Кра пју би ло нај ма ње 
око 1.000, а нај ви ше око 1.250 љу ди.

Из до ку мен та ко ји је об ја вио Ан тун Ми ле тић мо же се 
за кљу чи ти да је у Ја се но вац то ком но вем бра 1941. го ди не по-

29 Исто, стр. 140.
30 Mir ko Per šen, Us taš ki lo go ri, Za greb 1990, str. 130 (у да љем тек сту: М. Пер шен, 

н. д.). Осим на ве де но га, на стр. 131, Пер шен пре но си и да се у Ар хи ву Хр ват ске у гра-
ђи о оп ту жни ци про тив Ан те Па ве ли ћа и Ан дри је Ар ту ко ви ћа  на ла зи „По пис ин тер-
ни ра них и уби је них Жи до ва у ло го ру Ја се но вац“ ко ји је Јав ном ту жи ла штву упу ти ла 
Је вреј ска вје ро и спо вед на оп ћи на у За ге бу 28. ав гу ста 1951. го ди не. У ње му се на ла зе 
че ти ри по пи са: по пр вом је 22. ок то бра 1941. у Ја се нов цу I Кра пју тог да на би ло 449 
Је вре ја му шка ра ца; по дру гом је 24. ок то бра 1941. у Ја се нов цу II Бро чи ца ма би ло 770 
Је вре ја му шка ра ца; по тре ћем је 21. ок то бра 1941. у Ја се нов цу III Ци гла ни би ло 216 Је-
вре ја му шка ра ца; у че твр том по пи су су су ми ра на прет ход на три. По сто ји и по пис же на 
уби је них у Ја се нов цу 1941, по ко ме је у ло го ру, ни је пре ци зи ра но тач но у ко јем, би ло 
346 же на, нај ви ше Је вреј ки и Срп ки ња, као и по пи си са име ни ма 16 ста ри ца и 30 ста-
ра ца ко ји су та ко ђе уби је ни. Те по дат ке ни смо ко ри сти ли, јер ни смо ви де ли ори ги нал не 
по пи се, а и због то га што нам и сам ау тор не де лу је уте ме ље но. У сво јој књи зи „ба ра та“ 
ве ли ким бро јем по да та ка без од го ва ра ју ће на уч не апа ра ту ре.

31 Се ћа ња Је вре ја...., стр. 118.
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сла те осо бе „ко је су уче ство ва ле у ко му ни стич ко-чет нич кој 
ор га ни за ци ји у ко та ри ма Бос. Гра ди шка и Ба ња Лу ка“ – 41 
за то че ник, за тим 26 Је вре ја из Жеп ча, као и нео д ре ђе ни број 
љу ди из Дво ра на Уни, да кле нај ма ње 67 љу ди.32

Не по сред но пре ли кви да ци ја ло го ра Кра пје и Бро чи це, 
у њи ма је бо ра вио нај ве ћи број за то че ни ка. Та ко Ву ка шин Же-
га рац на гла ша ва да је у вре ме „се лид бе“, би ло око 3.000 ло го-
ра ша у Бро чи ца ма, а пре ма се ћа њи ма Адол фа Фри дри ха та да 
је би ло око 1.400 за то че ни ка. Егон Бе грер на во ди нај ве ћи број 
– 3.500 ло го ра ша.33

О бро ју ло го ра ша у Кра пју по сто ји зна чај но, ма да не та-
ко по у зда но све до чан сто Бо же Швар ца с об зи ром на то да је 
он из ја ву дао 1972. го ди не и да сам ни је бо ра вио у том ло го ру. 
Он је са мо је дан од тро ји це пре жи ве лих од око 170 је вреј ских 
омла ди на ца ухап ше них у За гре бу већ 27. ма ја 1941. го ди не. 
Про шао је све ужа се ло го ра у Ко прив ни ци, Го спи ћу и Ја дов-
ну. Са пре жи ве ли ма из Сла ног на Па гу тран спор то ван је пре ко 
Ја стре бар ског у Ја се но вац, кра јем ав гу ста или по чет ком сеп-
тем бра. Шварц на во ди по да так да је у Кра пју уо чи ли кви да-
ци је ло го ра би ло око 4.000 до 5.000 за то че ни ка, а он је та да, 
ка ко ка же, у Ја се нов цу (не пре ци зи ра тач ну ло ка ци ју) ра дио 
као елек три чар.34 Због све о бу хват но сти сма тра мо да се ње го во 
све до че ње мо же при хва ти ти са мо де ли мич но, по што се по да-
так о бро ју за то че ни ка пред ли кви да ци ју ло го ра мо же од но си-
ти и на Кра пје и на Бро чи це, јер Шварц ни је био не по сред ни 
све док већ је пре нео при че ко је је чуо од пре жи ва лих.

Та бе ла 1
Број ло го ра ша у Кра пју и Бро чи ца ма

Пе ри о д Ло гор ми ни мум мак си мум 
крај ав гу ста – по че-
так сеп тем бра 

Бро чи це 900 3.000

32 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 87–90.
33 А. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 224; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 36; Е. Бер гер, н. д., 

стр. 20.
34 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 252.
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Пе ри о д Ло гор ми ни мум мак си мум 
крај ав гу ста – по че-
так сеп тем бра 

Кра пје 300 500

крај ав гу ста – по че-
так сеп тем бра 

у куп но 1.200 3.050

сеп тем бар Бро чи це 1.300 1.800
сеп тем бар Кра пје не ма по да та ка не ма по да та ка 
сеп тем ба р у куп но 1.300 1.800
ок то бар Бро чи це 3.000 3.900
ок то бар Кра пје 1.000 1.250
ок то ба р у куп но 4.000 5.150
но вем бар пре ли кви-
да ци је 

Бро чи це 1.400 3.500

но вем бар пре ли кви-
да ци је 

Кра пје 
(и Бро чи це)

4.000 5.000

но вем бар пре ли кви-
да ци је 

у куп но 4.000–5.400 5.000–8.500

1.2. Про це не бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша

У на став ку сле ди ана ли за по да та ка ко је су пре жи ве ли 
ло го ра ши из но си ли у сво јим се ћа њи ма, а од но се се на број 
уби је них и умр лих за то че ни ка на днев ном ни воу. Са ре ла тив-
но ве ли ком си гур но шћу мо же се твр ди ти да су та два ло го ра 
рас фор ми ра на из ме ђу 14. и 16. но вем бра 1941. го ди не. При 
из но ше њу ре зул та та до ко јих смо до шли, има ће мо у ви ду вре-
мен ски пе ри од од пр вог да на ко ји од ре ђе ни све док по ми ње у 
се ћа њи ма за кључ но са 15. но вем бром. За ло гор Кра пје пре но-
си мо ис ка зе са мо Злат ка Вај ле ра и Ја ко ба Да но на, док су оста-
ла све до че ња у ве зи са ло го ром Бро чи це.

Већ пр ви ло го ра ши по пут Злат ка Вај ле ра, ко ји је пре ма 
не по сред ном све до че њу бо ра вио у Кра пју, спо ми њу да су од 
са мог по чет ка те ра ни на из ну ру ју ћи сва ко днев ни рад. Због то-
га, као и због из у зет но ло ше ис хра не, ба ти ња ња и зло ста вља-
ња, днев но је – ка ко су на во ди ли – уми ра ло не ко ли ко де се ти на 
ло го ра ша. Уко ли ко прет по ста ви мо да је днев но уми ра ло или 
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уби ја но ми ни мал но 20 љу ди, то би за цео пе ри од од 23. ав гу-
ста, ка да је Вај лер при спео у ло гор, из но си ло 1.700 љу ди. Ја коб 
Да нон је у Кра пју бо ра вио од 29. ав гу ста до по ло ви не ок то бра. 
Он опи су је ка ко је из Кра пја око 500 за то че ни ка сва ко днев но 
од ла зи ло да по ди же на сип на ре ци Струг, а по по врат ку са ра-
да обич но би „зад њих 5-6 из ко ло не за др жа ва ли и уби ја ли на 
пу ту. Ни ка да се ни смо ком плет но вра ћа ли у ло гор.“ У скла ду 
са на ве де ним прет по став ка ма, мо же се за кљу чи ти да је у том 
пе ри о ду (78 да на), стра да ло ми ни мал но 390 до 468 љу ди.35

Ре ља Ми ла но вић је 2. сеп тем бра сти гао у Бро чи це где је 
сва ко днев но бе ле же но нај ма ње 20 мр твих. У том 75-днев ном 
пе ри о ду стра да ло је нај ма ње 1.500 осо ба. Адолф Фри дрих је 
сти гао у Ја се но вац, то јест Бро чи це, 11. сеп тем бра. Он на во ди 
да „сва ки дан у под не и на ве чер је бар 5-6 љу ди не ста ло“, што 
го во ри о 10 до 12 стра да лих днев но, то јест 660 до 792 у на зна-
че ном пе ри о ду. Ја ков Ка би љо не из но си кон крет не по је ди нач-
не бро је ве жр та ва, али по ње го вој про це ни, „од ве ли ког бро ја 
мла ђих и ста ри јих, ко ји су би ли сти гли до кра ја 1941. го ди не, 
ни је до про ље ћа оста ло ни 10%“.36

Ву ка шин Же га рац (у Бро чи це до спео 24. сеп тем бра) на-
гла ша ва: „Већ у са мом по чет ку уми ра ло је днев но 10–15 љу ди 
због пре сла бе хра не и те шког на пор ног ра да, ко ји се оба вљао 
стал но под удар ци ма кун да ка. Ка ко је ра сла сту ден, та ко се и 
број мр тва ца днев но по ве ћа вао.“ Пре ма то ме да се за кљу чи ти 
да је за 53 да на, умр ло је од 530 до 795 љу ди.37 

Ал бер то Ма е стро, ко ји је у Кра пје, од но сно Бро чи це 
сти гао 27. ок то бра, ис ти че да је већ пр вог да на бо рав ка од по-
сле ди ца ба ти ња ња уста ша пре ми ну ло пет осо ба и да су три те-
же по вре ђе не. О тор ту ри ко ју су спро во ди ле уста ше сли ко ви-
то го во ри и де таљ о ре ак ци ји јед ног вод ни ка: „Ка да би се ра-
пор ти ра ло, да је умр ло ма ње од де сет, ни је био за до во љан, па 
смо зна ли, да ће мо тог да на на ми ри ти же ље ни број мр твих“.38 
Уко ли ко узме мо да је би ло 10 жр та ва днев но, до 15. но вем бра 
је би ло укуп но 200 уби је них.

35 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 19, 320–321.
36 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 277; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 19, 30–31.
37 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 224.
38 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 122.
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Си мо Ђур ко вић све до чи да услед те шког ра да по чет ком 
ок то бра сва ко днев но уми ре пет до осам љу ди. Исте по дат ке 
на во ди и гру па Ср ба из Би је љи не са мо за пе ри од од по ло ви не 
ок то бра. Ако ра чу на мо пе ри од од 1. ок то бра до ла зи се до бро-
ја од 230 до 368 жр та ва, а од 15. ок то бра од 160 до 256 жр та ва.39

Ле он Ко ен ко ји је до ве ден кра јем ок то бра пре ци зи ра: 
„Сва ки дан је оста ја ло два де сет-три де сет мр твих или пот пу но 
пре мла ће них за то че ни ка на на си пу, гдје су би ли и за тр па ва ни 
зе мљом, или по ко па ва ни по ред на си па“.40 Уко ли ко за по чет ни 
дан узме мо 30. ок то бар, у пе ри о ду од 17 да на стра да ло је од 
340 до 510 љу ди.

Гру па ло го ра ша из Би је љи не све до чи да је у ра ду на по-
ди за њу на си па у пр вој по ло ви ни но вем бра сва ко днев но стра-
да ло по 10–15 љу ди, а јед ног да на чак 22 чо ве ка. Ло го ра ше 
ни су уби ја ли из пу ша ка, већ би их уста ше до ту кле де бе лим 
мот ка ма.41 Пре ма то ме, за 15 да на уби је но је нај ма ње из ме ђу 
150 и 225 за то че ни ка.

Утвр ди ли смо да ло го ра ши сва ко днев но уби ја ни, као и 
да су ма сов но уми ра ли од по сле ди ца роп ског ра да, мал тре ти-
ра ња уста ша, гро зних усло ва сме шта ја у ло го ри ма и из о стан-
ка ме ди цин ске не ге. По дат ке о бро ју жр та ва у пе то ме сеч ном 
пе ри о ду по сто ја ња по ме ну тих ло го ра на во ди мо под прет по-
став ком да су ло го ра ши стра да ли сва ко днев но у истом оби му. 
Ма да та ко до би је ни по да ци не мо гу би ти узе ти као пот пу но 
по у зда ни, мо ра ли смо по ћи од да те прет по став ке ка ко би био 
утвр ђен мо гу ћи ра спон из ме ђу ми ни мал них и мак си мал них 
бро је ва жр та ва. Ра зу мљи во, по да ци се не по ду да ра ју увек, не 
са мо због ра зних про це на бро ја жр та ва, већ по себ но због раз-
ли чи тих пе ри о да ко је об у хва та ју.

Нај ма ње пре ци зна чи ни нам се про це на Злат ка Вај ле ра, 
а ујед но се за њу мо же ре ћи да је и нај про и звољ ни ја, јер смо 
са мо на осно ву по да та ка да је реч о „не ко ли ко де се ти на“, за 
ми ни мал ни број узе ли 20 жр та ва. Пре ма ње го вом све до че њу, 
ис па да да број жр та ва у на зна че ном пе ри о ду ни ка ко не мо же 
би ти ма њи од 1.700 осо ба. У ис ка зу Ја ко ба Да но на сто ји по да-

39 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 242, 312.
40 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 141.
41 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 242–243.
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так да је ми ни ма лан бро ју жр та ва 390. Не мо же мо да ти про це-
ну мак си мал ног бро ја жр та ва, јер је мак си мал ни број жр та ва 
у све до че њу Ја ко ба Да но на ма њи од ми ни мал ног Злат ка Вај-
ле ра. Вр ло је ве ро ват но да је он ви ше стру ко ве ћи, јер се ра ди 
о „не ко ли ко де се ти на“, али ми јед но став но не мо же мо да ти 
ио ле по у зда ну про це ну на осно ву тог по да тка.

То ком сеп тем бра у Бро чи це су до ве де ни и Ре ља Ми ла-
но вић, Адолф Фри дрих и Ву ка шин Же га рац. Ако ана ли зи ра-
мо по дат ке из њи хо вих све до че ња до ла зи мо до ми ни мал ног 
бро ја од 530 жр та ва из ис ка за Ву ка ши на Же гар ца (ко ји ујед но 
„по кри ва“ пе ри од од 24. сеп тем бра), и до мак си мал ног бро ја 
од нај ма ње 1.500 жр та ва у ис ка зу Ре ље Ми ла но ви ћа.

По след ња гру па ло го ра ша на во ди по дат ке за ок то бар 
и пр ву по ло ви ну но вем бра, за ло гор Бро чи це. Број жр та ва се 
кре ће у ра спо ну од 150 до 510 љу ди са мо за тај кра так пе ри-
од. Они твр де да је сва ко днев но уби ја но или уми ра ло из ме ђу 
пет и 30 љу ди. Уко ли ко би смо прет по ста ви ли да је кон ти ну и-
ра но, сва ко га да на од осни ва ња ло го ра Бро чи це, стра да ло то-
ли ко љу ди, а пр ва све до че ња ка зу ју да су ту пр ви за то че ни ци 
до ве де ни око 21. ав гу ста 1941. го ди не, у пе ри о ду од 87 да на 
ми ни мал но је стра да ло 435, а мак си мал но 2.610 ло го ра ша. У 
ло го ру Кра пје (ако за дан осни ва ња ло го ра узме мо 23. ав густ 
1941. го ди не, да тум ко ји по ми ње Вај лер) пре ма ис тој прет по-
став ци ми ни мал но је би ло 425, а мак си мал но 2.550 жр та ва.

Та бе ла 2
Број жр та ва у Кра пју и Бро чи ца ма пре ма про це ни ло го ра ша

Ло го ри Кра пје Бо чи це о ба ло го ра 
ми ни мум 1.700 530 2.230
мак си мум 1.700 1.500 3.200

Ло го ри Кра пје Бо чи це о ба ло го ра 
ми ни мум (пет жр-
та ва днев но)

425 435 860

мак си мум (30 жр-
та ва днев но)

2.550 2.610 5.160



Душан Никодијевић

40

Про це на ло гор вре ме број жр та ва
З. Вај лер Кра пје 23. ав густ – 

15. но вем бар 
нај ма ње 1.700

Ј. Да нон Кра пје 29. ав густ – 
пол. ок то бра 

390–468

Р. Ми ла но вић Бро чи це 2. сеп тем бар – 
15. но вем бар 

нај ма ње 1.500

А. Фри дри х Бро чи це 11. сеп тем бар – 
15. но вем бар 

660–792

В. Же га рац Бро чи це 24. сеп тем бар – 
15. но вем бар

530–795

А. Ма е стро Бро чи це 27. ок то бар – 
15. но вем бар 

200

С. Ђур ко вић Бро чи це 1. ок то бар – 
15. но вем бар

230–369

Ср би из Би је љи не Бро чи це 15. ок то бар – 
15. но вем бар

160–256

Л. Ко ен Бро чи це 30. ок то бар – 
15. но вем бар

340–510

Ло го ра ши из 
Би је љи не 

Бро чи це 1–15. но вем бар 150–225

1.3. Број жр та ва ма сов них зло чи на

Ма сов ни зло чи ни над Ср би ма, Је вре ји ма и про тив ни-
ци ма уста шког ре жи ма из ре до ва хр ват ског на ро да по че ли су 
убр зо по осни ва њу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, апри ла 1941. 
го ди не. Зло де ла се вре ме ном по ја ча ва ју на го то во це ло куп ној 
те ри то ри ји те др жа ве, као и у кон цен тра ци о ним ло го ри ма ко-
ји су убр зо осно ва ни – Ко прив ни ца, Го спић (у окви ру ње га 
Ја дов но и Паг), Кру шчи ца и дру ги. Ка да го во ри мо о си сте му 
ло го ра Ја се но вац, сма тра мо да се пр вим зло чи ном у окви ру 
тог стра ти шта мо же сма тра ти смрт не ко ли ци не ло го ра ша то-
ком тран спор та из Го спи ћа у Ја се но вац, ав гу ста 1941. го ди не.

Си мо Ђур ко вић на во ди по да так да је већ у пр вом тран-
спор ту Ср ба из Го спи ћа до Ја се нов ца, на пу ту до Ја стре бар-
ског од же ђи умр ло 12 за то че ни ка. С дру ге стра не, Дра го Чо-
ла ко вић твр ди да је био при су тан ка да је у Ја стре бар ском, док 
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су 20. ав гу ста че ка ли да про ду же за Ја се но вац, из ва го на из-
не то 30 љу ди ко ји су умр ли из истог раз ло га. У пи сму Бог да-
на Ра шко ви ћа ге не ра лу Ми ла ну Не ди ћу од 2. сеп тем бра 1941. 
го ди не из ме ђу оста лог сто ји: „Тран спор то ва ње Ср ба же ле зни-
цом из ло го ра у ло гор вр ши се на не чо ве чан ски на чин. У Ја-
стре бар ско сти гао је 20 ав гу ста је дан блом би ра ни тран спорт 
из Го спи ћа са 5, а 21 ав гу ста са 11 мр твих. У ва го не је стр па но 
по 50 до 60 љу ди и тран спор то ва но 3 да на у за тво ре ним ва го-
ни ма без во де и хра не. Два Ср би на, ко ји због пре на тр па но сти 
ни су ви ше мо гли да уђу у ва гон, уби је ни су на ли цу ме ста“. То 
је, без сум ње, тран спорт ко јим су у Ја се но вац сти гли Чо ла ко-
вић и дру го ви. На осно ву до ступ них по да та ка мо же се утвр ди-
ти да је при ли ком тран спор та пр вих ло го ра ша у си стем ло го ра 
Ја се но вац стра да ло из ме ђу 12 и 30 љу ди.42

Пр ви ве ли ки ма сов ни зло чин у окви ру си сте ма ло го ра 
Ја се но вац до го дио се убр зо по фор ми ра њу ло го ра Бро чи це. О 
то ме по сто ји не ко ли ко ис црп них све до че ња. У њи ма се не по-
кла па тач но вре ме из вр ше ња зло чи на, али је ра зу мљи во да је 
то зло де ло оста ви ло ду бок ути сак на све ло го ра ше, по што им 
је на тај на чин ста вље но до зна ња шта и са ми мо гу да оче ку ју. 
Та ко Дра го Чо ла ко вић пре но си да је „узрок“ тог зло чи на би ло 
бек ство тро ји це Ср ба 22. ав гу ста. То је по свој при ли ци пр во 
ре ги стор ва но бек ство из ло го ра. Због то га су уста ше из дво ји-
ле 400 се ља ка (24. ав гу ста 200 и су тра дан 25. ав гу ста још 200) 
и од ве де ли их у не по зна том прав цу.43

О том зло чи ну го во ри и Си мо Ђур ко вић: „Тре ћег да на 
по до ла ску у ло гор (ми сли на свој до ла зак 21. ав гу ста – прим. 
ау то ра) ус пе ло је че тво ри ци (Чо ла ко вић по ми ње тро ји цу – 
прим. ау то ра) Ср ба за то че ни ка да по бег ну из ло го ра... Пе тог 
да на по ја вио се ме ђу на ма... Вје ко слав Лу бу рић... По сле то га 
је на ре дио да се одво је се ља ци на јед ну стра ну од гра ђа на и 
од при ли ке две тре ћи не нас су би ли се ља ци, ко ји су се одво-
ји ли, њих око 600. Од мах су ове љу де фор ми ра ли у две пар-
ти је и од ве ли из ло го ра у не по зна том прав цу те за њих ни шта 
ни смо мо гли са зна ти где су и шта је са њи ма. Ипак смо чу ли 

42 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 77, 310; Д. Х. Чо ла ко вић,  н. д., стр. 30.
43 Д. Х. Чо ла ко вић, н. д.,  стр. 39–40.
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са ра зних стра на да су ови љу ди од ве де ни у Сл. [авонску] По-
же гу и та мо сви уби је ни. По што је до и ста 26. ав гу ста 1941. у 
Сл. По же ги из вр ше но ‘ли кви ди ра ње’ не ко ли ко сто ти на Ср ба 
ин тер ни ра ца се ља ка, ни је ис кљу че но да су то баш они на ши 
дру го ви ин тер нир ци из ја се но вач ког ло го ра, јер се вре мен ски 
по кла па од ла зак ин тер ни ра ца из ја се но вач ког ло го ра са из вр-
ше ним уби ја њем у ло го ру у Сл. По же ги.’“44

У ис ка зу гру пе Ср ба из Би је љи не да том Ко ме са ри ја ту 
за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду сто ји сле де ће: „На 30. 
ав гу ста 1941. го ди не око 10 са ти пре под не одво ји ли су из на-
ше гру пе све се ља ке њих око 500 – по ве за ли их жи цом два по 
два за ру ке и од ве ли их пре ма же ље знич кој ста ни ци. Уста ше 
су го во ри ли, да су ти се ља ци от пре мље ни у Не мач ку на рад, 
а дру ги да су од ве де ни у Сл. По же гу и та мо по би је ни. Ти се-
ља ци би ли су из сре зо ва би је љин ског и звор нич ког, те не што 
из бје ло вар ског. По зна ва ју ћи ме то де уста ша вје ру је мо да су ти 
се ља ци по би је ни.“45

Ву ка шин Же га рац из ја вљу је: „Пре на шег до ла ска око 
500 се ља ка оте ра но је из ло го ра, али се ни ка да ни је са зна ло 
ка мо и шта је са њи ма би ло. Јед ни су твр ди ли да су од ве де ни 
у Не мач ку на рад, а дру ги да су ода гна ни у Сл. По же гу, где су 
по у би ја ни.“46

На осно ву на ве де них све до че ња, за кљу чу је мо да је из ме-
ђу 24. и 30. ав гу ста по на ре ђе њу Вје ко сла ва Мак са Лу бу ри ћа из 
ло го ра Бро чи це из дво је но из ме ђу 400 и 600 Ср ба се ља ка ко ји 
су у на зна че ном пе ри о ду, или убр зо по сле ње га, ли кви ди ра ни.

Злат ко Вај лер по ми ње стра ви чан зло чин то ком сеп тем-
бра 1941. го ди не, при ли ком град ње на си па на ре ци Струг: „Те-
ра ли су нас као зве ри, па та ко ра де ћи цео дан без од мо ра, уз 
стал но ди вља ње уста ша, оста ло је ви ше од 100 уби је них дру-
го ва чи ја су те ла би ла угра ђе на у оба ле на си па.“47

Кра јем сеп тем бра исте го ди не до го дио се још је дан 
зло чин, опет због бек ства дво ји це Ср ба ко ји су на па ли и оне-
спо со би ли уста шког стра жа ра док су ра ди ли из ван ло го ра у 

44 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 311.
45 Исто, стр. 241.
46 Исто, стр. 222–223.
47 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 321.
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шу ми. Ву ка шин Же га рац пре но си да се то бек ство до го ди ло 
два да на пре ње го вог до ла ска, то јест 22. сеп тем бра. Због то-
га је Љу бо Ми лош на ре дио не ко ли ко по стро ја ва ња („на ступ“) 
свих Ср ба у ло го ру и ин те зи ви ра ње уо би ча је ног ба ти ња ња и 
мал тре ти ра ња. По сле не ко ли ко да на је 26 Ср ба из дво је но и 
ста вље но у „жи цу“, у сво је вр сни ка вез огра ђен бо дљи ка вом 
жи цом не ви ши од 100 до 160 сан ти ме та ра, по вр ши не око 10 
ква драт них ме та ра, где су они, на го лој ле ди ни, про ве ли, пре-
ма ра зним све до че њи ма, из ме ђу два (Дра го Чо ла ко вић) и осам 
(гру па Ср ба из Би је љи не) да на. И по ред то га што се у том про-
со тру чо век ни је мо гао ис пра ви ти, уста ше су за то че ни ци ма у 
„жи ци“ бра ни ле да клек ну или лег ну, а во да им је увек би ло 
до ко ле на. По сле то га су уз ба ти ња ње кун да ци ма из ве де ни ван 
ло го ра и стре ља ни. То се по ис ка зу Сте ве Си ми ћа до го ди ло 4. 
ок то бра. То по твр ђу је и Ри сто Сјте па но вић, с тим што он на-
во ди да је ли кви ди ра но 25 „нај у глед ни јих ин те лек ту а ла ца“.48

У се ћа њи ма пре жи ве лих ло го ра ша на ро чи то су упе ча-
тљи ви опи си по је ди них ли кви да ци ја и ма сов них зло чи на ко-
ји ма су уста ше „кру ни са ле“ сва ко днев но мал тре ти ра ње ло го-
ра ша и њи хо во го ње ње на роп ски рад. О јед ном та квом зло-
чи ну све до чи Адолф Фри дрих: „Јед ног ок то бар ског ју тра за 
ври је ме ра да на На си пу до шао је та да вод ник Ма ти је вић Јо зо, 
та ко ђер је дан од по зна тих ко ља ча, ко ји је за сво је ‘за слу ге’ до-
сти гао и чин сат ни ка кроз 4 го ди не ко љач ког ра да. Са ку пио је 
сву стра жу, ко ја нас је чу ва ла и одр жао јој го вор. Би ло је то не-
ко на ре ђе ње, ко је смо ми бр зо осје ти ли. За пар ча са ка по сли је 
то га ба ци ли су се сви стра жа ри на нас као ажда је и по че ше 
нас не ми ло срд но уда ра ти ба ти на ма, ло па та ма и пу шка ма та-
ко ја ко, да ни је ни ко ско ро од пре ко 1.500 за то че ни ка тог да на 
остао не по ври је ђен. Ре зул тат је био: 19 уби је них и пре ко 50 
те же по ври је ђе них, ко ји ни су мо гли ићи до ло го ра па смо их 
мо ра ли во зи ти у тач ка ма.“49

Дра го Свје тли чић из но си да је јед ног да на на ра ду на 
на си пу уби је но сед мо ро бра ће Ср ба из Ли ке, а да су, по ње го-
вој ра чу ни ци, уста ше то ком ра да на ве ли ком на си пу на Са ви, 

48 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 217, 223–224, 242, 311–312, књ. IV,  стр. 296; Д. 
Х. Чо ла ко вић н. д., стр. 47–52.

49 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 32.
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у ок то бру, уби ли око 60 Ср ба. Ри сто Стје па но вић све до чи да 
је уби је но око 20 бо ле сних ло го ра ша, ко је су уста ше из ве ле из 
ам бул анте, да би их на вод но пре ба ци ли на ле че ње у Си сак.50

Ал бер то Ма е стро пре но си при чу Фра ње Ја ко ба о зло чи-
ну ко ји се до го дио пре не го што је Ма е стро до шао у Кра пје. 
Уста ше су у том пе ри о ду стре ља ле 73 Је вре ја, ве ћи ном ве ле-
тр го ва ца. Мо жда је, али се то не мо же са си гур но шћу твр ди ти, 
реч о истом зло чи ну ко ји по ми ње и Ђо р ђе Ми ли ша. Он из но-
си да је по на ре ђе њу и под ко ман дом Мак са Лу бу ри ћа, Иви-
це Мат ко ви ћа, Љу бе Ми ло ша и фра Ми ро сла ва Мај сто ро ви ћа 
Фи ли по ви ћа из дво је но и у око ли ни Ли по вља на по би је но 80 
Је вре ја, сту де на та и ин те лек ту а ла ца.51

Зло чи ни се на ста вља ју и у но вем бру 1941. го ди не. 
Адолф Фри дрих опи су је до га ђај ко ји се збио по чет ком тог ме-
се ца, не што пре ли кви да ци је ло го ра Бро чи це, а чи ји је глав ни 
ак тер Љу бо Ми лош – не за до во љан тем пом ра до ва на на си пу 
– на ре дио да се из дво ји де се ти на ко ја је по уста шким „нор ма-
ма“ нај ма ње ра ди ла. „Ми лош је сја шио са ко ња и на ре дио, да 
са ми за то че ни ци ски ну при ве де ној де се ти ни ха љи не до го ла и 
стао је лич но пле те ном жи цом да ту че сва ког, ко га је по је дан 
уста ша др жао, да су већ код пр вих уда ра ца па да ли. Уда рао је 
по ле ђи ма и стра жњи ци та ко не ми ло срд но, да су иза сва ког 
уда ра ца оста ја ле ма сни це. Свих де сет је по па да ло, па су их 
он да чи зма ма оне свје шће не уда ра ли и га зи ли док ни су пре-
ста ли да ва ти би ло ка кав знак жи во та. Дво ји цу, ко ји су још ма-
ло сте ња ли, сам је Ми лош пре клао, а и над оста лим су уста ше 
мо ра ле да ис па ле по два мет ка у гла ву, за сва ку си гур ност.“52 
При по врат ку у ло гор, дво ји ца за то че ни ка су се ба ци ла под 
воз, а уве че је је дан од у то вре ме рет ких ле ка ра за то че ни ка 
ис пио скри ве ни отров и та ко се би пре кра тио му ке.

Иа ко је већ по ме ну то ка ко је пре ма све до че њу гру пе Ср-
ба из Би је љи не у пр вој по ло ви ни но вем бра уби ја но по 10–15 
љу ди, ов де под се ћа мо да су са мо у то ку јед ног да на ли кви ди-
ра не 22 осо бе.53

50 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 369, књ. IV,  стр. 295.
51 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 117; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 260–261.
52 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 34.
53 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 242–243.
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На кра ју из два ја мо и пр ви зло чин по ме нут у пр вом из-
ве шта ју о зло чи ни ма у ло го ру Ја се но вац, пу бли ко ва ном још за 
вре ме ра та, 1942. го ди не. Га бри јел Вин тер, Ду шан Ћу лум, Јо-
сип Хир шбер гер, Мир ко Ун тер бер гер, Ан тон Дајч и још дво-
ји ца не и ме но ва них се ља ка да ју ис ка зе и о зло чи ни ма у ло го ру 
Кра пје, на осно ву све до че ња јед ног не и ме но ва ног ло го ра ша, 
ко ји их је слу чај но пре жи вео. Они пре но се да је при ли ком јед-
ног „на сту па“, паљ бом из ми тра ље за по би је но око 150 ло го ра-
ша. То се до го ди ло два-три да на пре пре ба ци ва ња за то че ни ка 
у Ја се но вац и мо гло је, ка ко су на ве ли, стра да ти и ви ше љу ди 
да се ми тра љез ни је за гла вио.54 Могуће је да је на ве де ни зло-
чин по чи њен у скло пу ли кви да ци ја ло го ра, али та кав за кљу-
чак не мо же се узе ти као пот пу но по у здан.

Са би ра њем до ла зи мо до ми ни мал ног бро ја од 983 и 
мак си мал ног од 1.201 жр тве. 

Та бе ла 3
Број жр та ва ма сов них зло чи на у Кра пју и Бро чи ца ма пре ли кви да

ци је ло го ра новембра 1941. године

Зло чин да тум број жр та ва 
У мр ли од же ђи при ли ком тран-
спор та из Го спи ћа и Ја се но вац

19–21. ав густ 12–30

Уби ство Ср ба се ља ка 24–30. ав густ 400–600
Уби ство при ли ком ра да на на-
си пу (З. Вај лер)

сеп тем бар 100

Уби ство због бек ства дво ји це 
Ср ба 

о ко 4. ок то бра 26

Уби ство при ли ком ра да на на-
си пу (А. Фри дрих)

ок то бар 19

Уби ство бра ће Ср ба из Ли ке (Д. 
Свје тли чић)

ок то бар? 7

Уби ство при ли ком ра да на на-
си пу (Д. Свје тли чић)

ок то бар 60

Уби ство гру пе Је вре ја (А. Ма е-
стро)

пр е  27. ок то бра 73

54 Ja se no vač ki lo gor. Is ka zi za to če ni ka ko ji su po be gli iz lo go ra, S. l. 1942, str. 43–44 
(у да љем тек сту: Ја се но вач ки ло гор. Ис ка зи...,.
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Зло чин да тум број жр та ва 
Уби ство гру пе Је вре ја (Ђ. Ми-
ли ша)

сеп тем бар или ок то-
бар

80

Уби ство при ли ком ра да на на-
си пу (А. Фри дрих)

по че так но вем бра 13

Уби ство гру пе ло го ра ша (Ср би 
из Би је љи не)

по че так но вем бра 22

Уби ство гру пе ло го ра ша (из ве-
штај из 1942.)

по че так но вем бра 150

Уби ство бо ле сни ка (Р. Стје па-
но вић)

око бар/но вем бар 20

Уби ство Отона Га вран чи ћа о ко бар/но вем бар 1
Укуп но ав густ – по ло ви на 

но вем бра
9831.201

1.4. Број жр та ва при ли ком ли кви да ци је ло го ра Кра
пја и Бро чи ца

Сре ди ном но вем бра 1941. го ди не ло го ри Кра пје и Бро-
чи це су пре ста ли да по сто је. Ско ро сви ло го ра ши су по гу бље-
ни, углав ном на раз не мон стру о зне на чи не. Та зби ва ња та ко ђе 
су оста ви ла ду бог траг у се ћањи ма ма ло број них пре жи ве лих 
и о све му то ме је са чу ва но до ста по да та ка.

У пр вом из ве шта ју о Ја се нов цу, из да том 1942, го ди-
не, сто ји да је при ли ком њи хо вог спро во ђе ња у Ја се но вац од 
1.000 пре о ста лих ло го ра ша у Кра пју, стра да ло око 200. Су тра-
дан, по до ла ску у Ци гла ну, на муч ки на чин уби јен је нео д ре-
ђен број ло го ра ша, чи ја су те ла по том ка ми о ни ма од ве же на 
на траг у Кра пје и та мо по ко па на.55

Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на 
на во ди да је због обил них ки ша и по пла ва у том пе ри о ду и 
са мим уста ша ма по ста ло ја сно да не мо гу одр жа ти ло го ре 
Кра пје и Бро чи це, па су сто га од лу чи ли да их рас фор ми ра ју. 
Ко ми си ја је на осно ву све до че ња Ива на Фи лип чи ћа, Ми је Ау-
фер бе ра, Ота Бре је ра (Breyer), Је шуе Аби ну ма, Ја ко ба Да но на, 
Бран ка Или ћа и Ру дол фа Сло ве не ца за кљу чи ла сле де ће: око 
15. но вем бра 1941. го ди не Лу бу рић је на ре дио да се по ко љу 

55 Ја се но вач ки ло гор. Ис ка зи..., стр. 43–44.
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сви за то че ни ци не спо соб ни за рад (600–700), а још 85 је на 
исти на чин стра да ло за то што су мо ли ли бо љу хра ну. У исто 
вре ме је у ло го ру број II  уби је но око 50 Је вре ја по на ре ђе њу 
Љу бе Ми ло ша с ци љем да се уте ра страх у ко сти они ма ко ји 
„не ће да ра де бр зо“. Пре о ста лих 700 за то че ни ка је пре ба че но 
у ло гор број III, Ци гла ну. По окон ча њу тог де пор то ва ња у жи-
во ту је оста ло са мо 250 љу ди и они су би ли пр ви за то че ни ци 
Ци гла не. На осно ву из не тих по да та ка мо же се за кљу чи ти да је 
за вре ме ли кви да ци је ло го ра Кра пја и Бро чи це и пре ба ци ва ња 
за то че ни ка у Ци гла ну стра да ло од 1.185 до 1.285 љу ди.56

Ђор ђе Ми ли ша све до чи о бро ју ло го ра ша не по сред но 
пре ли кви да ци је: „У ло го ру II Ја се нов цу, уда ље ном от при ли-
ке 6 км од ци гла не, би ло је нај ви ше 2.500 Жи до ва“. Не што 
ка сни је ка же да „укуп но је би ло упо сле но дви је хи ља де за то-
че ни ка“, не пре ци зи ра ју ћи ко ли ко је би ло Ср ба а ко ли ко Је-
вре ја. На осно ву ње го вог ис ка за, из гле да да је око 2.225 љу ди 
стра да ло при ли ком ли кви да ци је ло го ра Кра пје и Бро чи це, као 
и при ли ком ру ше ња Бро чи ца, а у Ци гла ну је сти гло око 425 
за то че ни ка.57

Ис ка зе не по сред них све до ка срп ске на ци о на лно сти, ко-
ји су о сво јим стра да њи ма из ве сти ли чи нов ни ке Ко ме са ри ја та 
за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду, об ја вио  је Ан тун Ми-
ле тић, а Је вре ји су слич но учи ни ли у књи зи Се ћа ња Је вре ја на 
ло гор Ја се но вац.

Ка ко у по зну је сен 1941. го ди не вре ме по ста је све хлад-
ни је, а ки ше све че шће и ја че, та ко це ло под руч је око Ја се нов-
ца, укљу чу ју ћи и Кра пје и Бро чи це, би ва по пла вље но. По чет-
ком дру ге де ка де но вем бра (у не ким из во ри ма 10, а у дру гим 
14. но вем бра) во да је би ла то ли ко на до шла у Бро чи це да су 
уста ше од лу чи ле да све за то че ник из ве ду из ло го ра, а да из ве-
стан број њих пре ба це у Кра пје, а оста ле на про стор ци гла не 
у не ка да шњем вла сни штву Ср би на Озре на Ба чи ћа и си но ва, у 
не по сред ној бли зи ни ме ста Ја се но вац. Пре ма ре чи ма Ву ка ши-
на Же гар ца, у ча су пре ба ци ва ња у Бро чи ца ма је укуп но би ло 
око 3.000 љу ди, 570 Ср ба и 2.430 Је вре ја, док Ре ља Ми ла но-

56 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 41–42.
57 Ђ. Ми ли ша, . Ми ли ша, н. д., стр. 78–79.
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вић из но си по да так око 450 Ср ба и 500 Је вре ја. Же га рац на-
по ми ње да је то ком пре ба ци ва ња број од око 3.000 ло го ра ша 
у Бро чи ца ма пре по ло вљен, то јест да је стра да ло 1.500 за то-
че ни ка. Од око 570 Ср ба, ко ли ко их је пре ма ис ка зу Же гар ца 
би ло у Бро чи ца ма, не што ма ње од 200 је пре ба че но у Кра-
пје. Он не зна ко ли ко их је уби је но на пу ту до Кра пја, али су 
сва ка ко сви пре жи ве ли би ли ли кви ди ра ни на Бад њи дан, 24. 
де цем бра, за јед но са Је вре ји ма. У ис ка зу гру пе ло го ра ша из 
Би је љи не по ми ње се број од око 200 Ср ба пре ба че них у Кра-
пје по ме ну тог да на, а на во де и да је већ на пу ту уби је но око 
30 за то че ни ка, док Си мо Ђур ко вић го во ри да је пре ба ци ва ње 
ор га ни зо ва но прет ход ног да на, 13. но вем бра, а да је у Кра пје 
упу ће но 250, од но сно 280 Ср ба а на пу ту их је уби је но око 50. 
Дра го Чо ла ко вић ка же да је пре ба ци ва ње ло го ра ша из Бро чи-
ца по чи ње 13. но вем бра та ко што су та да из дво је ни бо ле сни 
да би „се пре ме сти ли у не рад ни ло гор Кра пје“ и та гру па је 
бро ја ла 260 Ср ба.58

Све што се до га ђа ло то ком пре ба ци ва ња ло го ра ша из 
Бро чи ца у Ци гла ну де таљ но су опи са ли пре жи ве ли за то че ни-
ци у сво јим све до че њи ма. Пре ма Же гар цу, „се лид ба“ се до го-
ди ла 14. но вем бра, и од 300 Ср ба ко ји су де пор то ва ни у Ци гла-
ну, су тра дан, 15. но вем бра, у жи во ту их је оста ло око 120, што 
зна чи да је том при ли ком уби је но око 180 Ср ба. На исти број 
на ла зи мо и у из ја ва ма гру пе Ср ба из Би је љи не (ко ји на во де 
да се то до го ди ло 15. но вем бра), док Си мо Ђур ко вић из но си 
по да так да је у Ци гла ну до шло са мо 80 љу ди, а да је на ру-
ше њу ба ра ка у Бро чи ца ма оста ло да ра ди 120 за то че ни ка. Ре-
ља Ми ла но вић на во ди да је на ра до ви ма оста ло 80 Ср ба и да 
су од мах са хра ни ли 15 уби је них Је вре ја ко ји су ту оста вље ни 
због ста ро сти и бо ле сти. „Њих су уста ше по у би ја ли пред на ма 
ле тва ма, ко че ви ма и бо де жи ма.“ Чо ла ко вић пре но си да је 14. 
но вем бра у Ци гла ну кре нуо  оста так од 1.200 љу ди (ве ро ват но 
ми сли и на Ср бе и на Је вре је), али их је 100 вра ће но да ру ше 
ба ра ке. Све то, али без из но ше ња од ре ђе ног бро ја уби је них 
ло го ра ша, по твр ђу је и Ри сто Стје па но вић.59

58 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 224–225, 243, 278; Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр. 
58–59.

59 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 278–279, књ. IV,  стр. 296–297; Д. Х. Чо ла ко вић 
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 На осно ву тих по да та ка мо же мо за кљу чи ти да је по ло-
ви ном но вем бра из Бро чи ца у Кра пје упу ће но из ме ђу 200 и 
280 Ср ба, да их је ус пут уби је но из ме ђу 30 и 50, да су сви они 
ли кви ди ра ни до кра ја 1941. го ди не. Та ко ђе са зна је мо да је од 
оних ко ји су упу ће ни у Ци гла ну стра да ло око 180 љу ди или 
то ком са мог пу та, или пр ве но ћи у Ци гла ни услед смр за ва ња.

Пре ма до ступ ним по да ци ма за кљу чу је мо да је на ру ше-
њу ба ра ка у ло го ру Бро чи це 15. но вем бра оста ло из ме ђу 60 и 
120 Ср ба. Као „ис по моћ“ тој гру пи, уста ше су тра дан до во де 
из ме ђу 16 и 60 Је вре ја из Ци гла не, а ве ро ват но истог да на до-
ла зи но ва гру па од око 100 Ср ба са Кор ду на. Због, ка ко је ре-
че но, на вод ног по ку ша ја бек ства, уста ше 17. и 18. но вем бра 
уби ја ју укуп но 76 Ср ба са Кор ду на. Ре ља Ми ла но вић све до-
чи да су због по ку ша ја бек ства че тво ри це Ср ба из Кар лов ца, 
уста ше 21. но вем бра по стро ји ле око 140 Ср ба и 200 Је вре ја да 
гле да ју ег зе ку ци ју дво ји це бе гу на ца (дру га дво ји ца су прет-
ход но уби је на), да би по сле то га ло го ра ши би ли на те ра ни на 
„пли ва ње“ у ле де ној во ди око ло го ра. Тог да на је ре ги стро ва-
но 76 мр твих. Ру ше ње је за вр ше но по сле 20. но вем бра, да би 
по том ло го ра ши ма би ло на ре ђе но да ко па ју ру пу „за креч“, то 
јест ра ку за 80 љу ди, у ко јој је истог да на са хра ње но 56 ста ра-
ца, Ср ба, Је вре ја и ма њи број Хр ва та. У ту ру пу су спу шта ни 
ле ше ви и дру гих уби је них за то че ни ка, ме ђу ко ји ма су 23. но-
вем бра би ла тела гру пе Ср ба из Ци гла не, као и свих ко ји су 
ра ди ли на ру ше њу ба ра ка ло го ра Бро чи це. Чо ла ко вић све до чи 
о гру пи од око 70 Ли ча на ко ју уста ше до во де у вре ме ру ше ња 
ло го ра Бро чи це. Због по ку ша ја бек ства двој це ло го ра ша (ко ји 
су ухва ће ни и уби је ни), при ре ђе но је „пли ва ње“ рад ни ка Ли-
ча на, ко ји су ра ди ли на ру ше њу, и та да их је око 30 стра да ло, 
а уби ја ња су на ста вље на до кра ја да на.60 Из те гру пе Ли ча на 
пре жи ве ло је са мо из ме ђу 20 и 25 за то че ни ка и они су кра јем 
но вем бра вра ће ни на зад у Ци гла ну.

И ов де из два ја мо све до че ње Дра га Свје тли чи ћа због то-
га што из но си по дат ке ко ји се по вре мен ским од ред ни ца ма не 
по кла па ју са оста лим ис ка зи ма, јер се, пре ма ње го вим ре чи ма, 

н. д., стр. 58–60.
60 Д. Х. Чо ла ко вић,  н. д., стр. 66–67.
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све опи са но зби ва ло не ко ли ко да на ра ни је. По ње го вом ис ка-
зу, уста ше већ 4. или 5. но вем бра из два ја ју око 150 ста рих и 
бо ле сних Ср ба и упу ћу ју их у Кра пје да се та мо „опо ра ве“. 
Он из но си да је ка сни је са знао „да је тај ло гор, у ко јем је би ло 
не ко ли ко хи ља да Ср ба и Жи до ва пот пу но ли кви ди ран  на тај 
на чин, да су сви за то че ни ци у ње му по би је ни“,61 укљу чу ју ћи и 
већ по ме ну тих 150 Ср ба. По сле то га, 9. но вем бра из да то је на-
ре ђе ње да пре о ста лих 240 Ср ба бу де пре ба че но у Ци гла ну, али 
су из тран спор та из дво је на 62 за то че ни ка (ме ђу њи ма је био и 
Свје тли чић) и вра ће на у Бро чи це да ра де на ру ше њу ло го ра, 
да би им су тра дан, 10. но вем бра уста ше по сла ли у ис по моћ 65 
Је вре ја. Сле де ћих да на до во ђе ни су но ви ло го ра ши: 11. но вем-
бра 110 Ср ба, 13. но вем бра 200 ста ри јих Је вре ја из Са ра је ва, 
и 14. и 15. но вем бра 108 Ср ба и 135 Је вре ја (Ан тун Ми ле тић 
из два ја до ку мент од 18. но вем бра где сто ји да је из Са ра је-
ва 16. но вем бра по сла на гру па ко му ни ста и чет ни ка (би ло их 
је 171) при пад ни ка је вреј ске, пра во слав не, ри мо ка то лич ке и 
ислам ске ве ро и спо ве сти).62 По Свје тли чи ће вој ра чу ни ци про-
из и ла зи да је око 15. но вем бра у Бро чи ца ма би ло укуп но око 
280 Ср ба и 400 Је вре ја. Он по ми ње не ко ли ко зло чи на. Већ 12. 
но вем бра због при ја ве уста шког до у шни ка, Је вре ји на зва ног 
Бу гар, сви ло го ра ши су мо ра ли да „пли ва ју“ у 75 сан ти ме та ра 
ду бо кој во ди. То се де си ло и по сле два да на, 14. но вем бра, и 
та да је стра да ло 77 ло го ра ша, а истог да на, по под не, уста ше 
и Бу гар су за кла ли још 16 Ср ба. Као и оста ли, Свје тли чић на-
во ди да је ру ше ње за вр ше но по сле 20. но вем бра, да су за тим 
ко па ли „ру пу за креч“ у ко јој су са хра ни ли уби је не ло го ра ше, 
док се он са пре жи ве ли ма вра тио у Ци гла ну 28. но вем бра. За 
раз ли ку од оста лих, Свје тли чић сма тра да је пре жи ве ло 37 за-
то че ни ка.

Ка да се из но се за кључ ци о бро ју жр та ва при ли ком ру-
ше ња ло го ра Бро чи це, мо же се го во ри ти о бро ју жр та ва то-
ком по је ди нач них зло чи на, али и из ве сти по сред на ра чу ни ца о 
укуп ном бро ју жр та ва од у зи ма ју ћи број пре жи ве лих од бро ја 
ло го ра ша ко ји су би ли у ло го ру или су до ве де ни у Бро чи це у 

61 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр.  369–371.
62 Исто, стр. 95–97.
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вре ме ру ше ња ба ра ка. Ка да се са бе ру по је ди нач не жр тве до-
би ја се број од 97, пре ма све до че њу Свје тли чи ћа, и 136 пре ма 
све до че њу оста лих, а ако се на то до да 15 Је вре ја уби је них јер 
су уста ше про це ни ле да их због ста ро сти и бо ле сти и не тре ба 
пре ба ци ва ти у Кра пје, до ла зи се до бро ја од 151 жр тве. Ре ља 
Ми ла но вић твр ди да је на ру ше њу би ло ан га жо ва но 340 ло го-
ра ша, а Дра го Свје тли чић спо ми ње 680 љу ди, та ко да се од-
у зи ма њем бро ја пре жи ве лих (ми ни ма лан је 20 а мак си ма лан 
37) до ла зи се до бро ја од 303–320, од но сно 643–660 жр та ва. 
За кљу чак је да је пре ма из не тим све до че њи ма са мо то ком ру-
ше ња ло го ра Бро чи це стра да ло ми ни мал но 303, а мак си мал но 
660 љу ди.

Све до че ња Је вре ја ни су обим на, де таљ на и по у зда на као 
код Ср ба, што је и ра зу мљи во с об зи ром на то да су Ср би из ја-
ве да ли у Ко ме са ри ја ту 1942. го ди не, а Је вре ји тек по сле ра та, 
док је Егон Бер гер сво ја се ћа ња са ку пио у књи зи об ја вље ној 
1966. го ди не.

Адолф Фри дрих је био у гру пи од 30 ло го ра ша ко ја је 
од ве де на да ру ши ба ра ке у ло го ру Кру шчи ца код Трав ни ка. 
То је тра ја ло 10 да на, а по вра так у Ја се но вац до че ка ло је 14 
за то че ни ка из те гру пе. Фри дрих ни је пре ци зан ни кад је реч о 
вре ме ну ка да је ру ше ње спро во ђе но, а до дат ну за бу ну иза зи ва 
ка да на во ди да су се пре жи ве ли из те гру пе вра ти ли у ло гор Ја-
се но вац II, не по сред но пре ње го ве ли кви да ци је, и то у де цем-
бру 1941. го ди не: „Сли је де ћег да на на на сту пу за рад об ја вио 
је ло гор ник, да сви бо ле сни, сла би и они ко ји ми сле да не мо гу 
ра ди ти те же фи зич ке по сло ве, не ка се по ста ве на стра ну, да ће 
они ићи у дру ги ло гор гдје ће им би ти бо ље, јер не ће мо ра ти 
ра ди ти. Ов дје ће оста ти са мо здра ви и ја ки за то че ни ци, по што 
ће то би ти ‘рад ни ло гор’. Ја ви ло се ско ро по ло ви на, око 700, 
и од мах им је на ре ђе но да спре ме сво је ства ри. Кре ну ли су за 
пар ми ну та на це сту, гдје их је че ка ло око 200 уста ша са строј-
ни ца ма, крам по ви ма и ло па та ма. Од ве ли су их пре ма нај бли-
жој шу ми, а за нај ви ше по ла са та чу ли смо стра шну пуц ња ву 
из строј ни ца, ко ја ни је тра ја ла ви ше од де сет ми ну та. Дру гог 
да на су уста ше ка ми о ном пре во зи ле рук са ке и де ке, оди је ла, 
ци пе ле и дру ге дроњ ке, па је на ма сви ма би ло ја сно шта се 
до го ди ло, тј. да они за и ста не ће ви ше мо ра ти ни шта да ра де. 
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По би је не су за ко па ли у ис тој шу ми, а нас ‘мла ђе и ја че’ су 
пре се ли ли у ло гор Ја се но вац 3, на Ци гла ну, гдје су са мо не ки 
оста ли до зад њег да на ло го ра НДХ“63, на вео је у сво јој из ја ви 
Фри дрих. Пре ма том ис ка зу мо же се твр ди ти да је у Бро чи ца-
ма не по сред но пре ли кви да ци је ло го ра би ло око 1.400 љу ди, 
од ко јих је по ло ви на, око 700 за то че ни ка, од мах по би је на, док 
је огром на ве ћи на оста лих стра да ла у Ци гла ни.

Ле он Ко ен твр ди, не на во де ћи та чан да тум, да „је око 
две до две и по хи ља де пот пу но ис цр пље них ло го ра ша би ло 
пре мје ште но у ло гор Ја се но вац IIIб –  Ци гла ну... То пре ба ци-
ва ње за то че ни ка из вр ше но је у дви је гру пе. У пр вој гру пи су 
се ли ли нас мла ђе до три де сет го ди на, а у дру гој гру пи оста ле. 
Ми смо по шли већ ка сно по под не, а дру га гру па тек уве че по 
но ћи.“ Да ље ка зу је да је из пр ве гру пе стра да ло око 100 љу ди, 
а из дру ге гру пе још ви ше за то че ни ка, ма да не на во ди та чан 
број. За тим износи да је са пр вом гру пом сти гао пред ка пи ју 
Ци гла не, ви део је на сла га на те ла 400–500 усмр ће них. Ни је ја-
сно да ли су ти ле ше ви за то че ни ка из дру ге гру пе из Кра пја, 
или с не ког дру гог ме ста? Ка да се све узме у об зир, пре ма 
ис ка зу Ко е на из Бро чи ца је кре ну ло 2.000–2.500 љу ди, из те 
гру пе је си гур но стра да ло око 100 ло го ра ша, док се за још 
400–500 то не мо же по у зда но твр ди ти. Да кле, пре ма то ме, у 
Ци гла ну је сти гло из ме ђу 1.400 и 2.000 ло го ра ша и то, ве ро-
ват но, са мо Је вре ја.64

Егон Бер гер, го во ре ћи о истом до га ђа ју, на во ди пре ци-
зни је, али до не кле дру га чи је ин фор ма ци је. Он твр ди да је гру-
па бо ле сних и ста ри јих љу ди бро ја ла 1.600 љу ди и да су они 
из Бро чи ца спро ве де ни у Кра пје (а не у Ци гла ну, ка ко све до чи 
Ко ен), те да је у Кра пје сти гло са мо 100 за то че ни ка, што зна-
чи да је та да уби је но 1.500 љу ди. У Бро чи ца ма је оста ло 1.900 
ло го ра ша и они су по че ли да ди жу „ма ли на сип“ ко ји је шти-
тио Ци гла ну. Бер гер по том на во ди да је 13. но вем бра по чи њен 
ма сов ни по кољ, и да је од не ка да шњих 1.900 оста ло 1.100 ло-
го ра ша ко ји ће би ти пре ба че ни у дру ги ло гор (зна чи, уби је но 
је 800 љу ди). Сле де ћег да на, 14. но вем бра по че ла је „се лид ба“ 

63 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 34–36.
64 Исто, стр. 141–142.
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и том при ли ком је стра да ло 50 за то че ни ка. На кра ју у Ци гла-
ни је сле де ћег да на оста ло жи вих са мо 600 ло го ра ша.65 Пре ма 
то ме, ка ко твр ди Егон Бер гер, не што пре ру ше ња ба ра ка у ло-
го ру Бро чи це је стра да ло 1.500, а то ком са ме ли кви да ци је тог 
стра ти шта 1.300 љу ди, што укуп но да је број од 2.700 жр та ва.

Ја ков Ати јас је у Ја се но вац до ве ден 19. сеп тем бра. Он 
све до чи да су јед ног да на због на до ла ска Са ве ло го ра ши из Ја-
се нов ца пре ба че ни у Кра пје и да се том при ли ком у бу ји ца ма 
„угу ши ло“ око 500 љу ди. У Кра пју је био 15 да на, за то вре ме 
ло го ра ши ни су из во ђе ни на при сил ни рад због ло ших вре мен-
ских при ли ка, али је, с дру ге стра не, сва ки дан из два ја но 50 до 
100 Је вре ја ко ји би по том би ли ли кви ди ра ни. Он је пре жи вео 
за хва љу ју ћи то ме што се до бро вољ но при ја вио за рад у „рад-
ни ло гор“ Ја се но вац. Пре ма том ис ка зу мо же се за кљу чи ти да 
је у Кра пју са мо у ро ку од 15 да на стра да ло од 750 до 1.500 
љу ди, као и још 500 љу ди при ли ком тран спор то ва ња.66

Ја ков Ка би љо је пре жи вео па као Кра пја и био је ме ђу 
оних 400 за то че ни ка ко ји су као „ја чи и мла ђи“, сре ди ном но-
вем бра, би ли од ре ђе ни да бу ду пре ба че ни у ло гор Ја се но вац, 
то јест Ци гла ну. По сле не ко ли ко да на у Ци гла ну је до ве де на и 
гру па ло го ра ша из „Ја се нов ца 2“ (Бро чи це), та ко да се ту, по 
ње го вим ре чи ма, на шло 800 за то че ни ка из два рас фор ми ра на 
ло го ра. У „Ја се нов цу 2“ је оста ло око 550 љу ди, за тво ре них у 
ба ра ке, ко ји ма ни је до ста вље на хра на па су та ко би ли „пре-
пу ште ни не ми лој суд би ни“. „Пред сам Бо жић 1941, од ве де на 
је ма ња гру па од 50 за то че ни ка из Ци гла не на ру ше ње ба ра ка 
у ло гор Ја се но вац 2. Са мо се не ко ли ко од ових вра ти ло“, све-
до чи Ка би љо. Та мо су за те кли ле ше ве ло го ра ша ко ји су би ли 
оста вље ни да по мру у ба ра ка ма. Ка би љо на во ди и све до че ње 
јед ног за то че ни ка Бу га ри на, ко ји је био при мо ран да уче ству је 
у кла њу око 700 ло го ра ша пре о ста лих у Кра пју. Мо гу ће је да 
је то у ства ри већ по ми ња ни уста шки до у шник, Је вре јин под 
на дим ком Бу гар. То се де си ло у но ћи са 21. на 22. но вем бар. 
Пре ма на во ди ма јед ног уста ше, та да је по кла но 613 жр та ва.67

Ра ни је је већ по ми њан по да так Ал бер та Ма е стра да је 
65 E. Бер гер, н. д., стр. 19–20, 23–25.
66 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 74–75.
67 Исто, стр. 86–90.
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кра јем ок то бра или у но вем бру 1941. го ди не из Кра пја у Ци-
гла ну пре ба че но око 450 љу ди, док је око 800 оста ло у Кра пју 
да би по том би ли ли кви ди ра ни. Ти по да ци ско ро да се по ду-
да ра ју са они ма ко је на во ди Ка би љо. Не што ка сни је Ма е стро 
казује да је гру па ло го ра ша из Бро чи ца пре ба че на у Ци гла ну 
11. но вем бра. На пр ви ма сов ни зло чин у Ци гла ни ни је се ду го 
че ка ло. Уста ше, пред во ђе не Мак сом Лу бу ри ћем и Љу бом Ми-
ло шем, по би ле су 14. но вем бра 120 но во при до шлих ло го ра ша 
у Ци гла ни. По сле не ко ли ко да на, Ма е стро по сред но са зна је 
да је ло гор Бро чи це рас фор ми ран и да је та мо по би је но око 
1.200 по след њих ло го ра ша. Те по дат ке је чуо од љу ди ко ји су 
их по ко па ли, а ве ћи на је та ко ђе стра да ла – од 60 ло го ра ша 
„гро ба ра“ од ве де них у Бро чи це да по ко па ју уби је не жи вих се 
вра ти ло са мо 25 за то че ни ка.68

Бо жо Шварц на гла ша ва да је јед не но ћи из ми тра ље-
за по би је на без ма ло по ло ви на од укуп ног бро ја за то че них 
(4.000–5.000), док је дру га по ло ви на на те ра на да тр че ћим ко-
ра ком, бо са, иде ка 12 ки ло ме та ра уда ље ном Ја се нов цу. Од 
2.000 до 3.000 ло го ра ша сти гло их је 300–400, а по ло ви на при-
сти глих се смр зла пр ве но ћи. Из ис ка за Швар ца про из и ла зи да 
је стра да ло из ме ђу 3.800 и 4.850 за то че ни ка.69

Злат ко Вај лер опи су је ли кви да ци ју ло го ра Кра пје сле де-
ћим ре чи ма: „Осни ва њем ло го ра Ја се но вац, ло гор у Кра пју је 
из гу био свој зна чај, па су уста ше при пре ми ле ње го ву пот пу ну 
ли кви да ци ју. Не ко ли ко да на пред ли кви да ци ју ло го ра из дво-
је на је гру па од 50 ло го ра ша ко ја је има ла за да так да ис ко па 
ду бок ја рак на се ве ро и сточ ној стра ни ло го ра, на вод но као по-
моћ ну бра ну у слу ча ју да про дре ре ка Струг. Кра јем ок то бра 
око 18 ча со ва, пре ве че ре дат је знак за оп шти збор свих за то-
че ни ка. По што су сви из и шли на ме сто по стро ја ва ња, од јед-
ном је са свих стра на отво ре на ва тра из ми тра ље за и пу ша ка 
и та ко су ли кви ди ра ни сви пре о ста ли за то че ни ци из ло го ра 
Кра пје: по јед ној вер зи ји око 1.200, по дру гој  ви ше од 2.000 
за то че ни ка. Ра ни је у ту свр ху из дво је них пе де се так ло го ра ша 
ба ца ли су то ком це ле но ћи ле ше ве уби је них и ра ње них у већ 

68 Исто, стр. 122–123.
69 Исто, стр. 252.
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ис ко па ну ра ку и до ју тра је за тр па ва ли. Ли кви да ци ју ло го ра 
из вр шио је уста шки нат по руч ник Пу дић зва ни 'Па ра ли за'. Су-
тра дан по ли кви да ци ји ло го ра, у Ја се но вац је до ве де но де се-
так пре жи ве лих ло го ра ша из Кра пја. О све му ово ме при чао 
ми је Ми лан Ле ит нер, ро дом из Ва ра жди на, ко ји је при су ство-
вао ли кви да ци ји, а по том је са ло гор ском ар хи вом пре ба чен 
у Ја се но вац где је ра дио у ло гор ској ар хи ви. Уби јен је 1944. 
го ди не.“70.

Пре ма већ по ме ну том ис ка зу Ива на Чин чур ка ко ји пре-
но си Мир ко Пер шен, од око 1.000 ло го ра ша у Кра пју, оста ло 
је не ко ли ко де се ти на Је вре ја и око 50 ко му ни ста ко ји су пре-
ба че ни у Ја се но вац.71 

Ако је по све до че њи ма пре о ста ло нај ви ше 100 пре жи-
ве лих, мо же се прет по ста ви ти да је стра да ло мак си мал но 900 
ло го ра ша.

Као што се из прет ход но на ве де ног мо же ви де ти, све до-
че ња о бро ју стра да лих од сре ди не до кра ја но вем бра 1941. го-
ди не су број на и ме ђу соб но се при лич но раз ли ку ју, ка ко по из-
но ше њу бро ја жр та ва, та ко и по по у зда но сти. Ка ко је већ ука-
зано, нај не по у зда ни је је све до че ње Бо же Швар ца, ко је ујед но 
из но си и мак си ма лан број од 4.850 стра да лих ло го ра ша. Иа ко 
се тај број од но си са мо на ло гор Кра пје, ми смо га узе ли за 
мак си мал ни број за оба ло го ра, јер у свим оста лим слу ча је ви-
ма на ве де ни мак си мал ни бро је ви су ни жи од по ме ну тог и када 
се са бе ру жр тве оба ло го ра.

Ми ни мал ни број жр та ва ко ји се по ми ње при ли ком ли-
кви да ци је Кра пја и Бро чи ца је 200, али се он од но си са мо на 
Кра пје, док смо ми узе ли као ми ни мал ни број жр та ва онај ко ји 
је из не ла Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на 
и за Кра пје и за Бро чи це. Зна чај но је на ве сти да су у да те бро-
је ве жр та ва увр шће ни и ло го ра ши ко ји су умр ли или уби је ни 
пр ве но ћи по при спе ћу из Кра пја и Бро чи ца у Ја се но вац, то 
јест Ци гла ну. 

70 Исто, стр. 321.
71 М. Пер шен, н. д., стр.130.
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Та бе ла 4
Број жр та ва при ли ком ли кви да ци је ло го ра Кра пје и Бро чи це и 

пре жи ве ли у Ци гла ни

Ја се но вац – из ве штај 
из 1942.

Кра пје 200
Ци гла на жи вих 800

Ко ми си ја за утвр ђи ва-
ње зло чи на 

Кра пје и Бро чи це 1.185–1.285
Ци гла на жи вих 250

Ђ. Ми ли ша Кра пје и Бро чи це 2.225
Ци гла на жи вих 425

В. Же га рац Бро чи це 1.500
Гру па из Би је љи не Бро чи це – уше ње 303–660
Гру па из Би је љи не Ци гла на жи вих 120
А. Фри дри х Бро чи це 700

Ци гла на жи вих 700
Е. Бер гер Бро чи це и Кра пје 2.700

Ци гла на жи вих 600
Ј. Ати ја с Кра пје 1.250–2.000
Ј. Ка би љо Бро чи це или Кра пје 550–700

Ци гла на жи вих 750
А. Ма е стро Кра пје 800

Бро чи це 1.200
Ци гла на жи вих 450

Л. Ко ен Бро чи це или Кра пје 500–600
Ци гла на жи вих (из 
Бро чи ца)

1.400–2.000

Б. Швар ц Кра пје и Ци гла на пр ве 
но ћи

3.800–4.850

Ци гла на жи вих 150–200
З. Вај лер Кра пје 1.200–2.000
И. Чин чу рак Кра пје 900
Ми ни мум Кра пје и Бро чи це 1.185
Мак си мум Кра пје и Бро чи це 4.850

***
Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на 

оку па то ра и њи хо вих по ма га ча је про це ни ла да је у Кра пју и 
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Бро чи ца ма стра да ло 8.000 љу ди.72 Ми смо, на осно ву на шег 
ис тра жи ва ња, до шли до ми ни мал ног бро ја од 2.168 стра да лих 
и мак си мал ног од 10.031 жр тве. Ми ни ма лан број је збир ми-
ни мал ног бро ја жр та ва ма сов них зло чи на о ко ји ма су све до чи-
ли пре жи ве ли ло го ра ши и ми ни мал не про це не стра да лих при-
ли ком ли кви да ци је ло го ра Кра пје и Бро чи це. До мак си мал ног 
бро ја жр та ва смо до шли та ко што смо са бра ли мак си мал ну 
про це ну бро ја жр та ва у ло го ри ма и мак си мал ну про це ну стра-
да лих при ли ком ли кви да ци је ло го ра.

Та бе ла 5
Су мар ни ре зул та ти за ло го ре Кра пје и Бро чи це73

Та бе ле да тум број 
Број ло го ра ша у Кра пју и 
Бро чи ца ма 

крај ав гу ста  –
по ло ви на но вем бра

4.000/5.400–
5.000/8.500

Број жр та ва у Кра пју и Бро-
чи ца ма пре ма про це ни ло го-
ра ша 

крај ав гу ста  –
по ло ви на но вем бра

860–5.160

Број жр та ва ма сов них зло чи-
на у Кра пју и Бро чи ца ма

19. ав густ  –
по ло ви на но вем бра

983–1.201

Број жр та ва при ли ком ли-
кви да ци је Кра пја и Бро чи ца 

по ло ви на но вем бра 1.185–4.850

Укуп но 2.168–10.031

72 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 42.
73 За број ло го ра ша у Крапју и Брочицама видети образложење на стр. 21.
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Распис Главног стана Поглавника, ГСП бр. 400 од 27. травња 1942. године 
да сабирни и радни логор у Јасеновцу може да прими неограничени број 

заточеника: Војни архив, НДХ, 73-52/4
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Прва страна извештаја Јефте Прњатовића Комесаријату за избеглице, 
Београд, 11. март 1942. године – Приватна архива
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Један од цртежа концентрационог логора Јасеновац III  



Јасеновац између броја и жртве

75

План логора Јасеновац, Јасеновац 17. мај 1945. године – 
Војни архив, НДХ, 315-3/2
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Вјекослав Макс Лубурић Љубомир Љубо Милош

Марија Маја Буждон и Нада Танић Лубурић – Музеј жртава геноцида, 
збирка фотографија
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Усташки главари у Јасеновцу: лево поручник Јеролим Јере Маричић, 
у средини Мирослав Мајсторовић / Вјекослав Филиповић и десно 

Миховил Прпић – Музеј жртава геноцида, збирка фотографија

Анте Павелић у Старој Градишки – Музеј жртава геноцида, 
збирка фотографија
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Усташки главари у Јасеновцу: Анте Врбан и Динко Шакић – 
Музеј жртава геноцида, збирка фотографија

Припадници усташких бојни које су обезбеђивале Јасеновац – 
Музеј жртава геноцида, збирка фотографија
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Одлука Усташке надзорне службе бр. 11308/42 о упућивању у Јасеновац 
14-годишњег Мирка Шеве из Дракулића код Бање Луке – 

Војни архив, НДХ, 169/20-9
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Заробљеници у немачко-хрватској офанзиви на Козару јуна 1942. године 
– Музеј жртава геноцида, збирка фотографија
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Заробљеници у немачко-хрватској офанзиви на Козару јуна 1942. године 
– Музеј жртава геноцида, збирка фотографија
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Заробљеници у немачко-хрватској офанзиви на Козару јуна 1942. године 
– Музеј жртава геноцида, збирка фотографија
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Писмо Усташке надзорне службе од 24. августа 1942. године о упућивању 
групе Јевреја из Бање Луке у Јасеновац – Приватна архива
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Писмо Врховног оружничког заповједништва од 20. маја 1942. године о 
поступању са Циганима/Ромима – Приватна архива
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Претресање заточеника у логору Крапје, јесен 1941. године – 
Музеј жртава геноцида, збирка фотографија
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Логор Јасеновац, први дани маја 1945. године – Музеј жртава геноцида, 
збирка фотографија

Обдукција лешева извађених из Саве (Београд, мај 1945. године?) – 
Музеј жртава геноцида, збирка фотографија
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Лазар Јанков Адолф Фридрих

Илија ИвановићБранко Илић
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Писмо Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових 
помагача, Загреб, 13. септембар 1946. године, Државној комисији за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача – Војни архив, 

Архив непријатељских јединица, 315-1/1
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„Попис жртава логора Јасеновац на основу исказа преживјелих свједока 
и усташких докумената“ – Војни архив, Архив непријатељских јединица, 

315-4/2-128
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Ја се но вац III – Ци гла на и Ја се но вац IV – Ко жа ра

Цен трал ни ло гор III Ци гла на на ла зио се не по сред но 
по ред са мог на се ље ног ме ста Ја се но вац, на има њу и у ин ду-
стриј ским по го ни ма већ по ме ну тог Озре на Ба чи ћа, ме ђу ко-
ји ма је нај ве ћи  и нај ва жни ји пред ста вља ла ци гла на, и по њој 
је цео ло гор до био име. Вла сник Ба чић је као члан по кре та 
„Збор“ Ди ми три ја Љо ти ћа знао да га у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској ни шта до бро не оче ку је, та ко да је из бе гао у Ср би ју. 
У по чет ку, у је сен 1941. го ди не цео тај про стор био је огра ђен 
бо дљи ка вом жи цом, да би то ком 1942. го ди не са ми ло го ра-
ши по ди гли зид ди га чак ско ро 3,5 ки ло ме та ра. Зид је опа са вао 
ло гор са за пад не, се вер не и ис точ не стра не, док је на ју гу у 
бли зи ни те кла ре ка Са ва као при род на пре пре ка. У то ку 1942. 
го ди не про те ра ни су или уби је ни сви ста нов ни ци се ла Мла ка, 
Ко шу та ри ца, Ја бла нац и Ушти це (пре те жно срп ска се ла), та ко 
да на ле вој оба ли Са ве, све до Ста ре Гра ди шке, ни је по сто-
ја ло ни јед но на се ље но ме сто ко је ни је би ло под кон тро лом 
уста ша. У тим се ли ма, као и у још не ким (Би стри ца, Гре ђа-
ни, Фе ри чан ци) фор ми ра не су та ко зва не еко но ми је на ко ји ма 
су ра ди ли ло го ра ши. На дру гој стра ни Са ве на ла зи ло се се ло 
Гра ди на, чи ји су жи те љи та ко ђе про те ра ни и то ће по ста ти 
нај ве ће стра ти ште – та мо су ске лом до во же ни ло го ра ши и на 
ли цу ме ста уби ја ни и за ко па ва ни. Че сте ли кви да ци је су спро-
во ђе не и на Гра ни ку, на оба ли Са ве где је оба вљан уто вар и 
ис то вар ро бе за по тре бе ло го ра.

Ло гор IV Ко жа ра био је сме штен у са мом ме сту Ја се-
но вац у објек ти ма пред рат не ра ди о ни це за пре ра ду ко же. Ло-
гор је био ван цен тра и опа сан бо дљи ка вом жи цом. У ње му је 
бо ра вио ма њи број за то че ни ка и њи хов по ло жај је био не што 
бо љи у од но су на са пат ни ке у оста лим ло го ри ма.

Као што је опи са но у уво ду, но ми нал ну над ле жност над 
свим ло го ри ма у Не за вис ној Др жа ви Хр ват ској има ло је Рав-
на тељ сто за јав ни ред и си гур ност (РАВ СИ ГУР) док се ло го-
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ри ма ба ви ла Уста шка над зор на слу жба (УНС) и то њен Уред 
III Уста шке од бра не. Кључ ни чо век кад је реч о фор ми ра њу и 
упра ви над кон цен тра ци о ним ло го ри ма био је Вје ко слав Макс 
Лу бу рић. Он је на че лу Уре да III био од ју ла 1941. па све до 
ја ну а ра 1943. го ди не. Зна чи, био је за по вед ник свих кон цен-
тра ци о них ло го ра и од го ва рао је са мо во ђи РАВ СИ ГУР-а Еу-
ге ну Ди ду Ква тер ни ку и по глав ни ку Ан ти Па ве ли ћу. Лу бу рић 
је са по ло жа ја за по вед ни ка фак тич ки сме њен нај ка сни је кра-
јем но вем бра 1942. го ди не, ка да је због при ти ска Не ма ца, то 
јест пред став ни ка не мач ке вој ске Ед мун да Гле за фон Хор сте-
на уа, ста вљен у кућ ни при твор, а поводом усташких злочина и 
пљачкања Цр кве ног Бо ка и окол них срп ских се ла. Фор мална 
сме на усле ди ла је 21. ја ну а ра 1943. го ди не ка да је уки ну та 
Уста шка над зор на слу жба, док је Уред III, па са мим тим и све 
ње го ве над ле жно сти пре ба чен у Рав на тељ сто за јав ни ред и 
си гур ност (РАВ СИ ГУР). На ме сто Лу бу ри ћа, на че ло Уре да 
III по ста вљен је ње гов до та да шњи за ме ник Стан ко Ша рац. 
Де ло ви Уста шке над зор не слу жбе су при по је ни Глав ном рав-
на тељ ству за јав ни ред и си гур ност (ГЛАВ СИ ГУР), као те лу 
над ле жном за кон цен тра ци о не ло го ре.

Ком плек сом кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац од ок-
то бра 1941. го ди не упра вља ло је За по вјед ни штво са бир них и 
рад них ло го ра, а ње го во се ди ште би ло је у Ја се нов цу, у не-
ка да шњој ку ћи Озре на Ба чи ћа. Пр ви за по вед ник, Лу бу ри ћев 
за ме ник био је нат по руч ник Иви ца Мат ко вић. Ло го ром III Ја-
се но вац од но сно Ци гла ном  упра вљао је за по вед ник са бир ног 
ло го ра (нај пре Иви ца Бр кља чић до про ле ћа 1942, по том Љу бо 
Ми лош до ле та исте го ди не) ко ме су би ли под ре ђе ни за по вед-
ни ци ло го ра (нај пре Јо со Ма ти је вић до про ле ћа 1942, а за тим 
Вје ко слав Фи ли по вић али ас Ми ро слав Мај сто ро вић до кра ја 
1942. го ди не, да би усле ди ли Иви ца Мат ко вић, Иви ца Бр кља-
чић, Мар ко Па вло вић) и за по вед ник рад не слу жбе (Љу бо Ми-
лош до про ле ћа 1942, а по том Хин ко Пи чи ли). Они су из ре до-
ва за то че ни ка по ста вља ли ло гор ни ке ко ји су за јед но са њи ма 
под ре ђе ним груп ни ци ма спро во ди ли све за по ве сти уста ша да 
били за се бе оси гу ра ли по вољ ни ји по ло жај. 

Обез бе ђе ње ло го ра је то ком 1942. го ди не пре у зео Уста-
шки од брам бе ни здруг, вој на фор ма ци ја ко ја је у је сен те го-
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ди не бро ја ла око 1.800 при пад ни ка. Они су би ли за ду же ни и 
за ли кви да ци ју ло го ра ша. На ула зу у Ци гла ну стра жа ри ли су 
при пад ни ци спе ци јал ног од ре да Ло гор ске си гур но сне слу жбе 
(пр ви за по вед ник им је био за став ник Ми хо вил Пр пић), ко ји 
су кон тро ли са ли ула ске и из ла ске, а и да но ноћ но па тро ли ра ли 
у са мом ло го ру.

Убр зо по сле сме не Лу бу ри ћа, сме њен је и ње гов за-
ме ник Иви ца Мат ко вић па је од по чет ка мар та 1943. го ди не 
глав ни за по вед ник био по руч ник Иви ца Бр кља чић, а за ме ник 
уста шки бој ник Мар ко Па вло вић. По чет ком 1944. го ди не Лу-
бу рић пре ко је ди ни ца Уста шке од бра не успе ва опет да пре у-
зи ма над ле жност над Ја се нов цем и та да за за по вед ни ка ло го ра 
по ста вља уста шког нат по руч ни ка Дин ка Ша ки ћа (од ју ла до 
по чет ка ок то бра 1944), ко га ће на сле ди ти Хин ко Пи чи ли. Лу-
бу рић ће као за по вед ник Уста шке од бра не оста ти ствар ни „го-
спо дар“ ло го ра све до ње го вог кра ја у апри лу 1945. го ди не.74

2.1. Про се чан број ло го ра ша и број до пре мље них ло
го ра ша

Од са мог осни ва ња, па до ли кви да ци је си сте ма кон-
цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац кра јем апри ла 1945. го ди не, 
про се чан број ло го ра ша у Ја се нов цу, то јест ло го ру III Ци гла-
на, био је око 3.000 љу ди, што по твр ђу је и сам Љу бо Ми лош. 
Пре ма ње го вим ре чи ма, то ли ки је био и ка па ци тет из гра ђе них 
ба ра ка, а уко ли ко би се де си ло да се број ло го ра ша по ве ћа на 
5.000 и ви ше, спро во ђе на је ли кви да ци ја „ви шка“. Ове на во де 
сво јим ис ка зи ма по твр ђу ју број ни све до ци.75

Нај ра ни је по дат ке о то ме ка да су пр ви ло го ра ши упу ћи-
ва ни у Ци гла ну ну де ис ка зи Ал бер та Ма е стра и Ми ра Ау фер-
бе ра. Пре ма ре чи ма Ма е стра, ло гор је осно ван у ле то 1941. го-
ди не, а Ау фер бер је из Кра пја у ње га пре ба чен кра јем сеп тем-

74 Опширније у: A. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 15–44; Н. Ма та у шић, н. д., стр. 
20–26, 38–54, 73–74, 77–78, 81–82 И. Голд штајн, н. д., стр. 81–84, 98–107, 716–717; Д. 
Ко ва чић, н. д., стр. 102–103.

75 А. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 25, 330;  А. Ми ле тић, н. д., књ. II  str. 1066; Се ћа ња 
Је вре ја..., стр. 77, 92; Дра го Х. Чо ла ко вић, н. д., стр. 92.
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бра исте го ди не.76 О бро ју за то че ни ка пре ли кви да ци ја ло го ра 
Кра пје и Бро чи це го во ри Ми ли во је Ни ко лић, ко ји је ра дио као 
елек три чар и 10. ок то бра је пре ба чен у Ци гла ну где је у ра ди-
о ни ци за те као око 20 за то че ни ка Је вре ја, као и још јед ног Ср-
би на.77 Ја коб Да нон је до ве ден у Ци гла ну из Кра пја по ло ви ном 
ок то бра, исто као и Злат ко Вај лер од ко га са зна је мо о „не ко ли-
ко сто ти на мла ђих и сна жни јих за тво ре ни ка, ма хом за на тли ја, 
ко ји су као пр ви упу ће ни у Ја се но вац“.78 То по твр ђу је и Егон 
Бер гер док опи су је го вор до та да ње му не по зна тог за по вед ни-
ка ло го ра ши ма по стро је ним пред њим у „на сту пу“. Био је то 
Вје ко слав Макс Лу бу рић ко ји је за то че ни ци ма та да („јед ног 
ок то бар ског да на“) са оп штио да је пре у зео упра ву, и да ће се 
ста ње бит но по пра ви ти („до бит ће те сво је ку па о ни це, би бли о-
те ке, ки но и све што је по треб но за ва ше ужи ва ње“). По сле тог 
го во ра, у Ци гла ну су пр во „оти шли струч ња ци, за тим њи хо ви 
по моћ ни ци“.79

О бро ју пре жи ве лих ко ји су по сле ли кви да ци ја ло го ра 
Кра пје и Бро чи це на ста ви ли за то че нич ке да не у Ци гла ни по-
сто ји ма ло по да та ка. Ви ше све до ка твр ди да је пре жи ве ло 120 
Ср ба. Бо жо Шварц ис ти че да је у Ја се но вац доведено 300–400 
жи вих ло го ра ша из Кра пја, али се већ пр ве но ћи смр зла по ло-
ви на при сти глих. Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча твр ди да је де пор то ва-
ње пре жи ве ло са мо 250 за то че ни ка. Они су би ли сме ште ни у 
отво ре не шу пе по ред не ка да шње ци гла не, по што су прет ход но 
гру пи са ни као Ср би, Је вре ји и Хр ва ти. С дру ге стра не, Ја ков 
Ка би љо је стигао у Ци гла ну у гру пи од „400 мла ђих и ја чих 
за то че ни ка“, а по сле не ко ли ко да на је до ве де на још јед на гру-
па ло го ра ша из Бро чи ца, та ко да их је укуп но би ло 800. Пр ве 
но ћи је, по ње го вим ре чи ма, умр ло 50 но во при до шлих, што 
зна чи да је у Ци гла ни би ло око 750 за то че ни ка. Ал бер то Ма е-
стро по твр ђу је из ја ву Ка би ља са мо што из но си дру га чи ји број 
за то че ни ка ко ји су се при ја ви ли за рад и по том пре ме ште ни из 
Кра пја за Ци гла ну – око 450 љу ди. Чи та ју ћи не по у зда но све-

76 Се ћа ња Је вре ја..., стр.  13, 123.
77 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 277.
78 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 20, 321.
79 E. Бер гер, н. д., стр. 17–19.
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до чан ство Адол фа Фри дри ха, ин ди рект но мо же мо за кљу чи ти 
да је у Ци гла ну до ве де но 700 љу ди. Егон Бер гер твр ди да је од 
600 ло го ра ша ко ји су пр во бит но до шли у Ци гла ну, по сле три 
да на у жи во ту оста ло њих 500, али су опет „до ла зи ли но ви, та-
ко да нас је би ло се дам сто ти на“. И по сле по ко ља и смр за ва ња 
што су усле ди ли, се дам да на по до ла ску пр ве гру пе ло го ра ша, 
то јест 21. но вем бра, у Ци гла ни је би ло око 700 за то че ни ка. 
Нај ве ћи број но во при сти глих ло го ра ша, из ме ђу 1.400 и 2.000, 
да је Ле он Ко ен, али чи ње ни ца да до тог по да тка до ла зи мо са-
мо по сред ним пу тем, чи ни ње го во све до че ње по себ но не по у-
зда ним. На осно ву на ве де них ис ка за, мо же се за кљу чи ти да се 
број ло го ра ша у Ци гла ни по сле ли кви да ци ја ло го ра Кра пја и 
Бро чи ца кре тао од 150 до 2.000, док је нај ре ал ни ја гор ња гра-
ни ца – 750 љу ди.80

Ве о ма зна ча јан из вор пред ста вља спи сак ло го ра ша ко ји 
је кра јем 1941. го ди не на чи нио Иси дор Ле ви. У ње му је по-
пи са но 1.189 ло го ра ша, а од тог бро ја умре ће 362 за то че ни-
ка.81 Ал бер то Ма е стро из но си да се по чет ком зи ме, да кле у де-
цем бру 1941. го ди не, „број но ста ње кре та ло око 2.500“ љу ди. 
По чет ком ја ну а ра 1942. го ди не би ло је око 1.100 ло го ра ша и 
њи хов број се по сте пе но по ве ћа вао све до по чет ка фе бру а ра. 
Пр во осет но „сма ње ње“ бро ја ло го ра ша за бе ле же но је пред 
до ла зак тзв. ме ђу на род не ко ми си је 6. фе бру а ра 1942. го ди-
не. Та да су ли кви да ци је оста ли по ште ђе ни ре ла тив но здра ви, 
мла ди и ја ки љу ди. Би ло их је из ме ђу 600 и 2.000, Зиг фрид 
Ка ше (Si eg fried Kasche), не мач ки по сла ник у За гре бу, у свом 
из ве шта ју на во ди око 1.000 за то че ни ка. При ли ком про би ја ња 
на си па и по пла ве ко ја је за де си ла ло гор, сре ди ном мар та исте 
го ди не, ве ћи на пре жи ве лих ло го ра ша при вре ме но је пре се ље-
на у Ста ру Гра ди шку. У Ја се нов цу је оста ло са мо око 400 за-

80 E. Бер гер, н. д., стр. 29; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 36–37, 86–87, 118, 252; Зло чи ни 
у ло го ру Ја се но вац, стр. 41–42.

81 А. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 117–142; М. Пер шен, н. д., стр. 153; Иа ко Ми-
ле тић ка же да је тај до ку мент из 1941. го ди не, не сум њи во је да је он на стао нај ра ни је 
сле де ће, 1942. го ди не, јер је за не ко ли ци ну ло го ра ша на ве де но да су умр ли те го ди не. 
Пер шен на по ми ње да је спи сак про на ђен у са мом ло го ру 1945. го ди не. Пер шен на во ди 
број од 270 умр лих и уби је них, по што сма тра да тре ба узе ти у об зир са мо ло го ра ше за 
ко је је стрикт но на зна че но да су умрли или уби јени, док смо се ми ру ко во ди ли ти ме да 
је стра дао сва ко по ред чи јег име на је убе ле жен да тум.
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то че ни ка, а би ли су ан га жо ва ни у ра ди о ни ца ма и на об но ви 
ло го ра, ка ко се во да по вла чи ла. Та да је би ло и нај ма ње за то че-
ни ка у ло го ру, али број ло го ра ша вр ло бр зо је по ве ћан, та ко да 
Ан дри ја Хе бранг, већ по ло ви ном ју на 1942. го ди не, из ве шта ва 
да их има око 3.000.82

Ото Бре јер  твр ди да се „мир не“ 1943. го ди не број ло-
го ра ша кре тао из ме ђу 1.500 и 1.600. Од Его на Бер ге ра по ти че 
по да так да је у фе бру а ру 1943. би ло око 2.000 за то че ни ка. С 
дру ге стра не, Ла зар Јан ков, ко ји је 19. ав гу ста 1943. го ди не 
пре ба чен из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац, на во ди да је та да у 
ло го ру би ло 3.600 ло го ра ша.83

У то ку ле та 1943. го ди не, од лу че но је да се ло го ра ши 
Хр ва ти, од но сно ка то ли ци и му сли ма ни, пре се ле из Ја се нов-
ца у Ста ру Гра ди шку, а Је вре ји и Ср би из Ста ре Гра ди шке у 
Ја се но вац. Иа ко по је ди ни све до ци, као Злат ко Вај лер, го во ре 
да се то до го ди ло то ком ју на и ју ла 1943. го ди не, тај про цес је, 
из гле да, тра јао до кра ја ав гу ста и по чет ка сеп тем бра те го ди-
не. Из Ста ре Гра ди шке су до во ђе не и же не, та ко да је фор ми-
ран жен ски ло гор у Ја се нов цу. Осим по сло ва у са мом ло го ру, 
ло го ра ши це су ишле на пољ ске ра до ве у Мла ку, Ја бла нац, а 
ра ди ле су и у са мом ме сту Ја се но вац. Нај ра ни ји по да так о по-
чет ку „се лид бе“ је на ве ден у оште ће ном до ку мен ту из ко га 
мо же мо за кљу чи ти да је 9. ју на 1943. нај ма ње 60 ло го ра ши ца 
пре ба че но из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац. Не што ка сни је, 23. 
ју на, пре ба че но је још 10 заточеница. Мир ко Пер шен пре но-
си ис по вест На де Са ламон ко ја је би ла у гру пи од 100 же на 
из Ста ре Гра ди шке до ве де них у Ја се но вац ле та 1943. го ди не. 
Жен ски део ло го ра у Ја се нов цу био је нај пре оформ љен на та-
ко зва ној еко но ми ји да би у је сен 1944. за то че ни це би ле пре ме-
ште не у зи да ну јед но спрат ни цу. У тој згра ди ко нач но до ла зи 
и до ли кви да ци је ло го ра апри ла 1945. го ди не. Око 100 Је вре ја 
до ве де но је 18. ав гу ста 1943. го ди не у Ја се но вац. Мо гу ће да 
је у тој гру пи био и Ал бер то Ма е стро ко ји та ко ђе твр ди да је 

82 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 172, 208, 316, 330, 373; An tun Mi le tić, Kon cen
tra ci o ni lo gor Ja se no vac 1941–1945, knji ga III, Be o grad 1987, str. 110 (у да љем тек сту: 
A. Ми ле тић, н. д., III); Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр. 92; Е. Бер гер, н. д., стр. 52; Се ћа ња 
Је вре ја..., стр. 124.

83 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 910, 983; Е. Бер гер, н. д., стр. 71.
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у ав гу сту пре ба чен из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац. Он ка же 
да су од лу ку о „се лид би“ Ср ба и Је вре ја из Ста ре Гра ди шке 
у Ја се но вац и Хр ва та из Ја се нов ца у Ста ру Гра ди шку до не ле 
„уста шке вле сти“ још у ју ну и то за то да би би ли ли кви ди ра-
ли „Ср би и Је вре ји, ко ји им ни су би ли нео п ход но по треб ни“. 
Пре ма ис ка зу Звон ка Ткал ца, пре ба ци ва ње је спро ве де но у је-
сен 1943. го ди не по сле раз ме не не ко ли ко сто ти на ло го ра ша 
из ме ђу уста шке и пар ти зан ске стра не. По да так да је до „се-
лид бе“ до шло у је сен 1943. го ди не по твр ђу је и Јо ван Жив ко-
вић, ко ји до да је да је то по тра ја ло де сет да на.84

За 1943. и по че так 1944. го ди не на рас по ла га њу је тек 
не ко ли ко до ку ме на та ко ји ну де пар ци јал не по дат ке. Та ко су 
са чу ва на два спи ска ло го ра ша ко ји су ра ди ли као кро ја чи у 
Ја се нов цу. Из њих се са зна је да се тим по слом 1. ју на 1943. го-
ди не ба вио 181 ло го раш, а 1. ав гу ста их је би ло 132. У ме ха ни-
чар ској ра ди о ни ци у Ја се нов цу је ра ди ло из ме ђу 21 и 24 ло го-
ра ша, и то од 24. ав гу ста до 2. но вем бра 1943. го ди не. По сто ји 
по да так о 121 Је вре ји ну ко ји су то ком ок то бра 1943. и мар та 
1944. го ди не уста ше до ве ле из Спли та у ло гор Сај ми ште (Кон-
цен тра ци о ни ло гор Зе мун) ода кле их је 13 то ком мар та 1944. 
го ди не спро ве де но у Ја се но вац.

Из већ на ве де не ис по ве сти На де Са ла мон са зна је се да 
је у је сен 1943. го ди не ве ћи на ло го ра ши ца вра ће на на зад у 
Ста ру Гра ди шку, јер уста ша ма ви ше ни је би ло по треб но њи-
хо во ан га жо ва ње по што то ком зи ме не ма пољ ских ра до ва. Те 
је се ни их је би ло из ме ђу 15 и 20 за то че ни ца у Ја се нов цу, али 
су то ком зи ме уста ше до во ди ле за ро бље не при пад ни це пар ти-
зан ског по кре та и ста нов ни це окол них се ла, та ко да је по чет-
ком 1944. го ди не у ло го ру опет би ло пре ко 100 же на.85

За 1944. го ди ну по сто је два до ку мен та о да љем пре ба ци-
ва њу ло го ра ши ца из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац. Ту је спи сак 
са име ни ма 50 заточени ца ко је су пре ба че не 2. ју на и спи сак  
99 ло го ра ши ца за ко је се зна са мо да су та мо упу ће не 1944. 

84 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 44, 129, 134–135, 275, 323; A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 
22; књ. II, стр. 966,  књ. III, стр. 278–280, 457, књ. IV, стр. 314–315; Кон цен тра ци о ни 
ло го ри, стр. 80–81; М. Пер шен, н. д., стр. 203.

85 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 276–277, 311–313, 319–322, 325–326, 600–605; 
М. Пер шен, н. д., стр. 206–207.
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го ди не. У ја ну а ру 1944. „у сам ло гор при сти за ло је за то че ни ка 
у ма њим гру па ма од 20–100 из За гре ба и обли жње око ли це“.86

Нај зна чај ни је до ку мен те из ко јих се мо же пре ци зни је 
са зна ти број заточеника у Ја се нов цу пред ста вља ју спи сак од 
3.205 ло го ра ша у „Ин дек су па ке тар ни це“ и „Ори ги нал ни по-
пис за то че ни ца ло го ра Ја се но вац“ са име ни ма 1.165 же на. У 
пр вом до ку мен ту су на ве де на име на и пре зи ме на ло го ра ша ко-
ји су при ма ли па ке те то ком 1944. го ди не. Од 3.205 заточеника, 
по бро ја них у „Ин дек су па ке тар ни це“ умр ло је или уби је но 311 
осо ба. Дру ги до ку мент је, пре ма ту ма че њу Ан ту на Ми ле ти ћа, 
пре пис са чи њен 1945. го ди не на осно ву ра ни јих спи са и по да-
та ка и пре ма ње му је умр ло (зна чи и уби је но) 428 же на из ме ђу 
1943. и 1945. го ди не. Та кво ста ње ин ди рект но по твр ђу је На да 
Са ла мон ко ја пре но си да је у је сен 1944. го ди не у жен ском ло-
го ру у Ја се нов цу би ло од 500 до 1.000 за то че ницка.87

Бро је ви ло го ра ша у Ја се нов цу од је се ни 1944. го ди не, 
би ће раз ма тра ни у на став ку тек ста ко ји се од но си на опи си-
ва ње зло чи на, по што то при до но си што тач ни јем утвр ђи ва њу 
бро ја жр та ва. Тре ба ис та ћи по да так да се у је сен 1944. го ди не, 
по пре ба ци ва њу за то че ни ка из Ста ре Гра ди шке, број ло го ра-
ша по ве ћао са 2.500 на 6.000–8.000 љу ди. До по чет ка 1945. 
го ди не у ло го ру је би ло из ме ђу 1.800 и 5.000 за то че ни ка На 
кра ју про бој 22. апри ла 1945. го ди не до че ка ло је из ме ђу 900 и 
1.703 ло го ра ша. Најчешће навођени број логораша у Кожари 
је 150, а крај је дочекало између 135 и 167 особа.

На осно ву до ступ них из во ра, ми са зна је мо са мо за део, 
и то ве ро ват но мно го ма њи, од ре ал ног укуп ног бро ја ло го ра-
ша до ведених у Ја се но вац.

По ред се ћа ња пре жи ве лих за то че ни ка, вр ло ва жан исто-
риј ски из вор за про у ча ва ње бро ја до пре мље них у ло гор пред-
ста вља ју до ку мен ти Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, ко је је об ја-
вио Ан тун Ми ле тић.88 У њи ма су се раз ли чи ти ни вои вој них, 

86 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 741, 785–786, 910.
87 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 22–23, књ. II, стр. 791–848, 931–962; М. Пер шен, 

н. д., стр. 165, 209.
88 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 100–101, 108, 115–116, 149, 151, 157–161, 163–168, 

179–180, 185, 188–195, 237–238, 255–256, 284–288, 291–297, 299–300, 308, 329–330, 
332–333, 338–340, 356, 386–387, 401–404, 407–413, 417–423, 425–426, 430, 436–437, 
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по ли циј ских, уста шких и ци вил них вла сти Не за ви сне Др жав-
не Хр ват ске у фор ми из ве шта ја, на ре ђе ња, мол би и зах те ва 
обра ћа ли јед ни дру ги ма и на во ди ли, че сто са спи ско ви ма име-
на, због че га, ка да и ко ли ко је љу ди упу ће но или ће би ти до-
пре мље но у ло гор. У не ким до ку мен ти ма је екс пли цит но на-
ве де но на ко ји се од два ло го ра (Ја се но вац и Ста ра Гра ди шка) 
ми сли, по не где се пре ци зи ра ко ли ко се осо ба ша ље у је дан, а 
ко ли ко у дру ги ло гор, дру где са мо па у шал но спо ми ње да се за-
то че ни ци упу ћу ју „у ло гор“. У пе ри о ду од 28. но вем бра до 30. 
де цем бра 1941. го ди не, у Ја се но вац је спро ве де но укуп но 148 
љу ди. То ком 1942. го ди не у Ја се но вац и „ло гор“ по сла то је из-
ме ђу 7.913 и 7.953 љу ди, док је екс пли цит но са мо за Ја се но вац 
на ве де но да је та мо де пор то ва но из ме ђу 6.664 и 6.684 осо ба. 
По ред то га, ма њи број по да та ка ну де и из ја ве све до ка. У из-
во ри ма се мо гу про на ћи ин фор ма ци је о упу ћи ва њу са мо јед не 
осо бе до од во ђе ња не ко ли ко хи ља да љу ди. Нај мно го људ ни ји 
тран спорти би ли су 12. ја ну а ра из Ба ња Лу ке (88 Ср ба), 25. 
ја ну а ра из Трав ни ка (150–170 Је вре ја), око 26. ја ну а ра (око 80 
Хр ва та), из ме ђу 24. и 31. ја ну а ра из Са ра је ва и ис точ не Бо сне 
(185 Ср ба), 5. мар та из Са ра је ва (300, углав ном Је вре ја), 11. 
мар та из Ви ског и Жеп ча (118 Је вре ја), 24. и 25. мар та из Зе-
ни це и око ли не (80 Је вре ја), 28. мар та из За гре ба (86 Је вре ја 
са де цом), 8. апри ла из Ба ње Лу ке (149 осо ба), 25. и 26. апри ла 
из Са ра је ва (300 Ср ба), 2. ју на из Зе му на (400 Ро ма), 5. ју на из 
Жу па ње (2.000 Ро ма), 26. ју ла из Са ра је ва, (146 осо ба), 28. ју ла 
из Ба ње Лу ке (180 Је вреј ки са де цом), 20. сеп тем бра из Вин-
ске и дру гих се ла из око ли не Бо сан ског Бро да (1.008 Ср ба) и 
8. ок то бра из се ла из ме ђу Дер вен те и Бо сан ског Бро да (291 
Ср бин). 

Пре ма по ме ну тим из во ри ма а ко је је об ја вио Ми ле тић у 
пе ри о ду од 1943. до 1945. го ди не укуп но је упу ће но 262 љу ди, 
од то га у „ло гор“ 36, у Ја се но вац 121, и у Ста ру Гра ди шку 105. 
У не ко ли ко чла на ка што су из а шли то ком 1944. го ди не у ли сту 
462–481, 484–486, 492–493, 496–497, 504, 511–512, 526, 532–535, 542; књ  II, стр. 963, 
књ  III, стр. 95–98, 105, 125, 132–134, 142–144, 147–148, 155–156, 159, 174–177, 183–
198, 205, 213–215, 219–221, 228, 230–231, 239, 242–243, књ IV, стр. 61–62, 65–70, 78, 
107, 133–138, 147–148, 161; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 191, 211, 216–218; Д. Х. Чо ла ко вић,  
н. д., стр. 91–92; Ni ko la Ni ko lić, Ja se no vač ki lo gor, Za greb, 1948, str. 13, 285–289 (у да-
љем тек сту: Н. Ни ко лић, н. д.).
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На при јед, ор га ну Цен трал ног ко ми те та Ко му ни стич ке пар ти-
је Хр ват ске, по ми њу се по да ци о осо ба ма од ве де ним у „раз не 
ло го ре“ из по је ди них кра је ва Хр ват ске до по чет ка 1944. го-
ди не. Из Ли ке је од ве де но 1.744, са Кор ду на 2.415, са Ба ни је 
3.965 и из Сла во ни је 10.990, укуп но 19.114 осо ба.89

***
Пр во све до че ње о ло го ру Ко жа ра на ла зи мо у ис ка зу 

Адол фа Фри дри ха ко ји је ту пре ба чен 19. де цем бра 1941. го ди-
не. „То је био је дан огром ни ма га цин, гдје су би ли смје ште ни 
по сто ла ри и кро ја чи. Њи ма је би ло мно го бо ље не го у дру гим 
ло го ри ма. Би ло их је све га 170, а има ли су бо љу хра ну и по-
ла кру ха на дан.“ У дру гим из во ри ма на ла зи мо да је тај ло гор 
фор ми ран у ја ну а ру 1942. го ди не. Ве ћи ну ло го ра ша су чи ни-
ли Је вре ји. Њи хов број се кре тао из ме ђу 100 и 170, у про се ку 
око 150, и та мо шњи усло ви би ли су не у по ре ди во бо љи не го 
у цен трал ном ло го ру и Ста рој Гра ди шки, а, ка ко смо ре кли, 
то ком 1942. го ди не ту ни је би ло ма сов них зло чи на. Глав ни 
узрок смрт но сти био је пе га ви ти фус. То ком ја ну а ра и фе бру-
а ра 1942. го ди не у не ко ли ко на вра та спро во ђе но је пре ба ци ва-
ње ло го ра ша из Ко жа ре у Ста ру Гра ди шку и обрат но, све док 
се ни је уста ли ла ор га ни за ци ја ра ди о ни ца. Глав на де лат ност је 
би ла шта вље ње ко же и из ра да пре дме та од ко же (чи зме, ци-
пе ле, тор бе), а ту су се на ла зи ле и ра ди о ни ца за из ра ду чет ки, 
хе миј ска ла бо ра то ри ја и бри јач ни ца.90 

2.2. Про це не бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша

Пре жи ве ли ло го ра ши су у сво јим из ја ва ма то ком ра та, 
као и ка сни је у ме мо ар ској гра ђи, стал но из но си ли про це не 
о то ме ко ли ко је љу ди стра да ло око њих. Већ то ком ра та и 
не по сред но на кон ње га, по ја ви ле су се пу бли ка ци је у ко ји ма 
су на во ђе не про це не бро ја жр та ва. У струч ној ли те ра ту ри ти 
су по да ци нај са др жај ни је и нај све о бу хват ни је об ра ђе ни у ра-

89 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 338, 346, 349, 450.
90 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 13–14, 37, 91–93, 101–103, 308–315; Е. Бер гер, н. д., стр. 

59; Де јан Мотл, „Ја се но вач ки ло гор IV – Ко жа ра“, у: Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но
ци да, 7, 2015, стр. 60; М. Пер шен, н. д., стр. 228; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 233.
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ду Вла ди ми ра Гај ге ра (Vla di mir Ge i ger), о гу би ци ма Хр ват-
ске у Дру гом свет ском ра ту, јер је ве лик део ње го вог члан ка 
по све ћен упра во жр тва ма о ко ји ма се ов де го во ри.91 Ов де ће 
би ти из не те са мо про це не из ко ри шће них из во ра и ли те ра ту-
ре. Услов но их мо же мо по де ли ти на две гру пе, то јест на све-
до че ња са мих пре жи ве лих ло го ра ша, ко ја се од но се на кра ћи 
или ду жи вре мен ски пе ри од у за ви сно сти, пре све га, од то га 
ко ли ко су вре ме на они са ми про ве ли у ло го ру, и на по дат ке из 
све до че ња и ли те ра ту ре што се од но се на ду жи пе ри од или 
на све вре ме по сто ја ња ло го ра. Ова по то ња сведочења су, по 
пра ви лу, да ле ко не по у зда ни ја и про из вољ ни ја, те смо део њих 
са мо на ве ли не упу шта ју ћи се у по дроб ни ја об ја шња ва ња. У 
њи ма су са др жа ни и по да ци за Ста ру Гра ди шку, јер су у мно-
гим слу ча је ви ма из не ти по да ци ко ји се од но се за цео ком плекс 
кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац. У та бе ли бр. 6 да ти су по-
да ци ко ји се од но се на про це ну жр та ва у Ци гла ни, а у та бе ли 
бр. 7 на ком плекс кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац.

Ђу ро Ме дић и Си мо Ђур ко вић из но се по дат ке о бро ју 
умр лих и уби је них ин тер ни ра них ло го ра ша од осни ва ња ло-
го ра, у ав гу сту 1941, па до про ле ћа 1942. го ди не. По што то 
ни је ја сно на зна че но, сма тра мо да су у на ве де не бро је ве жр-
та ва убро ја ни и ло го ра ши ко ји су би ли за то че ни и у Кра пју и 
Бро чи ца ма. Ме дић на во ди да је до ње го вог из ла ска из ло го ра 
30. мар та стра да ло 15.000 до 17.000 за то че ни ка, а пре ма ис-
ка зу Ђур ко ви ћа до сре ди не ма ја уби је но је 10.000 до 12.000 
љу ди. При то ме Ђур ко вић на по ми ње да је то са мо број људи 
уби је них у ло го ру, док ни је мо гу ће про це ни ти ко ли ки је број 
ко ји су стра да ли од мах по при спе ћу и од ве де ни на стра ти шта. 
Слич ни по да ци мо гу се на ћи и у све до че њу Сте ве Си ми ћа. 
Он на во ди да је до 30. мар та уби је но 5.000 до 6.000 Ср ба и 
исто то ли ко Је вре ја, што зна чи укуп но 10.000 до 12.000 осо ба. 
Дра го Чо ла ко вић на во ди да је та да стра да ло из ме ђу 10.000 и 
12.000 Ср ба, а број је вреј ских жр та ва ни је му по знат. Бран ко 
По по вић про це њу је да је за вре ме ње го вог бо рав ка у Ја се нов-
цу, од 6. но вем бра 1941. до 30. мар та 1942 го ди не, са мо Ср-

91 Vla di mir Ge i ger „Ljud ski gu bi ci Hr vat ske u Dru gom svjet skom ra tu ko je su pro u-
zro či li oku pa to ri i nji ho vi po ma ga či. Bro jid be ni po ka za te lji (pro cje ne, iz ra ču ni, po pi si)“, u: 
Ča so pis za Su vre me nu po vi jest, 3, Zagreb, 2011, str. 699–749.
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ба стра да ло око 3.000, док Ву ка шин Же га рац сма тра да је од 
сре ди не но вем бра 1941. па до 30. мар та 1942. уби је но 3.000 
до 4.000 љу ди. За при бли жно исти пе ри од по дат ке о ин тер ни-
ра ним ло го ра ши ма пре не ће мо и из из ја ве за по вед ни ка рад не 
слу жбе ло го ра Ја се но вац Љу бе Ми ло ша. Он ка же да је од ње-
го вог до ла ска (ок то бар 1941) до про ле ћа 1942. го ди не, у опе-
ра ци ја ма осло ба ђа ња од „ви шко ва“ ли кви ди ра но „око 5.000 
љу ди ко ји су до шли у ло гор са од лу ка ма“.92

Дра го Свје тли чић на во ди да је на ма лом на си пу крај Ба-
чи ће ве ци гла не ис цр пљу ју ћи сва ко днев ни рад ло го ра ша тра-
јао од 3. но вем бра до 5. де цем бра и да је ту уби ја но по 10 до 15 
Ср ба днев но, што би зна чи ло око 400 љу ди укуп но.93

Во ји слав Пр ња то вић пре но си про це не „гро ба ра“, ко ји 
твр де да  је у пе ри о ду од 25. или 27. де цем бра 1941. па до 
кра ја ја ну а ра 1942. го ди не, уби је но од 3.000 до 4.000 љу ди. За 
не што ра ни ји пе ри од, Сте во Си мић да је сле де ћи ис каз: „Но ве 
тран спор те Ср ба, ко ји су сти за ва ли у Ја се но вац, по чев ши од 
по ло ви це ме се ца но вем бра 1941. год. уста ше су од мах уби ја-
ли... Ме сеч но сти за ва ло је у Ја се но вац 4 до 5 тран спор та Ср ба 
из свих кра је ва, нај ви ше из Бо сне: У сва ком тран спор ту би ло 
је 30-200 Ср ба.“ Пре ма њего вим на во ди ма, ме сеч но је уби ја но 
120–1.000 за то че ни ка, што зна чи да је од по ло ви не но вем бра 
до кра ја де цем бра стра да ло 180–1.500 љу ди.94

Егон Бер гер је био ан га жо ван на по ко пу ле ше ва од де-
цем бра 1941. го ди не, и све до чи да је днев но стра да ло 200–300 
љу ди, док Ја коб Фин ци, ко ји је исти по сао ра дио са мо 10 да на 
(у зи му 1941/42, не зна се тач но ко јег ме се ца), за осам да на 
по ко пао око 3.000 уби је них. Све до ци Хин ко Штај нер (Ste i-
ner) и Егон Бер гер твр де да су од де цем бра 1941, па до кра ја 
фе бру а ра 1942. при сти за ли тран спор ти по хап ше них Ср ба из 
Сре ма, Сла во ни је и Бо сне из ко јих би 100, по не кад и до 3.000 
љу ди, било ликвидирано на про стра ној ле ди ни у бли зи ни Ве-
ли ке Ко шу та ри це. За њи хо во са хра њи ва ње би ло је за ду же но 
80 ло го ра ша, је ди ни пре жи ве ли ме ђу њи ма је Егон Бер гер. Он 

92 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 219, 229, 235, 248, 322–325, књ. II, стр. 1019, књ. 
III, стр. 130.

93 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 369.
94 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 208, 217, књ.  III, стр. 115.
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твр ди да је те зи ме по би је но око 50.000 љу ди. У пе ри о ду од 
де цем бра 1941. до фе бру а ра 1942. стра да ло је од 18.000 до 
27.000 љу ди, а у де цем бру 1941. од 6.200 до 9.300 за то че ни-
ка. У сво јој књи зи Бер гер по ми ње да је у ок то бру и но вем бру 
1941. го ди не уби је но 20.000, а до кра ја де цем бра исте го ди не 
40.000 љу ди.95 

По је ди на све до че ња су крај ње не пре ци зна, пре у ве ли ча-
на, уоп ште на и без ја сног вре мен ског да ти ра ња, та ко да их 
ни смо мо гли ко ри сти ти за на ше ис тра жи ва ње. При ме ра ра ди, 
Са ло мон – Мо ни ка Му са фи ја на во ди да је, при ли ком град ње 
на си па, стра да ло „днев но и по 100 љу ди, Је вре ја и Ср ба, без 
раз ли ке“,96 а Еш реф Бад ње вић твр ди да је до ње го вог до ла ска 
у ло гор (10. де цем бра 1941), „да кле од при ли ке за три мје се ца, 
би ло по у би ја но пре ко сто ти ну ти су ћа љу ди“. По ње го вом ис-
ка зу у том пе ри о ду (кра јем де цем бра 1941. и по чет ком ја ну а ра 
1942. го ди не) сва ко га да на би ло је уби ја но по 100, 200 или 300 
за то че ни ка.97

У пе ри о ду од кра ја ју на до кра ја ок то бра 1942. го ди не, 
ко ман дант ло го ра Ја се но вац је био раш чи ње ни фра тар То ми-
слав Фи ли по вић са да под име ном Ми ро слав Мај сто ро вић. У 
из ја ва ма на са слу ша њу он на во ди да је у то вре ме уби је но или 
умр ло 20.000 до 30.000 љу ди. Ан дри ја Хе бранг је у пи сму ко је 
је из Ја се нов ца упу тио Цен трал ном ко ми те ту Ко му ни стич ке 
пар ти је Хр ват ске из нео да је у том ло го ру до по ло ви не ју на 
1942. по кла но око 25.000 љу ди.

Из ис ка за Јо си па Хир шбер ге ра ко ји је дао 14. ок то бра  
1942. го ди не пред став ни ци ма партизанске Ко за рач ке удар не 
бри га де, по сле бек ства из ло го ра, са зна је мо: „По уста шким 
из ја ва ма по би је но је до са да: у Гра ди ни око 200.000 Ср ба, Жи-
до ва и Ци га на, у Мла ки и Ја блан цу око 40.000, у Ушти ци око 
40.000 Ци га на“, да кле укуп но 280.000 љу ди. От при ли ке исто 
то ли ки број жр та ва на во ди и Егон Бер гер. На и ме, он је од „јед-
ног дру га ко ји је ра дио у пи сар ни гдје је во ђен ре ги стар при-
до шлих ва го на“ до знао да је од ју на до но вем бра 1942. го ди не 

95 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 23–25, 43–44; E. Бер гер, н. д., стр. 39.
96 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 23.
97 Кон цен тра ци о ни ло го ри..., н. д., стр.  27–41.
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са мо у Гра ди ни стра да ло 250.000 љу ди.98

Та бе ла 6
Број жр та ва у Ци гла ни пре ма про це ни ло го ра ша 

про це на вре ме број жр та ва
Ђ. Ме ди ћ ав густ 1941–март 1942. 15.000–17.000
С. Ђур ко ви ћ ав густ 1941–мај 1942. 10.000–12.000
С. Си ми ћ ав густ 1941–март 1942. 10.000–12.000
Д. Х. Чо ла ко ви ћ ав густ 1941–март 1942. 10.000–12.000
В. Же га рац сре ди на но вем бар 1941– 

по че так фе бру а ра 1942.
3.000–4.000

Д. Свје тли чић 3. но вем бар– 
5. де цем бар 1941.

400

Б. По по вић 6. но вем бар 1941–
30. март 1942.

3.000

Љ. Ми ло ш ок то бар 1941–
про ле ће 1942.

5.000

С. Си мић по ло ви на но вем бра – 
по ло ви на де цем бра 1941.

180–1.500

Е. Бер ге р ок то бар –де цем бар 1941. 40.000
Е. Бер гер де цем бар 1941 – 

фе бру ар 1942.
18.000–27.000

Ј. Фин ци зи ма 1941/42. ми ни мум 3.000
Е. Бад ње вић 10. де цем бар 1941 –

10. март 1942.
пре ко 100.000

По пис СП Ја се но вац 1941. св и ло го ри 10.462
Е. Бер гер, Х. Штај нер де цем бар 1941–

фе бру ар 1942.
18.000–50.000

В. Пр ња то вић 25/27. де цем бар 1941–
крај ја ну а ра 1942.

3.000–4.000

М. Мај сто ро вић-Фи ли-
по вић 

крај ју на –
крај ок то бра 1942.

20.000–30.000

А. Хе бранг до по ло ви не ју на 1942. 25.000
Ј. Хир шбер гер до ок то бра 1942. 280.000
Е. Бер гер јун –но вем бар 1942. 250.000

98 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 66–68; A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 330, књ. II, 
стр. 1025, 1030, 1078,  књ.  III, стр. 226;  Е. Бер гер, н. д., стр. 69. 
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Ан тун Ми ле тић у пред го во ру и по го во ру свог де ла на-
во ди не ко ли ко про це на, а сам из но си тврд њу о стра да њу ви ше 
сто ти на хи ља да ло го ра ша. Ге не рал Ед мунд Глез фон Хор сте-
нау 1943. го ди не, у из ве шта ју не мач ког по слан ства у За гре бу 
о Вје ко сла ву Мак су Лу бу ри ћу по ми ње да је у Ста рој Гра ди-
шки ли кви ди ра но 80.000, Ја се нов цу 120.000, а у дру гим ло-
го ри ма 20.000 љу ди. СС-ге не рал Ернст Фик  16. мар та 1943. 
ша ље пи смо Хајн ри ху Хи мле ру у ко јем се по ми ње да је око 
600.000–700.000 љу ди од ве де но у ло го ре и за кла но. У та бе-
ли ко ја сле ди да те су и дру ге про це не на ко је смо на и ла зили. 
Тре ба из дво ји ти ис каз Ми ла на Ду зе мли ћа, оп штин ског бе ле-
жни ка у Ја се нов цу, ко ји твр ди да је до да на ње го вог хап ше ња 
21. де цем бра 1943, би ло 900.000 ко пи ја за пи сни ка ко је је уста-
шка упра ва Ја се нов ца до ста вља ла оп шти ни Ја се но вац, да кле 
око 900.000 жр та ва. На осно ву то га је Зе маљ ска ко ми си ја Хр-
ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча 
у за пи сни ку од 18. ма ја 1945. го ди не, про це ни ла да је би ло 
1.400.000 жр та ва. Иста та ко ми си ја је 1946. го ди не у књи жи-
ци о зло чи ни ма у Ја се нов цу про це ни ла да је стра да ло из ме-
ђу 500.000 и 600.000 осо ба. У ову та бе лу су уне те и про це не 
бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша за ду жи пе ри од на ве ден у 
по гла вљу о Ста рој Гра ди шки. На кра ју су да те про це не На та-
ше Ма та у шић ко је је она из не ла на осно ву не пот пу ног по пи са 
Жр та ва ра та са ста вље ног 1964. го ди не, као и по да ци из По и-
ме нич ног по пи са жр та ва Кон цен тра циј ског ло го ра Ја се но вац, 
да тог на сај ту Спо мен-под руч ја Ја се но вац.99

Та бе ла 7
Про це не бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша у ком плек су кон цен

тра ци о ног ло го ра Ја се но вац

Про це на вре ме број жр та ва
А. Ми ле тић 1941–1945. ви ше сто ти на хи ља да

99 A. Ми ле 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; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 316; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 405–406; Кон цен тра ци о ни 
ло го ри..., стр. 6; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 38; Н. Ма та у шић, н. д.); Spo menpod
ruč je Ja se no vac, http://www.ju sp–ja se no vac.hr /De fa ult.aspx?sid=6284 (12. 8. 2019).
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Про це на вре ме број жр та ва
Г. фон Хор сте нау

 
1941–1943. 120.000 Ја се но вац;

 80.000 Ста ра Гра ди-
шка;

20.000 дру ги ло го ри
Е. Фик 1941–

март 1943.
600.000-700.000 сви 

ло го ри у НДХ
И зве штај не по зна тог 
ло го ра ша

1941–1943. 700.000

О. Бре јер 1941–
26. 9. 1944.

350.000 Ја се но вац 

По ли ти ка, 5. 5. 1945 1941–1945. 800.000
Бор ба, 8. 5. 1945. 1941–1945. 800.000
М. Ду зе млић 1941–

21. 12. 1943.
900.000 Ја се но вац 

Ко ми си ја, 18. 5. 1945 1941–1945. 1.400.000
Ко ми си ја, 1946. 1941–1945. 500.000–600.000 Ја се-

но вац
Ј. Ри бо ли 1941–

19. јул 1943.
350.000–400.000 Ја се-

но ва ц
Р. Стје па но вић 1941–1945. 1.000.000
Ђ. Ми ли ша 1941–1945. 700.000
Н. Ни ко лић 1941–1945. 700.000 Ја се но вац
З. Вај лер 1941–1945. 700.000 Ја се но вац 
Кон цен тра ци о ни ло го
ри..., 1944

1941–1944. 800.000 сви ло го ри

М. Пер шен
 

1941–1945. 80.000–120.000
 сви ло го ри,

 60.000–80.000 
Ја се но вац

Ј. Бинг 1941–1945. 1.000.000–1.500.000
Ј. Жив ко вић 1941–1945. 1.000.000
М. Ма рић 1941–1945. 1.400.000
Л. Јан ков 1941–1945. 1.000.000
Н. Ма та у шић 1941. 10.182 Ја се но вац

340 Ста ра Гра ди-
шка
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Про це на вре ме број жр та ва
Н. Ма та у шић 1942. 28.665 Ја се но вац

6.777 Ста ра Гра-
ди шка

Н. Ма та у шић 1943. 2.998 Ја се но вац
685 Ста ра Гра ди-

шка
Н. Ма та у шић 1944. 4.040 Ја се но вац

1.272 Ста ра Гра-
ди шка

Н. Ма та у шић 1945. 2.922 Ја се но вац
357 Ста ра Гра ди-

шка 
По пис Спо мен-под руч-
ја Ја се но вац

1941. св и ло го ри 10.462

По пис Спо мен-под руч-
ја Ја се но вац

1942. св и ло го ри 56.369

По пис Спо мен-под руч-
ја Ја се но вац

1943. св и ло го ри 3.893

По пис Спо мен-под руч-
ја Ја се но вац

1944. св и ло го ри 7.510

По пис Спо мен-под руч-
ја Ја се но вац

1945. св и ло го ри 3.881

По пис Спо мен-под руч-
ја Ја се но вац 

не по зна то сви ло го ри 1.030

 

2.3. Број жр та ва ма сов них зло чи на

На осно ву из во ра ко је смо до са да ко ри сти ли, до не кле 
се мо гу утвр ди ти раз ме ре по је ди них ма сов них зло чи на ко ји 
су по чи ње ни у Ци гла ни. По сле ли кви да ци је ло го ра Кра пје и 
Бро чи це, је ди ни ло гор у ко ме су чи ње ни зло чи ни би ла је Ци-
гла на. Број ни све до ци твр де да је по ред пре жи ве лих 120 Ср ба, 
ко ји су у Ци гла ну до ве де ни из Бро чи ца 14. или 15. но вем бра, 
не ко ли ко да на ка сни је, то јест кра јем но вем бра 1941. го ди не, 
до ве де но још  из ме ђу 140 и 180 љу ди из Кар лов ца (Чо ла ко вић 
пре ци зи ра да их је би ло 142 и да су до шли око 28. но вем бра100), 

100 Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр. 65.
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и сви они су би ли сме ште ни у јед ном ту не лу крај ци гла не. Ту 
су за јед но про ве ли ме сец да на и сва ког ју тра би би ло дво је-
тро је мр тва ца, а стал но су при сти за ли но ви ло го ра ши. По ред 
њих, та мо се за те кло још око 30 љу ди ко ји су из дво је ни из 
тран спор та за Кра пје. Истог да на до ве де на је но ва гру па Ср-
ба се ља ка из Тр но ве код Би је љи не (из ме ђу 36 и 40 љу ди), као 
и 12 Ср ба, рат них за ро бље ни ка из Не мач ке, ко је су уста ше 
ухва ти ле у За гре бу и спро ве ле у Ја се но вац. Из гру пе но во при-
до шлих се ља ка осмо ри ца је по ку ша ла бек ство, због че га су 
уста ше по би ле це лу ту гру пу. Чо ла ко вић ка же да је та да, то 
јест око 20. но вем бра, уби је но 40 Ср ба, док Же га рац твр ди да 
је сре ди ном но вем бра стра да ло око 200 љу ди, од но сно да је 
од ви ше од 250 љу ди жи вих оста ло 48, укљу чу ју ћи ту и ње га 
са мог. Сле де ћег да на (21. но вем бра), уби је но је још 60 Ср ба, 
а по том је у рад ном ло го ру оста ло њих 50. Прет ход но по ме-
ну тих 60 за то че ни ка мо рао је да из дво ји Сло бо дан Ми ћић по 
на ре ђе њу Ми ло ша и Лу бу ри ћа. Од гру пе из Кар лов ца пре жи-
ве ло је са мо дво је љу ди, а убр зо је до ве де но и истог да на уби-
је но 60 Ср ба из Сла вон ске По же ге.101

Ужа са ва ју ће раз ме ре зло чи на ко ји су се зби ва ли од мах 
по до ла ску за то че ни ка у Ци гла ну, мо гу се са гле да ти у се ћа њи-
ма Его на Бер ге ра. Он твр ди да је од 700 љу ди ко ли ко је би ло 
тре ћег да на по њи хо вом до ла ску (14. но вем бра), сед мог да на 
ују тру, тј. 21. но вем бра, оста ло са мо 16 пре жи ве лих.102 Да кле, 
стра да ло је 684 љу ди.

За зло чи не у пр вој по ло ви ни де цем бра 1941. го ди не пре-
но си мо по дат ке из све до че ња Дра га Свје тли чи ћа. Та да је стра-
дао из ме ђу 251 и 261 за то че ник: 8. де цем бра је ис пред ба ра ке 
уби је но 50–60 Ср ба, а око 35 на гро бљу; 12. де цем бра уби је но 
је 86 Ср ба; 15. де цем бра уби је но је око 80 Ср ба се ља ка из око-
ли не Са ра је ва, сви у до би око 30 го ди на.103

Због су ко ба Бран ка Ђу ји ћа, бер бе ри на из За гре ба, са 
јед ним уста шом, тач ни је због јед ног ша ма ра, уби је но је из-
ме ђу 26 и 31 ло го ра ша, ве ћи ном Ср ба, укљу чу ју ћи и Ђу ји ћа. 

101 Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр. 63–65; А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 225–226, 233, 
242–245, 312–314.

102 E. Бер гер, н. д., стр. 29–30.
103 А. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 371–372.
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Зло чин је из вр шен по на ред би Љу бе Ми ло ша, а по је ди ни све-
до ци су на ве ли да је он лич но стре љао ло го ра ше. По ра зним 
из во ри ма, то се зби ва ло 20. и 24. де цем бра.104

Из ме ђу 24. и 30. де цем бра 1941. до пре мље но је 160–170 
Је вре ја из Па кра ца, Сла вон ске По же ге, Но ве Гра ди шке и Бек-
те жа. Три че твр ти не их је од мах ли кви ди ра но (не ко ли ко је са-
ди стич ки убио лич но Љу бо Ми лош), а убр зо је усле ди ла ли-
кви да ци ја оста лих Је вре ја за јед но са Ср би ма, а под ко ман дом 
по руч ни ка Му ји це.105

На ри мо ка то лич ки Бад њи дан, 24. де цем бра до ве де ни 
су но ви за то че ни ци – од 60 до 221 их је би ло, а уби је но је из-
ме ђу 60 и 500 љу ди. Од Во ји сла ва Пр ња то ви ћа са зна је мо да 
је 22. де цем бра уве че био у тран спор ту ко ји је упу ћен из Са-
ра је ва у Ја се но вац. У че ти ри те рет на ва го на били су на гу ра ни 
62 Ср би на, де вет же на та ко ђе срп ске на ци о нал но сти и 140 де-
во ја ка за ко је ни је на ве де на на ци о нал ност, да кле укуп но 211 
осо ба. У Ја се но вац сти жу 24. де цем бра ују тру, као и гру па од 
19 за то че ни ка из За гре ба. Пр ња то вић ка же да су та да при сти-
гле три гру пе: 62 са ра јев ска Ср би на 140 Је вре ја (очи глед но да 
је прет ход но на во ђе ње де во ја ка би ла гре шка – прим. ау то ра) и 
19 За греп ча на, а ка сни је су са зна ли да је де вет же на од ве де но 
у Ста ру Гра ди шку. По по да ци ма из дру гих све до че ња тог да-
на је сти гло 60 Ср ба из Са ра је ва (јед ног је лич но за клао Љу бо 
Ми лош), ту се не спо ми њу Је вре ји, од но сно да је исти број 
уби јен.106 С дру ге стра не сто ји по да так да је из Са ра је ва сти-
гло од 20 до 30 Ср ба, да су они до ве де ни 22. или 23. де цем бра 
и, што је та ко ђе ва жно, да је та да у ло го ру би ло око 300 Ср-
ба.107 Опет, по ка зи ва њу Ђор ђа Ми ли ше, на Бад њи дан, 24. де-
цем бра 1941. го ди не уста ше су, под вођ ством Љу бе Ми ло ша, 
уда ра ју ћи их ма ље ви ма у гла ву по би ле 500 срп ских се ља ка из 
око ли не Ја се нов ца и њихова тела за ко па ли у ја му ко ју су жр-
тве прет ход но са ме ис ко па ле.108

На Бо жић, 25. де цем бра, по чи њен је зло чин над Ср би-
104 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 19–20.
105 Ђ. Ми ли ша, . Ми ли ша, н. д., стр. 255.
106 А. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 207–208, 246, 314.
107 Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр. 73.
108 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 42–43.
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ма из Па кра ца и Ли пи ка. Они су ухап ше ни у но ћи са 23. на 
24. де цем бар. Око је дан ују тру су по тр па ни у ва го не и тран-
спор то ва ни у Ја се но вац где сти жу у 16.30 ча со ва. У ва го ни ма 
бо ра ве до 10 ују тру 25. де цем бра ка да их пре у зи ма ју уста ше 
из ло го ра и од во де пред Ци гла ну. Пре ма ра зним све до че њи ма, 
до ве де но је из ме ђу 70 и 75 љу ди – уби је но их је 27 до 40, а 
пре жи ве ло из ме ђу 32 и 47 за то че ни ка. Зло чин це је пред во дио 
Љу бо Ми лош. Осим тих по да та ка, у ве зи са зло чи ном по сто је 
и тврд ње да је стра да ло 100 љу ди, као и да су Ср би из Па кра-
ца до ве де ни дан или два по сле Бо жи ћа.109 Ђу ро Ме дић, чи је 
све до че ње не мо же мо узе ти као по у здан из вор, пре но си да је 
тог да на уби је но 140 до 150 Ср ба из Кар лов ца, иа ко се тај зло-
чин по свој при ли ци до го дио око ме сец да на ра ни је. По је ди ни 
све до ци из ја вљу ју да је уби је но из ме ђу 27 и 50 за то че ни ка110, а 
дру ги на во де број ке од тро ји це до 63 Ср би на, и по ми њу да су 
у зло чи ни ма уче ство ва ли Ми лош, Ма ти је вић, Мо дрић, Мат-
ко вић и Та тек.111 На осно ву свих до ступ них по да та ка мо же мо 
за кљу чи ти да је на је дан од нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка 
уби је но од 27 до 63 осо бе срп ске на ци о нал но сти, пре ма не-
поу зда ним по да ци ма и до 100, а да је та да у јед ној ба ра ци ка-
па ци те та 200 осо ба, бо ра ви ло 526 љу ди.112

Ми ша Да нон све до чи о зло чи ну на по стро ја ва њу на Бо-
жић 1941. го ди не ка да је за клан не по знат број ло го ра ша, као 
и да је по сле не ко ли ко да на Љу бо Ми лош на ре дио да се из 
стро ја из дво ји сва ки два де се ти за то че ник ка ко би ис про бао 
но ву „ма шин ку“. Ми лош је том при ли ком лич но убио 30 љу-
ди. Ђор ђе Ми ли ша, ме ђу тим, на во ди да је Љу бо Ми лош шмај-
се ром по стре љао не ко ли ко сто ти на за то че ни ка.113

По што из опи са зло чи на не мо же мо би ти си гур ни да ли 
се ра ди о истим зло чи ни ма о ко ји ма го во ре дру ги све до ци, 
при ну ђе ни смо да по себ но из дво ји мо one ко ји су се до го ди ли 

109 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 208, 246, 272–273. 314, 350–351; Д. Х. Чо ла ко вић,  
н. д., стр. 75–76.

110 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 280; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 42–43.
111 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 372; Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр.73–75. 
112 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 271–273.
113 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 57–58; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 254.
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26. и 27. де цем бра, ка да је уби је но око 60, од но сно 75 Ср ба.114

Је дан зло чин се на ро чи то уре зао у пам ће ње пре жи ве лих 
све до ка. То је пр ви зло чин у Ци гла ни над бо ле сним за то че-
ни ци ма, што ће ка сни је по ста ти уо би ча је на уста шка прак са. 
Из ме ђу 26. и 30. де цем бра из ба ра ке је из ве де но од 113 до 130 
Ср ба ко ји због бо ле сти ни су би ли спо соб ни за рад, мно ги од 
њих су прак тич но би ли на са мр ти, и сви су бру тал но уби је-
ни.115 

По след њег да на 1941. го ди не, 31. де цем бра, ло гор ни ци 
Сло бо дан Ми ћић и Шпи лер по на ред би уста ша из два ја ју 74 
Ср би на и 82 Је вре ји на ко ји ће убр зо би ти ли кви ди ра ни.116

Не на во де ћи кад се то до го ди ло, Егон Бер гер по ми ње 
му че ње и уби ство пе то ри це пра во слав них све ште ни ка. Зло-
чин це је пред во дио Љу бо Ми лош, а у бру тал ном уби ству је 
уче ство вао и де чак уз ра ста од са мо 12 го ди на. Осим то га, Бер-
гер по ми ње и ли кви да ци ју 200 Ср ба се ља ка из око ли не Ши-
да сре ди ном де цем бра – тим зло чи ном је ру ко во дио уста шки 
по руч ник зва ни Му ји ца. Да ље, чи та мо о стра да њу пе то ри це 
Је вре ја ко је је усмр тио Љу бо Ми лош, а би ли су тек при сти-
гли у гру пи са Его но вим бра том и оцем (27. де цем бра), док 
се нај ма сов ни ји зло чин до го дио по сле дру гог Лу бу ри ће вог 
го во ра. Не зна се тач но ког да ту ма, али је по зна то да је Лу бу-
рић пре ки нуо бо жић не пра зни ке и по стро је ним ло го ра ши ма 
са оп штио да ће ста ри и бо ле сни би ти упу ће ни на опо ра вак у 
Ђа ко во. Та да је, за крат ко вре ме, ва тром из ми тра ље за уби је но 
1.200 љу ди. Док је Лу бу рић го во рио пред њим је у стро ју би ло 
2.000 за то че ни ка. Вр ло је ве ро ват но да о том зло чи ну сведочи 
и Ри сто Стје па но вић. Он на во ди да је „јед но га да на“ за то че ни-
ци ма на ре ђен на ступ а пред њи ма су ста ја ли, по ред оста лих, 
Лу бу рић, Ми лош, Мат ко вић, Ма ти је вић. Они су по том раз вр-
ста ли ло го ра ше на „по треб не“ и „не по треб не“. У пр вој гру пи 
је би ло 15 Ср ба и то су ис кљу чи во би ле за на тли је. Оста ли су 
на гу ра ни у ка ми о не и од ве зе ни „у прав цу ло го ра Ја се но вац 
II“. Ка сни је је од ло го ра ша ко ји су ра ди ли на ру ше њу ба ра ка, 
Стјепано вић са знао да су сви „не по треб ни“ уби је ни. По ње-

114 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 273, 280.
115 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 273, 280–281, 372; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 256.
116 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 372.
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го вим ре чи ма би ло их је не ко ли ко хи ља да. Ка ко ло го ри ни су 
ли кви ди ра ни ва тром из ми тра ље за, ни ти Стјепано вић у свом 
ис ка зу по ми ње од ла зак у Ђа ко во, мо гло би се сма тра ти да је 
то мо жда био по се бан ма сов ни зло чин у ко јем је стра да ло нај-
ма ње 1.000 осо ба. 117

Адолф Фри дрих са оп шта ва да су по ње го вом до ла ску 
у Ци гла ну сва ког да на при сти за ли „но ви тран спор ти из свих 
кра је ва НДХ, а нас је би ло све ма ње“. Јед не но ћи у де цем бру 
за кла но је 19 за тво ре ни ка, а од ба ти на је умр ло још че тво ро 
љу ди (укуп но 23).118

Ал бер то Ма е стро на во ди ка ко је Лу бу рић „на ре дио да 
се по ку пи око 500 ста рих за то че ни ка и не моћ них за рад“, али 
из ње го вог све до че ња ни је ја сно да ли је то на ре ђе ње из вр ше-
но и да ли су „по ку пље ни“ уби је ни.119  

Та бе ла 8
Број жр та ва ма сов них зло чи на у Ци гла ни 1941. го ди не

зло чин да тум број жр та ва 
У би ство гру пе Ср ба из Кар-
лов ца 

о ко 28. но вем бра 140–180

Уби ство због по ку ша ја бек-
ства Ср ба се ља ка из Тр но ве 

о ко 20. но вем бра 40–200

Уби ство гру пе Ср ба 21. но вем бар 60
Уби ство пр вих ло го ра ша 
(Е. Бер гер)

21. но вем бар 684

Уби ство Ср ба из Сла вон ске 
По же ге 

крај но вем бра 60

Уби ство гру пе Ср ба (Д. 
Свје тли чић)

8. де цем бар 85–95

Уби ство гру пе Ср ба (Д. 
Свје тли чић)

12. де цем бар 86

Уби ство Ср ба из Са ра је ва 
(Д. Свје тли чић)

15. де цем бар 80

117 E. Бер гер, н. д., стр. 31–32, 40–41, 43–46; А. Ми ле тић, н. д., књ. IV,  стр. 298.
118 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 33–37.
119 Исто, стр. 124.
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зло чин да тум број жр та ва 
Уби ство Ср ба се ља ка из 
Ши да (Е. Бер гер)

сре ди на де цем бра 200

Уби ство због Бран ка Ђу ји-
ћа

20–24. де цем бар 26–31

Уби ство гру пе Је вре ја 
(Ђ. Ми ли ша)

24–30. де цем бар 160–170

Бад њак 24. де цем бар 60–500
Бо жић 25. де цем бар 27–100
Уби ство гру пе Ср ба 26. де цем бар 60
Уби ство гру пе Ср ба 27. де цем бар 75
Уби ство гру пе Је вре ја 27. де цем бар 5
Уби ство бо ле сних Ср ба 26–30. де цем бар 113–130
Уби ство гру пе Ср ба и Је-
вре ја

31. де цем бар 156

Уби ство срп ских све ште-
ни ка 

но вем бар или де цем бар 5

Ђа ко во не ма по да та ка 1.200
И. Ле ви не ма по да та ка 362
А. Фри дрих де цем бар 23
А. Ма е стро не ма по да та ка 500
Уби ство „не по треб них“ 
(Р. Стјепано вић)

не ма по да та ка 1.000

Укуп но 5.207–5.962

***
Иа ко у бо га тој ли те ра ту ри о Ја се нов цу на и ла зи мо на 

раз не по дат ке и ту ма че ња, ау то ри ра до ва ко ји има ју пре тен зи-
ју да бу ду на уч ни са гла сни су у јед ном: 1942. го ди на је, и по 
бро ју жр та ва и по мон стру о зно сти на чи на на ко ја су из во ђе на 
по гу бље ња, би ла нај кр ва ви ја од свих. У су мор ној сва ко днев-
и ци, су о че ни са уми ра њи ма и по гу бље њи ма, пре о ста ли ло го-
ра ши су би ли под муч ним ути ском по чи ње них ма сов них зло-
чи на, на ро чи то при ли ком по стро ја ва ња, тзв. на сту па, ка да су 
уста ше пра ви ле ода бир ко ће од за то че ни ка ту оста ти ка ко би  
та ко ре ши ле „ви шка“ и број но ста ње ло го ра ша све ле на њи ма 
у том ча су при хва тљи ву ме ру. Упо ре до с тим, сти за ли су но ви 
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тран спор ти му шка ра ца, же на и де це ко ји су ди рект но упу ћи-
ва ни у два нај ве ћа стра ти шта у бли зи ни ло го ра – Ушти це и 
Гра ди ну. За њих су за то че ни ци углав ном до зна ва ли по сред но, 
од гро ба ра и дру гих ло го ра ша, па и са мих уста ша.

Од свих на ве де них ма сов них, зло чи на у 1942. го ди ни, 
из дво ји ли смо пет. На то нас је опре де ли ла чи ње ни ца да су 
они кон ти ну и ра но у ду жем вре мен ском пе ри о ду спро во ђе ни, 
или су би ли у ве зи са од ре ђе ним ме сти ма на ко ји ма су чи ње-
ни. Из дво ји ли смо: зло чи не пр вен стве но над Ср би ма у пр ва 
три или че ти ри да на ја ну а ра, ли кви да ци ју „ви шка“ ло го ра ша 
по чет ком фе бру а ра, уо чи до ла ска „ме ђу на род не ко ми си је“, 
спа љи ва ње те ла уби је них ло го ра ша у та ко зва ној Пи чи ли је вој 
пе ћи од фе бру а ра до ма ја, стра да ње Ро ма у за њих но во фор-
ми ра ном де лу ло го ра, на зва ном III Ц и стра да ње ло го ра ша ко-
ји су на исто ме сто до во ђе ни по окон ча њу ли кви да ци је Ро ма. 
Тим из дво је ним зло чи ни ма ће мо се по на о соб по за ба ви ти, док 
ће оста ли ма њи ма сов ни зло чи ни би ти на ве де ни хро но ло шки, 
ка ко су се де ша ва ли.

***
По сто је ре ла тив но број на све до чан ста ва о ма сов ним 

уби стви ма пре вас ход но Ср ба у пр вим да ни ма ја ну а ра 1942. 
го ди не. С тим зло чи ни ма над ло го ра ши ма ко ји су бо ра ви ли 
у Ја се нов цу та ко ре ћи се и ни је пре ста ја ло од ка да су интен-
зи ви ра ни око ка то лич ког Бо жи ћа 25. де цем бра 1941. го ди не, 
па се де ша ва да у мно гим све до чан ст ви ма исти зло чи ни бу ду 
на ве де ни у раз ли чи тим да ни ма, што је са свим ра зу мљи во, с 
об зи ром на све у куп но ста ње и пси ху за то че ни ка из ло же них 
сва ко днев ној тор ту ри. Та ко је пре ма све до че њи ма пе то ро љу-
ди, 1. ја ну а ра уби је но из ме ђу 60 и 135 Ср ба. Сле де ћег да на, 2. 
ја ну а ра, пре ма ис ка зи ма ше сто ро све до ка, уби је но је из ме ђу 
30 и 186 Ср ба. И у овим слу ча је ви ма раз ли чи ти све до ци по ми-
њу исте зло чи не ко је да ти ра ју у раз ли чи те да не. Тре ћег да на 
ја ну а ра је пре ма из ја ва ма че тво ро све до ка уби је но из ме ђу 60 
и 140 Ср ба и не по знат број Је вре ја120, а зло чи нач ку ак ци ју је 
над гле дао лич но Лу бу рић. Та да је стра да ло нај ви ше Ср ба из 

120 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 77–79, 208–209, 218–219, 246–247, 314, 351, 373; 
Д. Х. Чо ла ко вић,  н. д., стр. 76–85; A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 130.
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гру пе ко ја је кра јем де цем бра де пор то ва на из Са ра је ва, као и 
Ср би ко ји ни су има ли за нат ко ји би био од ко ри сти уста ша ма. 
На осно ву из не тих по да та ка мо же се за кљу чи ти да је у пр ва 
три да на ја ну а ра стра да ло сто ти не Ср ба – од 150 до 461. Пре-
ма тврд њи Дра ге Х. Чо ла ко ви ћа, у пр ва три да на ја ну а ра 1942. 
го ди не стра да ли су 262 Ср би на и не по знат број бо ле сних Је-
вре ја.

Дра го Свје тли чић на во ди да је у зло чи ни ма по чи ње ним 
4. и 5. ја ну а ра уби је но укуп но 130 бо ле сних Ср ба. При то ме, 
он по ми ње исте жр тве ко је су пре ма ис ка зи ма дру гих све до ка 
стра да ле 2. ја ну а ра, та ко да сма тра мо да те зло чи не тре ба ура-
чу на ти у оне ко ји су се до го ди ли из ме ђу 1. и 3. ја ну а ра.

За зло чи не о ко ји ма по дат ке из но си Ла зар Оро зо вић 
(уби ства но во при до шлих 80 Ср ба из Ба ње Лу ке 2. или 3. ја ну-
а ра и 40 Ср ба из Са ра је ва сле де ћег да на, те уби ство 80 Ср ба 
у са мом ло го ру 4. ја ну а ра), не мо же се са си гур но шћу ре ћи да 
ли су исто вет ни са прет ход но из не тим.121

До по чет ка фе бру а ра за бе ле же ни су сле де ћи зло чи ни: 
Иви ца Мат ко вић, Љу бо Ми лош и Му јо Ју сић су 6. ја ну а ра, за-
јед но са још де се так уста ша, из дво ји ли и уби ли 50 ло го ра ша. 
Ђу ро Илин чић твр ди да је по сле пра во слав ног Бо жи ћа уби је-
но 17 или 19 офи ци ра Ју го сло вен ске вој ске ко ји су вра ће ни из 
не мач ког за ро бље ни штва. Од Си ме Ђур ко ви ћа по ти че по да-
так да је до по ло ви не ма ја 1942. у Ја се нов цу жи вот окон ча ло 
око 50 Ср ба ко ји су вра ће ни из не мач ког за ро бље ни штва. Око 
8. или 9. ја ну а ра уста ше то по ви ма га ђа ју срп ско се ло Гра ди ну 
пре ко Са ве, за то што је из тог прав ца, на вод но, пу ца но на ло-
гор. Ол га Пр пић ис ти че да уста ше на па да ју, пљач ка ју и уби ја-
ју Ср бе из се ла Гра ди на, Чу кљи нац, Дрек се нић, Де ме ро ваћ и 
Ме ђе ђа. Нај зад, Дра го Х. Чо ла ко вић на во ди да ће око 200 ста-
нов ни ка се ла Гра ди на (же не, де ца, стар ци), ко ји су прет ход но 
би ли до те ра ни у ло гор за јед но са опљач ка ном сто ком и по кућ-
ством, око 20. ја ну а ра, би ти вра ће но у се ло и та мо усмр ће но, 
углав ном та ко што су за кла ни и спа ље ни у ку ћа ма. Око 80 Ср-
ба из Кре ке крај Ту зле уби је но је 14. ја ну а ра. Око 20 ло го ра ша 
је за кла но 20. ја ну а ра, а та да је под над зо ром Љу бе Ми ло ша 

121 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 273–274.
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уби је но још 200 срп ских се ља ка из ра зних сла вон ских ме ста.
Што се ти че по ме ну тог пе ри о да по сто ји при ли чан број 

све до чан ста ва о че стим ли кви да ци ја ма бо ле сни ка, али се ти 
ис ка зи ни вре мен ски ни по опи су не по кла па ју. Дра го Свје-
тли чић твр ди да је 8. или 9. ја ну а ра уби је но око 130 бо ле сни ка 
(60 Ср ба и 70 Је вре ја). Дра го Чо ла ко вић на во ди да је 20. ја ну-
а ра спро ве де на и пр ва од три ли кви да ци је бо ле сни ка, и да је 
та да стра да ло око 120 Ср ба и Је вре ја. Љу бо Ми лош је пак, на 
са слу ша њу, из ја вио да је том при ли ком стра да ло 150–180 бо-
ле сних, сла бих и не спо соб них. Пре ма ре чи ма Хин ка Штај не-
ра стра да ло је 300 бо ле сни ка. Ву ка шин Же га рац је ра дио као 
бол ни чар и пре но си да је бол ни ца, из гра ђе на не по сред но пред 
до ла зак ме ђу на род не ко ми си је, мо гла при ми ти нај ви ше 120 
па ци је на та. До 30. мар та, ка да је пу штен на сло бо ду, уста ше 
су про блем“ бо ле сних ло го ра ша ре ша ва ли та ко што су, ка да 
би број па ци је на та до сти гао мак си мум, „ви шак“ јед но став но 
из во ди ли и ли кви ди ра ли. У пе ри о ду од по чет ка фе бру а ра до 
30. мар та, то се де си ло че ти ри пу та, из че га про из и ла зи да је 
на тај на чин стра да ло нај ма ње 480 бо ле сних ло го ра ша.122

То ком ја ну а ра су по чи ње ни број ни ма сов ни зло чи ни за 
ко је све до ци не мо гу да на ве ду та чан да тум. Си мо Ђур ко вић 
ука зу је да је уби је но око 50 Ср ба се ља ка из око ли не Са ра је-
ва, ве ро ват но са Па ла. Вла ди мир Лон чар је у пр вој по ло ви ни 
ја ну а ра са још 60 ло го ра ша са хра нио око 80 Ср ба. Око по-
ло ви не ја ну а ра, пре ма ре чи ма Во ји сла ва Пр ња то ви ћа, уста ше 
су на ло жи ле по стро ја ва ње („на ступ”) свих ло го ра ша, њих око 
1.000, ве ћи ном Ср ба, та да је Лу бу рић из дво јио ви ше од 280 
за то че ни ка ко ји су од ве де ни у Кра пје и уби је ни. У истом пе ри-
о ду, Бран ко По по вић из по та је је ви део уби ство 10 до 12 Ср ба. 
Кра јем ја ну а ра или по чет ком фе бру а ра Чо ла ко вић и дру го ви 
твр де да је уби је но од 420 до 520 љу ди на Гра ди ни и то гру па 
од око 120 Срп ки ња са де цом и гру па од око 300 до 400 му-
шка ра ца, Ср ба, Хр ва та и му сли ма на.123

Пр вог да на фе бру а ра, ка ко твр ди Стје пан Зо у хар, уби-

122 A. Ми ле тић, н. д., књ.  I, стр. 219, 226–227, 247, 322, 352, 373, књ.  II, стр. 1017, 
књ.  III, стр.  102–103, 121; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 262; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 
44, 46, 50–51; Д. Х. Чо ла ко вић,  н. д., стр. 88–89.

123 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 209, 248,  315, 351 , књ. III, стр. 129.
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је но је око 500 Ср ба из „Мла ке код Гли не“. Ми ли ша на во ди 
исти број срп ских жр та ва, али ка же да су они де пор то ва ни из 
Сре ма, та ко да се у овом слу ча ју мо же ре ћи да је тог да на стра-
да ло из ме ђу 500 и 1.000 Ср ба.124

***
Ве сти о зло чи ни ма у Ја се нов цу, и по ред свих на сто ја-

ња уста шких вла сти да их при кри ју, не ми нов но су се ши ри ле. 
Не би ли то не ка ко пред у пре ди о, уста шки ре жим од лу чу је да 
до пу сти да ло гор по се те чла но ви не ка кве ме ђу на род не ко ми-
си је ко ја би ис пи та ла те на во де и о то ме из ве сти ла јав ност. 
По што је њи хов до ла зак био пред ви ђен за 6. фе бру ар, Лу бу-
рић је од лу чан у за ми сли да у ре корд ном ро ку бу ду по диг ну те 
но ве ба ра ке, по угле ду на оне ко је је ви део у не мач ким ло го ри-
ма. За два до три да на ко ли ко је тра ја ла из град ња тих ба ра ка, 
на екс трем но ни ским тем пе ра ту ра ма, стра да ло је из ме ђу 200 
и 500 ло го ра ша. Ка ко би се ста ње за то че ни ка при ка за ло што 
бо љим, ли кви ди ра ни су сви бо ле сни ци, а у но ву бол ни цу су 
сме ште ни здра ви ло го ра ши ко ји су та ко при мо ра ни да на не-
ки на чин глу ме сво је по кој не дру го ве. Пре ма мно го број ним 
све до чан стви ма, пред до ла зак Ко ми си је око 4. и 5. фе бру а ра, 
уби је но је 40 бо ле сни ка, а по ми ње се и до ви ше од 300 та-
ко стра да лих љу ди. Нај зад, 6. фе бру а ра, до ла зи ко ми си ја ко ју 
ду чи ни ли пред став ни ци Ва ти ка на и Цр ве ног кр ста, не ко ли ко 
не мач ких, ита ли јан ских, ма ђар ских, фран цу ских и хр ват ских 
офи ци ра и но ви на ра, као и не мач ки по сла ник у За гре бу Зиг-
фрид Ка ше; пре ма не ким по да ци ма, чак 50 љу ди. По се ту, ко ја 
је тра ја ла око два са та, пред во ди ли су Еу ген Ди до Ква тер ник и 
Вје ко слав Макс Лу бу рић, и сви су чла но ви ко ми си је, на рав но, 
по не ли по вољ не ути ске.125 

Дра го Х. Чо ла ко вић, 7. фе бру а ра, пре но си при чу јед ног 
ло го ра ша да је уби је но око 400 љу ди, тек при сти глих из Ви со-

124 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 46–47; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 155.
125 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 47–48; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 155–157; Ја се

но вач ки ло гор. Ис ка зи..., стр. 10–17; Е. Бер гер, н. д., стр. 52–54; A. Ми ле тић, н. д., књ. I, 
стр. 25, 172, 210–212, 219–220, 227–228, 232–233, 247–248, 283, 315–316, 373–374, књ  
II, стр. 906–907, 1023, књ. III, стр. 116–119, 130,  књ.  IV, стр. 300–303; Н. Ни ко лић, н. 
д., стр. 384–389; Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр. 92–95.
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ког. Хин ко Штај нер (Ste i ner) и Ја коб Да нон твр де да је Иви ца 
Мат ко вић, у фе бру а ру, пред „на сту пом“ убио пет за то че ни ка 
мет ком у по ти љак због на вод не кра ђе кром пи ра.126

***
Под ру ко вод ством уста шког офи ци ра, ин же ње ра До-

ми ни ка Хин ка Пичилијa (Pic ci li), из гра ђен је кре ма то ри јум 
за спа љи ва ње ле ше ва уби је них ло го ра ша. По свом идеј ном 
твор цу, тај кре ма то ри јум је убр зо на зван Пи чи ли је ва пећ. Та 
пећ је „ра ди ла“ око три или че ти ри ме се ца, од кра ја фе бру а-
ра (пре ма не ким све до ци ма од по чет ка фе бру а ра, од но сно од 
по чет ка или по ло ви не мар та) па до кра ја ма ја 1942. го ди не. У 
њој су пр во спа ље на те ла ло го ра ша ко ји су је и гра ди ли, а од-
мах за тим же не и де ца из ло го ра у Ста рој Гра ди шки. По је ди ни 
све до ци по ми њу Је вреј ке и њи хо ву де цу из ло го ра у Ђа ко ву, 
ме ша ју ћи њи хо ву ка сни ју ли кви да ци ју у Гра ди ни са жр тва ма 
„Пи чи ли је ве пе ћи“. То по на вља и Ђор ђе Ми ли ша по ми њу ћи 
број од 3.300 Је вреј ки и је вреј ске де це. Пре ма све до че њи ма 
ко ја су из не та Зе маљ ској ко ми си ји Хр ват ске за утвр ђи ва ње 
зло чи на, у пе ћи је спа ље но око 15.000 те ла: из Ста ре Гра ди-
шке је до ве де но око 5.000 же на и де це, а из оста лих кра је ва 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске око 10.000, та ко ђе ве ћи ном же на 
и де це. Из дру гих ре ле вант них из во ра мо же се са зна ти да је 
ка па ци тет пе ћи био око 160 жр та ва днев но, па ако се прет по-
ста ви да је „ра ди ла“ 120 да на (фе бру ар–мај у пу ном ка па ци те-
ту),  про из и ла зи да је у том пе ри о ду стра да ло око 19.200 љу ди. 
Из ве сни све до ци по ми њу број од „нај ма ње 10.000 срп ских же-
на и де це“, ко ји су до во ђе ни из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац, а 
„њи хо во уби ја ње и спа љи ва ње вр ше но је ско ро сва ку ноћ по-
чев ши од ме се ца фе бру а ра, па не пре кид но до кон ца ма ја 1942. 
го ди не.“ Нај ма њи број жр та ва од 4.000 до 5.000 по ми ње Ото 
Бре јер (Breyer). Нај ве ћи број уби је них из но се Слав ко До бри-
ла и Ла зар Јан ков. Пр ви твр ди, пре ма при чи дру гог ло го ра ша, 
да је стра да ло пре ко 40.000 за то че ни ка, а дру ги да је у по ме ну-
том пе ри о ду (фе бру ар–ма ј), уби ја но 500 до 800 љу ди днев но 
и да због то га сва те ла ни су мо гли спа ље на, па се та ко до ла зи 

126 Д. Х. Чо ла ко вић,  н. д., стр. 96; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 44–45.
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до бро ја од 96.000 стра дал ни ка. Та све до чан ства из дру ге ру-
ке и да та 1945. го ди не, не мо гу би ти при хва ће на као пот пу но 
ве ро до стој на. Не што дру га чи је чи ње ни це из но си Ру долф Сло-
ве нец, ко ји на во ди да су то ком 10 да на днев но спа љи ва на те ла 
200 до 300 жр та ва.127

Док је пећ гу та ла те ла не ви них жр та ва, по чи ње ни су 
зло чи ни из нај чи сти јег са ди стич ког ижи вља ва ња. Пре ма све-
до че њу Бер ге ра, фра Ми ро слав Мај сто ро вић, Љу бо Ми лош и 
Иви ца Мат ко вић у дво ри шту пред управ ном згра дом одво ји ли 
су од три же не њи хо ве ма ли ша не и бу квал но их на ба да ли на 
ба јо не те. По што су на тај сви реп на чин „кр сти ли де цу“, уби-
ли су и њи хо ве мај ке.128 Осим то га, по сто ји и све до чан ство да 
је кра јем фе бру а ра 50 же на и де це од ве де но у Гра ди ну и та мо 
уби је но.129

У дру гој по ло ви ни мар та Са ва је про би ла на сип и по-
пла ви ла про стор на ко ме се на ла зио ло гор Ја се но вац и по ред 
то га што су на од бра ни од на бу ја ле ре ке по ред ло го ра ша би-
ли ан га жо ва ни и ме шта ни Ја се нов ца. Пре ма све до че њу Дра-
га Свје тли чи ћа по пла ва се де си ла 18. мар та. На осно ву из ја ва 
све до ка о том до га ђа ју, мо же се за кљу чи ти да је због по пла ве 
уби је но из ме ђу 50 и 500, па и ви ше љу ди, нај ви ше ста рих и 
бо ле сних, те ла не ких су спа ље ни у пе ћи.130

То ком мар та су се де си ли сле де ћи ма сов ни зло чи ни: 22. 
мар та је за са мо два са та и 45 ми ну та уби је но укуп но 57 љу ди 
(47 Ср ба се ља ка из око ли не До бо ја и 10 ста ри јих за то че ни ка); 
око 23. мар та уби је но је 140 љу ди (око 90 из Кар лов ца и око 
50 Ср ба се ља ка из Бо сне); 25. мар та су до ве де не 42 Срп ки ње 
из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац, 20 их је уби је но исто ве че; 
28. мар та је до ве де но, и ве ро ват но уби је но, 60 же на из Брч ког. 
Нај ве ћи број жр та ва на во ди Ја коб Фин ци. Пре ма ње го вим ре-
чи ма, у пр вој по ло ви ни мар та, у пе ри о ду од де сет да на, за кла-

127 Е. Бер гер, н. д., стр. 54–56; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 61; Зло чи ни у ло го ру Ја се но
вац, стр. 47–48; Ја се но вач ки ло гор. Ис ка зи..., стр. 28–29; A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 
209, 217, 316, књ. II, стр. 620, 905–906,  984–985, књ. III, стр. 501, 514.

128 Е. Бер гер, н. д., стр. 57–58;  Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 257.
129 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 316.
130 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 247, 317,  374–375; књ. IV, стр. 300; Ја се но вач ки 

ло гор. Ис ка зи..., стр. 20–21; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 137.
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но је 3.000 ло го ра ша.131

У апри лу 1942. го ди не, због на вод ног уби ства тро јице 
уста ша, а у ства ри из стра ха да це ло се ло не пре бег не пар ти за-
ни ма пре ко Са ве у Бо сну, сви ста нов ни ци срп ског се ла Мла ка 
су спро ве де ни у Ја се но вац. Пре ма све до чан стви ма пре жи ве-
лих до ве де но је око 1.000 љу ди, а од тог бро ја 800 же на и де-
це је от пре мље но у Ста ру Гра ди шку. Ви ше од 100 му шка ра ца 
је том при ли ком у се лу од мах уби је но. Ве ћи на ухап ше них је 
от пре мље на на рад у Не мач ку, ма да по је ди ни све до ци сма тра-
ју да их је ви ше од по ло ви не уби је но. Је ди ни по да так ко ји се 
мо же сма тра ти ско ро пот пу но ре ле вант ним је сте да је у ма ју 
уби је но око 40 ста ра ца и за то че ни ка не спо соб них за рад.132

То ком апри ла нај ве ћи број стра да лих ло го ра ша је прет-
ход но до ве ден из Ста ре Гра ди шке да би био уби јен у Ја се нов-
цу. Те ла ве ли ког бро ја за то че ни ка ко ји су та да уби је ни спа ље-
на су у кре ма то ри ју му, то јест у „Пи чи ли је вој пе ћи“. Пре ма 
при чи бра ће Би ла но вић, 9. апри ла је уби је но и де ве то ро Је-
вре ја, а њи хо ва те ла спа ље на. Вла ди мир Лон чар на гла ша ва да 
је та ко до ве де но око 500 Срп ки ња и Је вреј ки са де цом и да 
су сви уби је ни. Си мо Ђур ко вић из но си по да так да су у пе ћи 
спа ље на те ла 180 Ср ба из Гра ча ни це и Гра дач ца и 60 до 70 Ср-
ба са Кор ду на, што су као не спо соб ни из дво је ни из гру пе од 
око 450 за то че них ко ји су по том углав ном по сла ти у Не мач ку. 
У слу ча ју зло чи на ко ји на во ди Сре то По по вић, ка да је то ком 
апри ла уби је но око 200 Ср ба, не мо же мо би ти си гур ни да ли 
су те ла жр та ва за вр ши ла у пе ћи, па ће мо ка да је реч о ми ни-
мал ном бро ју сма тра ти да жр та ва и ни је би ло, а у ве зи са мак-
си мал ним на ве де ним бро јем узе ће мо да тај зло чин не ма ве зе 
са жр тва ма чи ја су те ла спа љи ва на у „пе ћи“.133

Уве че 7. ма ја уста ше су оп ко ли ле Ја се но вац и Ушти це и 
су тра дан од ве ли све Ср бе из тих ме ста. У то ку те опе ра ци је у 
са мом Ја се нов цу уби је ни су отац и син Бо ро је вић, а у Ушти ца-
ма три ста ри це. По сле не ко ли ко да на, же не и де ца су спро ве-

131 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 226, 234–235, 247, 248; Зло чи ни у ло го ру Ја се но
вац, стр. 51.

132 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 317, 352–353, књ. III, стр. 522–523, књ. IV, стр. 
223–224.

133 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 317, 352, књ. III, стр. 162,  књ. IV, стр. 203.
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де ни у Ста ру Гра ди шку. Они спо соб ни за рад ма хом су от пре-
мље ни у Не мач ку, док су стар ци и де ца стра да ли. По хап ше но 
је око 1.800 осо ба. Ја ков Ка би љо ка же да је око 1.000 пра во-
слав них ме шта на ме ста Ја се но вац оте ра но у ло гор у ко јем су 
и стра да ли. По след ње све до чан ство је до не кле не ја сно, јер се 
из ње га не мо же за кљу чи ти да ли је 1.000 ста нов ни ка Ја се нов-
ца стра да ло већ у ма ју 1942. го ди не, или се ми сли на то да су 
сви они умр ли или уби је ни до апри ла 1945. го ди не, то јест до 
кра ја ра та. Сто га се за ми ни мал ни број жр та ва мо же узе ти са-
мо по да так за гра ђа не спо ме ну те као уби је не то ком опе ра ци је 
оп ко ља ва ња ме ста  и од во ђе ња ме шта на.134

По ло ви ном ма ја до ве де но је око 500 Ср ба се ља ка из око-
ли не Вој ни ћа, Слу ња и Вр гин Мо ста. Упу ће ни су у Зе мун, а 
ода тле на рад у Не мач кој. У Ја се нов цу је уби је но око 40 осо ба 
за ко је су уста ше про це ни ле да су не спо соб не за рад.135

По чет ком ју на је до ве де на и уби је на гру па од око 25 за-
то че ни ка из Бје ло ва ра. У то ку истог ме се ца је уби је но из ме ђу 
80 и 300 „тро го ди шња ка“. У то вре ме та ко су на зи ва ни гра ђа-
ни Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске ко је су уста шке вла сти осу-
ди ле на бо ра вак у ло го ру у пе ри о ду од три го ди не. Ве ћи ном 
су то би ли „не ло јал ни“ Хр ва ти и му сли ма ни, јер су углав ном 
са мо они и до би ја ли та кве „пре су де“. Пре ма не ким дру гим из-
во ри ма то се де си ло 5. ав гу ста. По сле тог зло чи на, „тро го ди-
шња ци“ су уби ја ни од мах по при спе ћу у ло гор, осим у рет ким 
слу ча је ви ма ка да би би ли при вре ме но по ште ђе ни струч ња ци 
из по је ди них обла сти, ко ји су би ли пре ко по треб ни у ло гор-
ском ра ди о ни ца ма.136

Из ме ђу 15. ју на и 5. ју ла, по на ре ђе њу Лу бу ри ћа, спро-
ве де на је ко нач на ли кви да ци ја ло го ра у Ђа ко ву. Из ме ђу 2.000 
и 3.300 Је вреј ки ску па с де цом до ве зе но је у Ја се но вац и ли-
кви ди ра но у Гра ди ни.137

134 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 303, књ.  II, стр. 575, књ. IV, стр. 224; Се ћа ња Је
вре ја..., стр. 91–92.

135 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 353.
136 Кон цен тра ци о ни ло го ри....,  стр. 44–46; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 51–

52;  Ја се но вач ки ло гор. Ис ка зи..., стр. 46–47.
137 М. Пер шен, н. д., стр. 285–286; Н. Ма та у шић, н. д., стр. 71–72; Mla den Ive ko vić, 

Ne po ko re na ze mlja, Za greb, 1945, str. 16–17; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 61; Зло чи ни у ло го ру 
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Пр вог ју ла у Ја се но вац до ла зи Ни ко ла Ни ко лић  у гру пи 
од 40 Хр ва та. Истог да на је по чи ње на „при мер на ег зе ку ци ја“ 
над ше сто ро ло го ра ша. Од Ни ко ли ћа по ти че и по да так да је 
19. ју ла по на ре ђе њу Љу бе Ми ло ша уби је но 30 ко му ни ста.138

У ју лу је стре ља но око 220 Је вре ја због тзв. злат не афе-
ре. Та да је, на и ме, от кри ве но да је гру па је вреј ских ло го ра ша 
и ло гор ни ка, у са рад њи са од ре ђе ним бро јем уста ша, кра ла 
зла то ко је су про на ла зи ли за ши ве но у оде ћи уби је них Ро ма.139

***
По на ре ђе њу Вр хов ног ору жнич ког за по вед ни штва Не-

за ви сне Др жа ве Хр ват ске од 20. ма ја 1942. го ди не по че ло је 
хап ше ње и упу ћи ва ње Ро ма у ло гор Ја се но вац. Они су до во-
ђе ни из свих кра је ва Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и сме шта ни 
у по себ но огра ђе ни про стор под ве дрим не бом у се ве ро и сточ-
ном де лу ло го ра. Тај део ло го ра је по знат под на зи вом ло гор 
III Ц, јер су пр ви ло го ра ши би ли Ро ми, то јест Ци га ни, ка ко 
су та да на зи ва ни. За те за то че ни ке ис пр ва ни је уоп ште во ђе на 
би ло ка ква еви ден ци ја. Они ко ји су би ли од ре ђе ни за ли кви-
ди ра ње у ло го ру III Ц су про во ди ли са мо не ко ли ко да на, док 
су они здрав стве но спо соб ни ји ис цр пљи ва ни ра дом на на си пу.

До ве де ни Ро ми су ли кви ди ра ни у Ушти ци, а ка сни је на 
Гра ди ни. Пр во су одва ја ни и уби ја ни му шкар ци, а ка сни је же-
не и де ца. Ин те нзив на ли кви да ци ја Ро ма је спро во ђе на то ком 
ју на и ју ла ме се ца, да би до кра ја ав гу ста 1942. го ди не би ли 
по би је ни ско ро сви за то че ни ци из њи хо вих ре до ва. По ште ђе-
но их је вр ло ма ло и они су пре ба че ни на про стор Гра ди не и 
Ушти ца, где су оба вља ли по сло ве гро ба ра, али су при нуд но 
би ли и ко ља чи (тзв. гру па Д), да би на кра ју и они би ли уби је-
ни. Ли кви да ци ју Ро ма пред во дио је Дра гу тин Пу дић Па ра ли-
за. Про це не све до ка о бро ју стра да лих су при лич но раз ли чи-
те, од око 20.000 до 50.000, па све до 100.000 љу ди.140 Нај ве ћи 

Ја се но вац, стр. 67.
138 Н. Ни ко лић, н. д., стр. 13, 225–229, 285–289.
139 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 163–165; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 269–272; A. Ми ле тић, 

н. д.,  књ. II, стр. 1029.
140 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 290–291, 488–489, књ.  II, стр. 907–908,  књ. III, 

стр. 226, 514, 530, 580–581,  књ.  IV, стр. 286–288; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 



Јасеновац између броја и жртве

125

по ме ну ти број по сто ји са мо у јед ном ис ка зу и иа ко је дат 1942. 
го ди не, он је, по свој при ли ци, пре у ве ли чан из про па ганд них 
раз ло га, па се сто га и не мо же сма тра ти ве ро до стој ним. Нај че-
шће се по ми ње да је уби је но око 40.000 Ро ма.

***
По сле уста шког „ко нач ног ре ше ња ци ган ског пи та ња“ у 

ло гор III Ц до пре ма ни су Ср би, Је вре ји и Хр ва ти. У све до че-
њи ма не по сто ји тач на про це на ко ли ко је љу ди из тог ло го ра 
уби је но, али по сто је тврд ње ло го ра ша да че сто ви ђа ли гру пе 
му шка ра ца и же на ко ји су од во ђе ни пре ко Са ве, ка ко би у Гра-
ди ни би ли ли кви ди ра ни. Из два ја ју се зло чи ни над гру па ма ко-
је су бро ја ле из ме ђу 500 и 800 љу ди, а до го ди ли су се 17. и 29. 
ав гу ста и 18. ок то бра 1942. го ди не. Ду шан Ли чи на твр ди да 
је сва ки дан уби ја но 10–15 осо ба, а у том ло го ру би ло је про-
сеч но око 800 за то че ни ка. Јо сип Ри бо ли ка же да је 29. ав гу ста 
уби је но 500 љу ди. Пре ма не ким дру гим све до че њи ма, тог да-
на на де лу је би ло „так ми че ње“ гру пе уста ша у кла њу и та да 
је, на во де све до ци, стра да ло 2.000 до 3.000 љу ди.

Си мо Ко тур и још трој ица ло го ра ша ус пе ли су да по бег-
ну са стра ти шта у Гра ди ни. Они су би ли у гру пи од 450 љу ди 
из ло го ра III Ц ко ја је 19. сеп тем бра пре ба че на пре ко Са ве, а 
њи хо ва ли кви да ци ја отро ва ном хра ном и кла њем је спро ве де-
на 21. сеп тем бра.

Од кра ја но вем бра по чи ње ко нач на ли кви да ци ја ло го ра 
III Ц из глад њи ва њем по след њих из ме ђу 140 и 160 ло го ра ша. 
Пре то га је око 60 за то че ни ка, ве ћи ном ка то ли ка и му сли ма на, 
пре ба че но у цен трал ни ло гор.  По сле 17 да на гла до ва ња због 
бек ства ше сто ри це ло го ра ша (двој ица су ухва ће на и  уби је на, 
док су че тво ри ца ус пе ла да по бег ну), Иви ца Мат ко вић на ре-
ђу је да из ме ђу 35 и 40 љу ди бу де за тво ре но у јед ну на пу ште ну 
ку ћу у Гра ди ни. Та мо је прет ход но већ био до пре мљен из ве-
стан број ло го ра ша из цен трал ног ло го ра, та ко да је у де цем-
бру умр ло пре о ста лих 150 за то че ни ка. До мак си мал ног бро ја 
љу ди стра да лих у ко нач ној ли кви да ци ји до шли смо та ко што 

48–49; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 170, 322–323; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 139–142; Е. Бер гер, 
н. д., стр. 67; Ја се но вач ки ло гор. Ис ка зи..., стр. 33–36; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 
6, 49; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 257–269.
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смо узе ли по да так да је пре пре се ље ња у Гра ди ну у ло го ру III 
Ц умр ло 125 љу ди, а до бро ја од 115 љу ди до шли смо та ко што 
смо од на ве де них по сле дњих 150 за то че ни ка, од у зе ли но во-
при до шлих 35. Са би ра њем та два бро ја до би ја мо мак си мал ни 
број од 240 љу ди.

У пре пи су из ве шта ја не по зна тог ло го ра ша Ста ре Гра ди-
шке из сеп тем бра 1944, упу ће ном Цен трал ном ко ми те ту Ко-
му ни стич ке пар ти је Хр ват ске, на ла зи мо по да так да је при ли-
ком ли кви да ци је ло го ра III Ц у јед ну ба ра ку за тво ре но око 900 
за то че ни ка ко ји су ту оста вље ни да умру од гла ди. Пре ма том 
из ве шта ју у ро ку од пет ме се ци уби је но је 30.000 за то че ни ка, 
ма да се не по ми ње из ри чи то ка да и где, али би се из кон тек ста 
мо гло за кљу чи ти да је реч о III Ц. Осим то га, по сто ји по да так 
у ис ка зу Ду ша на Ли чи не да је сва ки дан уби ја но 10–15 љу ди 
и да је у ло го ру би ло про сеч но око 800 љу ди. Због не по у зда-
но сти, ова ква све до че ња у овом ра ду ни смо узи ма ли у об зир.141 

По сле смр ти по след њег ло го ра ша, из да то је на ре ђе ње 
да се про стор на ко ме је био ло гор III Ц, пре о ре и да му се за-
тре сва ки траг.

***
Да би што лак ше спро ве ли ли кви да ци ју за то че ни ка до-

во ђе них у Ја се но вац, уста ша ма је би ло у ин те ре су да здрав-
стве но ста ње „бу ду ћих“ жр та ва бу де што го ре. Је дан од на чи на 
да то бу де по стиг ну то био је да се при ли ком тран спор та, на ро-
чи то во зом, у је дан ва гон угу ра што ви ше љу ди и да им се то-
ком пу та не да ју ни хра на ни во да. Је дан та кав „влак ужа са“ је 
28. ав гу ста при спео у Ја се но вац из Зе му на у прат њи Не ма ца. 
Пре ма не по сред ном све до чан ству Ни ко ли ћа, то је би ла огром-
на ком по зи ци ја од око 80 ва го на са пре ко 5.000 љу ди у њој. 
По до ла ску на ко ло сек у Ја се нов цу већ је око 60% не срет них 
„пут ни ка“ умр ло од же ђи и ис цр пље но сти. У во зу су би ли ве-
ћи ном Ср би из Бо сне, за ро бље ни по сле офан зи ве на Ко за ри, 
ко ји су пу то ва ли из ме ђу пет и се дам да на. Пре жи ве ли су од ве-

141 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 770, 908–910, књ. III, стр. 508–510, 581–582, књ. 
IV, стр. 272–279;  Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 49, 52–54;  Н. Ни ко лић, н. д., стр. 
275–282. Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 49; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 89–94, 150; ; Кон
цен тра ци о ни ло го ри..., н. д., стр.  98–99; М. Пер шен, н. д., стр. 190–192.
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де ни у Гра ди ну и ли кви ди ра ни. О та квом зло чи ну из ве шта ва и 
Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то-
ра и њи хо вих по ма га ча, с том раз ли ком да се не на во ди та чан 
да тум, али се пре ци зи ра да је ком по зи ци ја има ла 56 ва го на.142

По чет ком ав гу ста је на ре ђе но пре се ље ње 700 ло го ра ша 
(200 Је вре ја и 500 Ср ба) из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац. Исте 
но ћи по до ла ску (би ла је не де ља) ли кви ди ра на је по ло ви на 
при спе лих (да кле 350, углав ном ста ри јих и сла би јих). Ни ко-
ла Ни ко лић од мно го број них зло чи на ко ји су се де ша ва ли то-
ком ав гу ста, из два ја ли кви да ци ју 11 ба ња луч ких бан ка ра, као 
и јед не гру пе му сли ма на из Бо сне. Пре ма ње го вом све до че њу 
то ком 1942. го ди не стра да ло је 90 му сли ма на са мо из Са ра је-
ва, ве ћи ном ин те лек ту а ла ца и ан ти фа ши ста.143 

Кра јем ле та је, по ред од ра слих заточеника, у Ја се новцу 
био и ве ли ки број де це ко ја су се не ка ко, ма ка ко то да нас 
чуд но из гле да ло, уз по моћ ло го ра ша, ус пе ла са кри ти и из бе ћи 
суд би ну сво јих ро ди те ља. То ни је про ма кло Лу бу ри ћу ко ји је 
на ре дио да се пре тра жи цео ло гор, па је та ко от кри ве но око 
400 де це, уз ра ста из ме ђу че ти ри и 16 го ди на. У по чет ку су 
ту де цу од га ја ли у уста шком ду ху, у не кој вр сти шко ла са све 
учи те љи ма, али ка ко „ни су би ли за до вољ ни ре зул та ти ма“, а 
и због то га што су ско ро сва де ца би ла срп ска или је вреј ска, 
уста ше су од лу чи ле да их ли кви ди ра ју. Од водили су их у гру-
па ма од по 60–80 на Гра ди ну где су их за кла ли и за ко па ли. Јо-
сип Ри бо ли твр ди да је уста ша Ка пе та но вић ли кви ди рао 120 
де це у Ја се нов цу.144

У но ћи са 6. на 7. сеп тем бар, спро ве де на је још јед на 
ли кви да ци ја свих за те че них у ло гор ској бол ни ци. Као што је 
ра ни је ре че но, пун ка па ци тет бол ни це био је 120 па ци је на та, 
па се та ко мо же прет по ста ви ти да је то и нај ма њи број стра-
да лих.145

Од мах по сле ове по след ње ли кви да ци је бо ле сних ло-
го ра ша, по чи њен је је дан од нај ма сов ни јих зло чи на у јед ном 

142 Н. Ни ко лић, н. д., стр. 119, 207–215;  A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 514–515; 
Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 50.

143 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 100–101; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 244–251.
144 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 54–55; A. Ми ле тић, н. д., књ. IV, стр. 281–282.
145 Н. Ни ко лић, н. д., стр. 191–192.
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да ну. До ве ден је ве ли ки број Ср ба свих уз ра ста и оба по ла са 
Ко за ре, те су пре ве зе ни пре ко Са ве на Гра ди ну и та мо ли кви-
ди ра ни и по ко па ни у ја ме ко је су прет ход но ис ко па не. Пре ма 
про це на ма ло го ра ша ко ји су ту ко ло ну кри шом по сма тра ли, 
реч је о око 2.000 љу ди, али су по је ди ни, очи то под ути ском 
зло чи на, го во ри ли и о 10.000 не ви но стра да лих. У на ла зу Зе-
маљ ске ко ми си је Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на се твр ди да 
је уби је но око 7.000 љу ди са под руч ја Ко за ре, а не на во ди се 
ни при бли жан да тум. Ту на и ла зи мо и на по да так да је не што 
пре по ме ну тог зло чи на, та ко ђе на Гра ди ни по би је но око 8.000 
се ља ка из Сла во ни је.146

И то ком ок то бра 1942. го ди не су се ни за ли ма сов ни зло-
чи ни. Уста ше су 13. ок то бра, пред во ђе не Љу бом Ми ло шем 
оп ко ли ле срп ска се ла Цр кве ни Бок, Ивањ ски Бок и Стре мен, 
бли зу Ја се нов ца. Од око 2.500 ста нов ни ка тих се ла, око 1.000 
је од ве де но у ло гор, око 50 уби је но, док је ве ћи на ус пе ла да по-
бег не у окол не шу ме. Сва њи хо ва по крет на имо ви на је опљач-
ка на. Се ља ни су у Ја се нов цу про ве ли са мо је дан дан, јер су 
на ин тер вен ци ју не мач ких вој них вла сти пу ште ни ку ћа ма и 
де ли мич но обе ште ће ни. Истог да на ка да су се ља ци из Цр кве-
ног Бо ка осло бо ђе ни, у Гра ди ни је тог 14. ок то бра уби је но око 
200 Хр ва та. Пре ма из ве шта ју од 23. ок то бра, нешто раније сви 
пра во слав ни ста нов ни ци се ла Ку ку њев ци су 11. ок то бра де-
пор то ва ни у Ја се но вац. При ли ком пре па да, у са мом се лу је 
уби је но 15 ме шта на. Нај зад, не где пред сме њи ва ње Мај сто ро-
ви ћа са ме ста за по вед ни ка ло го ра кра јем ок то бра 1942. го ди-
не, са ра да у Гра ди ни је по бе гло тро је ло го ра ша. То ће по слу-
жи ти као раз лог за стре ља ње 300 за то че ни ка.147

По след њи ма сов ни зло чи ни у 1942. го ди ни (ако се не 
узи ма у об зир из глад њи ва ње за то че ни ка из ло го ра III Ц у Гра-
ди ни, ко је је још тра ја ло у де цем бру) де си ли су се у но вем бру. 
Не мач ки вој ни иза сла ник у НДХ Ед мунд Глез Хор сте нау (Ed-
mund Gla i se von Hor ste nau), по сле раз го во ра са Ан том Па ве-
ли ћем 17. но вем бра, по ми ње да је у Ја се нов цу по би је но 1.500 
љу ди за то што је био логор „пре пун“. У ро ку од три да на (17, 

146 Н. Ни ко лић, н. д., стр. 198, 202, 205; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 54.
147 Н. Ни ко лић, н. д., стр. 216–221; A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 500–503, 508–509, 

књ. II, стр. 1038–1039, књ. III, стр. 512, књ. IV, 141–144; Е. Бер гер, н. д., стр. 69.
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18. и 19. но вем бар), уста ше су из дво ји ле око 800 бо ле сних и 
ста рих Је вре ја, па их пре ве зли у Гра ди ну и ли кви ди ра ли.148

Та бе ла 9
Број жр та ва ма сов них зло чи на у Ци гла ни 1942. го ди не

зло чин да тум број жр та ва 
У би ство гру пе Ср ба 1–3. ја ну ар 150–461
Уби ство гру пе Ср ба (Л. Оро-
зо вић)

2–4. ја ну ар 0–200

Уби ство ло го ра ша 6. ја ну ар 50
Стра да ње гру пе офи ци ра по сле 7. ја ну а ра 17–50
Уби ство Ср ба из Гра ди не и 
окол них се ла 

8–20. ја ну а ра 200

Уби ство Ср ба  из Кре ке 14. ја ну ар 80
Уби ство ло го ра ша око 20. ја ну а ра 20
Уби ство гру пе Ср ба из Сла-
во ни је 

о ко 20. ја ну а ра 200

Уби ство бо ле сних ло го ра ша ја ну ар–март до 480
Уби ство гру пе Ср ба из Са ра-
је ва 

ја ну ар 50

Број са хра ње них Ср ба (В. 
Лон чар)

ја ну ар 80

Из дво је ни из на сту па и уби-
је ну у Кра пју 

ја ну ар 280

Уби ство Ср ба ја ну ар 10–12
Уби ство у Гра ди ни крај ја ну а ра –по че так 

фе бру а ра
420–520

Уби ство Ср ба из Гли не (?) и 
Сре ма

1. фе бру ар 500–1.000

Из град ња но вих ба ра ка пред 
до ла зак Ко ми си је 

по че так фе бру а ра 200–500

Уби ство бо ле сни ка пред до-
ла зак Ко ми си је

4–5. фе бру ар 40–300

Уби ство гру пе љу ди из Ви-
со ког

7. фе бру ар 400

148 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 519–520; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 51; A. 
Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 910.
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зло чин да тум број жр та ва 
И. Мат ко вић уби ја ло го ра ше фе бру ар 5
Пи чи ли је ва пећ фе бру ар –мај 4.000–19.200

96.000*
„Кр ште ње де це“ фе бру ар 0–6
Уби ство же на и де це у Гра-
ди ни 

фе бру ар 50

По пла ва сре ди на мар та 50–500
Уби ство Ср ба из До бо ја и 
дру гих

22. март 57

Уби ство љу ди из Кар лов ца и 
Бо сне 

о ко 23. мар та 140

Уби ство Срп ки ња до ве де них 
из Ста ре Гра ди шке

25. март 20

Уби ство же на из Брч ког 28- март 60
Уби ство  ло го ра ша (Ј. Фин-
ци)

пр ва по ло ви на мар та 3.000

Уби ство Ср ба из Мла ке а прил –мај 140
Уби ство Ср ба а прил 0–200
Уби ство Ро ма ма ј–ав густ 20.000–50.000

100.000*
Уби ство Ср ба из Ја се нов ца и 
Ушти ца 

мај 5–1.000 

Уби ство Ср ба из Вој ни ћа по ло ви на ма ја 40
Уби ство љу ди из Бје ло ва ра по ло ви на ју на 25
Уби ство „тро го ди шња ка“ јун  или 5. ав густ 80–300
Уби ство же на и де це из ло го-
ра Ђа ко во

15. јун–5. јул 2.000–3.300

Уби ство Хр ва та 1. јул 6
Љ. Ми лош уби ја ко му ни сте 19. јул 30
„Злат на афе ра“ јул 220
Ло гор III Ц 17. ав густ 500–800
Ло гор III Ц 29. ав густ 500–3.000
Ло гор III Ц 20–21. сеп тем бар 450
Ло гор III Ц 18 ок то бра 500–800
Ло гор III Ц – ли кви да ци ја крај но вем бра –де цем-

бар
140–240
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зло чин да тум број жр та ва 
Ло гор III Ц (пи смо ЦК КП 
Хр ват ске)

5 ме се ци 30.000*

„Влак ужа са“ 28. ав густ 5.000
Уби ство де це у ло го ру крај ле та –по че так је се-

ни
120–400

Уби ство Ср ба и Је вре ја по че так ав гу ста 350
Уби ство ба ња луч ких бан ка-
ра 

ав густ 11

Уби ство се ља ка из Сла во ни-
је 

крај ав гу ста –по че так 
сеп тем бра

8.000

Уби ство бо ле сних ло го ра ша 6/7. сеп тем бар 120
Уби ство Ср ба са Ко за ре 7. сеп тем бар 2.000–7.000

10.000*
Уби ство се ља ка из Цр кве ног 
Бо ка

13. ок то бар 50

Уби ство Хр ва та 14. ок то бар 200
Уби ство се ља ка из Ку ку ње-
ва ца

11. ок то бар 15

Уби ство због бек ства ок то бар 300
Уби ство  ло го ра ша (Хор сте-
нау)

17. но вем бар 1.500 

Уби ство Је вре ја 17–19. но вем бра 800
Стра да ње му сли ма на из Са-
ра је ва

1942. 90

Укуп но 53.751112.308

***
У ја ну а ру 1943. го ди не гру па ло го ра ша на че лу са ка пе-

та ном Ра ди во јем Му њи ном „осу ђе на“ је на смрт и из Ја се нов-
ца пре ба че на у Гра ди ну и за тво ре на у ку ћу Пе ре Ву ки ћа. Они 
су ус пе ли да про ва ле вра та и иза ђу, али су од мах по том усмр-
ће ни из ва тре ног оруж ја. Ри сто Стје па но вић на во ди да је 1943. 
го ди не у Ја се нов цу по на ре ђе њу Лу бу ри ћа ли кви ди ра но око 
300 де це. Зло чин над гру пом же на и де це ко ји су из Ста ре Гра-
ди шке до ве де ни у Ја се но вац по ми ње и Ла ди слав Грин ба ум. 
Не на во ди број жр та ва, већ са мо да се то до го ди ло у ја ну а ру 
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1943. го ди не и да су ме ђу стра да ли ма би ли и ње го ва су пру га 
и тро је де це.149

Иви ца Мат ко вић са зна је 19. мар та да ће би ти сме њен и 
да ће  нови управ ник ло го ра Ја се но вац Иви ца Бр кља чић пре-
у зе ти ду жност 23. мар та 1943. го ди не. По след ња че ти ри да-
на на ме сту управ ни ка Мат ко вић је ис ко ри стио да „про сла ви“ 
свој од ла зак та ко што ће са гру пом „офи ци ра“ ба ти на ти и му-
чи ти ло го ра ше то ли ко да је је дан умро од тор ту ре. Ве ро ват но 
је та да уби је но 12 уста ша по на ре ђе њу Лу бу ри ћа иа ко их је 
пре то га та ко зва ни пре ки суд осло бо дио кри ви це. Ри сто Стје-
па но вић го во ре ћи о уста шким уби стви ма, у све до че њу на во ди 
да је по чет ком 1943. го ди не до ве де на ве ли ка гру па љу ди са 
Кор ду на. Они су би ли ис пи ти ва ни и ка сни је по сла ти на рад у 
Не мач ку, а од Мат ко ви ће ве тор ту ре је дан од тих за то че ни ка је 
смрт но стра дао.150

Нај ве ћи број ло го ра ша је то ком 1943. ка жња ван због по-
ку ша ја бек ства њи хо вих са пат ни ка. Јед но од та квих бек ста ва 
би ло је Са ло мо на – Мо ни ке Му са фи је и још че тво ри це за то-
че ни ка из Ја се нов ца 13. апри ла. Док су ра ди ли у шу ми они су 
на па ли стра жа ре, дво ји цу уста ша су уби ли, а јед ног ра ни ли. У 
окр ша ју су уби је на дво ји ца ло го ра ша, а тро ји ца су по бе гла.151

Не ко ли ко ма сов них зло чи на ба ца ју дру га чи ју сли ку на 
„мир ну“ 1943. го ди ну. Ла ди слав Грин ба ум опи су је ли кви да-
ци ју око 600 ло го ра ша из Ја се нов ца у Ушти ци из ко је се он 
пу ком сре ћом спа сао. Ју ли је Бинг пре но си да је у ју лу то ком 
две не де ље днев но уби ја но по 50 љу ди и да су „на кон из вје сне 
па у зе“ на ста вље не ли кви да ци је. Да кле, пре ма тим на во ди ма, 
та да је у Ја се нов цу стра да ло око 700 осо ба  То су ујед но и зло-
чи ни са нај ви ше жр та ва до де цем бра 1943. го ди не. Све до та да 
бе ле же на су по је ди нач на уби ства или зло чи ни над не ко ли ко 
де се ти на ло го ра ша. У ју ну је у Ја се но вац је до пре мље на гру-
па од 60 ра ње них пар ти за на са про сто ра Хер це го ви не ко ји су 
убр зо по би је ни. У ав гу сту у ло го ру Ја се нов цу обе ше но је 15 
срп ских се ља ка. Они су прет ход но про гла ше ни при пад ни ци-

149 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 718, књ. IV, стр. 314; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 243.
150 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 55–56; A. Ми ле тић, н. д., књ. IV, стр. 308, 309.
151 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 24–25.
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ма пар ти зан ског по кре та.152

То ком ле та 1943. го ди не, нај ве ро ват ни је сре ди ном ав гу-
ста, пре ма раз ли чи тим из во ри ма из Ја се нов ца је по бе гла гру-
па од 15 до 25 ло го ра ша. Због то га су по не ким ис ка зи ма сви 
за то че ни ци, а по дру ги ма око 900 ло го ра ша, око ва ни лан ци ма. 
У то ку оки ва ња је око 10 љу ди стра да ло од ба ти на, а са „вањ-
ских ра до ва“ се ни је вра ти ло нај ма ње 50 љу ди.153

Не на во де ћи од ре ђе ни је, већ са мо да су се до го ди ли у 
је сен 1943. го ди не, низ све до ка по ми ње не ко ли ко по је ди нач-
них зло чи на у ло го ру Ја се но вац. Та ко су стре ља ни пар ти за ни 
– „је дан ка то лик и че ти ри пра во сла ва ца“, за тим је уби је но 15 
Ср ба пар ти за на, за ро бље них у Бо сни и 14 се љан ки. Пре ма ис-
ка зу Его на Бер ге ра, та да је ли кви ди ран не ка да шњи ис тра жни 
су ди ја Бран ко Ци ви ди ни, ко ји је у ло го ру по стао уста шки са-
рад ник. Тај по да так тре ба узе ти са ве ли ком ре зер вом, јер се 
Ци ви ди ни по ми ње као члан уста шких „пре ких су до ва“ сле де-
ће го ди не, али се сви из во ри сла жу у то ме да је он ли кви ди ран 
по свој при ли ци нај ка сни је 1944. го ди не.154 

До по чет ка де цем бра 1943. го ди не по сто је по да ци о сле-
де ћим зло чи ни ма – у „Хр ват ској“, то јест Бо сан ској Ду би ци 
је 13. ок то бра уби је но 26 љу ди ко ји су 13. ју ла ту до ве де ни из 
Ја се нов ца на рад, као чин од ма зде због на па да пар ти за на; због 
бек ства гру пе ло го ра ша, до пу ков ник Мар ко Па вло вић на ре ђу-
је да се ба ти на ма у Ја се нов цу  уби је нај ма ње 60 љу ди, а пре ма 
све до че њу, од 100 ло го ра ша над ко ји ма је спро во ђе на „ка зна“, 
на ли цу ме ста их је од по сле ди ца пре би ја ња умр ло 40.155 

Ла зар Јан ков, у члан ку об ја вље ном у По ли ти ци  ма ја 
1945. го ди не, на во ди да је Мај сто ро вић на ри мо ка то лич ки 
Бад њи дан, 24. де цем бра 1943. го ди не, пред стро јем за то че ни-
ка стре љао тро ји цу ло го ра ша ко је је оп ту жио да су пла ни ра ли 
бек ство. Осим то га, Јан ков у истом тек сту твр ди да је Лу бу-

152 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 244; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 966, 990, књ. III, стр. 
489, 502.

153 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 990, књ. III, стр. 502; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, 
стр. 56.

154 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 502; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 56; Е. Бер-
гер, н. д., стр. 72, 74.

155 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 764–765, 853, 990, књ. III, стр. 491.
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рић 30. де цем бра 1943. по стао за по вед ник ло го ра Ја се нов ца, 
Ста ре Гра ди шке и Ле по гла ве и да је „чим је сти гао“ на ре дио 
ли кви да ци ју око 1.000 љу ди. Јан ков не пре ци зи ра из ког ло го-
ра су би ле жр тве, али ве ро ват но је реч о Ја се нов цу. На Бад ње 
вече, гру па уста ша ли кви ди ра чла но ве две је вреј ске по ро ди-
це (Штол цер и Ај зен шта дер), укуп но се дам осо ба. Те по ро ди-
це су има ле по вла шћен ста тус, јер су из ме ђу два ра та чи ни ле 
услу ге уста шком по кре ту, али их ни то ни је спа сло смр ти.156

У нај мир ни јем и нај по вољ ни јем по ло жа ју би ли су ло го-
ра ши у Ко жа ри. За 1943. го ди ну по сто ји са мо све до че ње Ми ра 
Ау фер бе ра ко ји по ми ње да би ли „од ве де ни сви Ср би, око 20 
ко жа ра и 2 чет ка ра“. Уз то, у дру гом ис ка зу се по ми ње ка ко су 
уста ше код ло го ра ша Ко ва че ви ћа от кри ле ко му ни стич ки про-
па ганд ни ма те ри јал, па је по сле ис тра ге спро во ђе не му че њем 
и ба ти на њем, од 120 љу ди ко ли ко их је у Ко жа ри та да би ло, 
издвјен 21 „ко му ни ста“ и ли кви ди ран. Због не до ре че но сти ис-
ка за, мо гу ће је да се ра ди о јед ном те истом зло чи ну, па смо 
као ми ни ма лан број жр та ва на ве ли 22, а као мак си ма лан 43 
стра да ле осо бе.157 

***
По сто је број на све до че ња о зло чи ни ма ко ји су се де си ли 

у не ко ли ко да на кра јем 1943. и по чет ком 1944. го ди не. Пре ма 
ис ка зу Ота Бре је ра (Otto Breyer), ло гор ска упра ва Ја се нов ца 
је још у сеп тем бру 1943. обра зо ва ле „шум ске гру пе“ од око 
30 до 80 за то че ни ка ко ји су сва ко днев но под стра жом од во ђе-
ни у шу ме око ло го ра да би се кли др ва за огрев. Број не из ја ве 
све до ка су ме ђу соб но не ус кла ђе не око тач ног да ту ма по је ди-
нач них зло чи на, та ко да се кад је реч о стра да њу „шум ских 
гру па“ мо же из не ти са мо оквир ни ми ни ма лан и мак си ма лан 
број жр та ва.

Адолф Фри дрих, ко ји је и сам за дла ку из бе гао смрт на 
ра ду у шу ми, са оп шта ва нај ра ни ји да тум ка да је по чи њен пр-
ви зло чин над том гру па ци јом ло го ра ша. Он на во ди да је 22. 
де цем бра 1943. го ди не ли кви ди ра на це ла гру па од 80 за то че-
ни ка што су ра ди ли у шу ми, а не ду го по том, 27. де цем бра исте 

156 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 983, 985, књ. III, стр. 533; Кон цен тра ци о ни ло го
ри..., стр. 99.

157 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 14.
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го ди не уби је но их је још 120. Он по ми ње да су ло го ра ши на 
раду у шу ми уби ја ни и у Гра ни ку све до кра ја ја ну а ра 1944, 
али не на во ди од ре ђе ни број. С дру ге стра не, Јо ван Жив ко вић 
твр ди да је пр ва ли кви да ци ја над „шум ском гру пом“ спро ве-
де на 29. де цем бра 1943. го ди не. Та да је уби је но „84 или 85 
за то че ни ка“, док је „иза то га у даљ ња два тјед на у шу ми пре ко 
Са ве у та ко зва ној Гра ди ни у три или че ти ри гру пе по би је ни 
даљ њих око 120 љу ди“. Гру пу од 80 стра да лих ло го ра ша по-
ми ње и Ан те Мил ко вић, с тим што тај зло чин да ти ра на 30. 
де цем бар 1943, и на во ди још је дан зло чин по чи њен три да на 
ка сни је ка да је уби јен не по знат број заточеника. Слич но то ме 
Слав ко До бри ла твр ди да је око Бо жи ћа ли кви ди ра но око 70 
Ср ба на „вањ ским ра до ви ма“, а пред Но ву го ди ну је ли кви ди-
ра на још јед на „шум ска гру па“. За тре ћу гру пу на во ди да се 
по чет ком ја ну а ра са се че др ва од 200 вра ти ло 40 љу ди, што 
зна чи да је ли кви ди ра но око 160 за то че ни ка. Ја коб Да нон та-
ко ђе по ми ње три ли кви да ци је шум ских гру па, две кра јем де-
цем бра 1943. го ди не у ко ји ма је стра да ло око 80 од но сно 60 
љу ди, и јед ну по чет ком ја ну а ра 1944. го ди не ка да је уби је но 
око 20 до 30 за то че ни ка. По ме ну ти Ото Бре јер пр ви зло чин 
над шум ском гру пом од око 80 љу ди да ти ра по чет ком ја ну а ра 
1944. го ди не, те за тим из но си да су на ред них две-три не де ље 
сва ко днев но на рад од ла зи ле „шум ске гру пе“ од 50–80 љу ди, а 
уве че у по врат ку би их би ло бар де се так ма ње, па за кљу чу је: 
„Та ко кроз ври је ме од 2–3 тјед на ми слим да их је по би је но око 
200–300“. Нај зад Ар со Алек сић из но си нај ве ћи број стра да-
лих твр де ћи да су то ком 1943. го ди не у шест на вра та ли кви ди-
ра не „шум ске гру пе“ од по 200 љу ди што зна чи да је уби је но 
1.200 за то че ни ка. По да ци из још два из во ра ка зу ју да је то-
ком де цем бра 1943. и ја ну а ра 1944. го ди не стра да ло пре ко 200 
„Ср ба и Жи до ва“, од но сно да је од 1. ја ну а ра до 1. мар та 1944. 
„уби је но пре ко 250 му шка ра ца“.158 На осно ву из не тог мо же се 
твр ди ти да су кра јем де цем бра 1943. и у ја ну а ру 1944. го ди-
не спро ве де на нај ма ње три ма сов на зло чи на над ло го ра ши ма, 
чла но ви ма „шум ских гру па“. До ми ни мал ног бро ја стра да лих 

158 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 46; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 858–860, 910–911, 969, 
990. књ. III, стр. 351–355, 502–503, 533; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 57; Кон цен
тра ци о ни ло го ри..., стр. 99.
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 смо до шли узи ма ју ћи у об зир на ве де не тврд ње у ко ји ма се из-
но се нај ма њи број жр та ва и то за пр ви зло чин 80, за дру ги 60, 
а за тре ћи 20 – зна чи 160 ли кви ди ра них за то че ни ка. Уко ли ко 
се по истом прин ци пу по сма тра ју на ве де ни мак си мал ни бро-
је ви, то зна чи 365 жр та ва. Ако се, пак, сви на ве де ни зло чи ни 
по сма тра ју као по је ди нач ни, до би ја се 1.265 жр та ва, што до-
не кле од го ва ра тврд њи Ар се Алек си ћа. Као мак си ма лан узет 
је број од 1.265 стра да лих. Иа ко је то ма ло ве ро ват но, чи ни 
се да је оправ да но, по што осим по ме ну тих ма сов них зло чи на, 
мно ги све до ци из но се да су уби ства би ла сва ко днев на то ком 
де цем бра 1943. и ја ну а ра 1944 го ди не.

Упо ре до са ли кви да ци јом „шум ских гру па“, де ша ва ли 
су се зло чи ни и у са мом ло го ру Ја се но вац кра јем де цем бра 
1943. и у ја ну а ру 1944. го ди не. Ка ко би се мо гло до го ди ти да 
број жр та ва бу де ду пли ран уко ли ко се сви зло чи ни на во де уз 
већ из не те про це не уби је них ло го ра ша из „шум ских гру па“, 
прет по став ка да се те ли кви да ци је мо гу свр ста ти у ску пи ну 
зло чи на над „шум ским гру па ма“ у та бе ли са ми ни мал ним и 
мак си мал ним бро јем би ће пред ста вље на ну лом, док ће мак си-
малн број пред ста вља ти уку пан збир на ве де них бро је ва жр та-
ва свих по ме ну ти по је ди нач них зло чи на за јед но.

Не где по чет ком ја ну а ра 1944. го ди не, ма да је мо гу ће да 
се то де си ло и кра јем де цем бра 1943. го ди не, Ри сто Стје па-
но вић успе ва да се не при мет но из ву че из гру пе „ста рих за ро-
бље ни ка“ ко ји су по сле му че ња јед ног ло го ра ша по ве де ни у 
Гра ди ну ра ди ли кви да ци је. У тој гру пи су би ла нај ма ње че-
тво ри ца за то че ни ка, док ће још је дан, ко ји је та ко ђе ус пео да 
се са кри је, по сле не ко ли ко да на би ти от кри вен и уби јен. Не-
ко ли ко све до ка по ми ње и ли кви да ци ју ло гор ни ка Ива на Вил-
не ра, пи са ра Иви це Бе го ви ћа (не ка да шњи фуд ба лер из За гре-
ба), и још јед не по ро ди це Је вре ја са же на ма и де цом – укуп но 
12 осо ба. То се, по све му су де ћи, де си ло око 4. ја ну а ра 1944. 
го ди не. Осим њих у ја ну а ру су уби је ни и ло гор ни ци Бо рис 
Штај нер (Ste i ner) и Сло бо дан Ми ћић. Из све га на ве де ног мо-
гло би се за кљу чи ти да је у ја ну а ру 1944. у са мом ло го ру Ја-
се но вац стра да ло нај ма ње 19 зат о че ни ка – не ки од њих, ако 
не и сви ли кви ди ра ни су у Гра ди ни за јед но са ло го ра ши ма из 
„шум ских гру па“. Осим тих уби ста ва, у ја ну а ру 1944. по чи-
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њен је још је дан ма сов ни зло чин ко ји, по свој при ли ци, не ма 
ве зе са „шум ским гру па ма“. Под ру ко вод ством Дин ка Ша ки-
ћа, у шу ми код Мла ке ли кви ди ра не су же не су до ве де не из 
Спли та, њих 64, а са њи ма и не по знат број же на и 17 му шка-
ра ца са еко но ми је у Ја се нов цу. Да кле, у том зло чи ну стра да ла 
је нај ма ње 81 осо ба.159

***
Из све до че ња Ото Бре је ра са зна је мо да је то ком мар та 

1944. го ди не у Ја се но вац до ве де но око 100 Је вре ја (оба по ла са 
де цом), „ухва ће них не гдје у Ли ци“. Око 60 же на и де це из те 
гру пе уста ше су по сле око ме сец да на ли кви ди ра ле у Ја блан-
цу. Исти све док на по ми ње да по сле то га у Ја се нов цу ни је би ло 
ве ћих ли кви да ци ја до по чет ка сеп тем бра исте го ди не.160

Не ко ли ко све до че ња по ми ње исти зло чин, али се не сла-
жу око бро ја жр та ва и тач ног да на ка да се до го дио. Реч је о 
стра да њу из ве сног Иве Вол не ра, је вреј ског за то че ни ка, ко ји 
је ли кви ди ран по на ред би Дин ка Ша ки ћа. Он је био ло гор ник 
гра ђе вин ске гру пе, а ујед но и члан ло гор ског ор ке стра по што 
је до бро сви рао хар мо ни ку. Не ке уста ше су га, без до зво ле за-
по вед ни ка Ша ки ћа, од ве ле у Бо сан ску Ду би цу да их за ба вља. 
Та мо је и стра дао, пре ма све до че њи ма или од пи ја них уста-
ша ко ји ма је сви рао или од са мог Ша ки ћа, ко ји је до знав ши 
за „из лет“ до шао у Ду би цу и у бе су га убио. Ка ко би из бе гао 
би ло ка кву ис тра гу по во дом то га, Ша кић истог да на на ре ђу је 
по стро ја ва ње („на ступ“) у Ја се нов цу и пред ло го ра ши ма из ла-
же Вол не ров леш, твр де ћи да је по ку шао да по бег не и да је у 
то ме имао са у че сни ке. Пре ма не ким из во ри ма од 100 Је вре ја 
ко ји су Вол не ра по зна ва ли из дво је но је ви ше љу ди и стре ља-
но. Пре ма ра зним из во ри ма та да је стра да ло (укљу чу ју ћи и 
Вол не ра) де се ти не Је вре ја – из ме ђу 23 и 57 осо ба. Осим по 
бро ју жр та ва, све до че ња се раз ли ку ју и кад је реч о на чи ну ли-
кви да ци је. Пре ма не ким исказима жртве су од мах стре ља не, а 
пре ма дру ги ма из дво је ни за то че ни ци су нај пре би ли за тво ре-
ни у Зво на ру и по том ли кви ди ра ни у Гра ди ни. Нај ве ро до стој-

159 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 969, књ. III, стр. 504, књ. IV, стр. 311–312; Се ћа ња 
Је вре ја..., стр. 47, 176; Кон цен тра ци о ни ло го ри...., стр. 99.

160 A. Ми ле тић, н. д., књ.II, стр. 770–773.
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ни ји је, чи ни се, ис каз Адол фа Фри дри ха да је ис пр ва стре ља-
но 22 ло го ра ша, а да су по сле че ти ри да на му че ња у Зво на ри, 
34 му зи ча ра Је вре ја уби је на у Гра ди ни. Вре мен ски ра спон у 
ко ји све до че ња сме шта ју овај зло чин не у о би ча је но је дуг. Као 
пр ви да тум у ис ка зи ма се на во ди дру ги дан Ус кр са, то јест 10. 
април, а као по след њи 4. јул 1944. го ди не.161

Опис ве ша ња че тво ри це Ср ба у са мом ло го ру Ја се но вац 
због бек ства пе то ри це срп ских за то че ни ка Слав ко До бри ла за-
вр ша ва сво је све до че ње. Ка ко тај зло чин у из ја ви сле ди по сле 
слу ча ја Вол нер, мо гао би се сме сти ти у пр ву по ло ви ну 1944. 
го ди не.162 

Ни ко ла Ни ко лић по ми ње пре ки суд у Ја се нов цу у ле то 
1944. го ди не. Је ди на „сјед ни ца“ су да одр жа на је у ле то ка да је 
на смрт „осу ђе но“ 10 за то че ни ка због по ку ша ја бек ства, а су-
тра дан је 100 ло го ра ша по би је но на ра ду у шу ми. Ја коб Да нон 
на во ди да је по на ред би Дин ка Ша ки ћа у ле то 1944. го ди не 
ли кви ди ра но око 50–60 же на на ло гор ској еко но ми ји у се лу 
Мла ка.163

***
Кра јем ав гу ста 1944. го ди не, да кле не што ма ње од ме сец 

да на пре пре ба ци ва ња ло го ра ша из Ста ре Гра ди шке, уста ше 
до во де у ло гор Ја се но вац гру пу од 700–800 Ср ба из око ли не 
Оку ча на. Не ко ли ко да на ка сни је све су их „на то ва ри ли у ла ђе“  
и ли кви ди ра ли на ре ци Са ви не где из ме ђу Мла ке и Ја блан ца. 
Вр ло је мо гу ће да је у овом слу ча ју реч о зло чи ну по пут оно га 
ко ји ће би ти раз ма тран ка сни је, ка да су та ко ђе љу ди из Жи ва-
је, Цр кве ног Бо ка и Дре но вог Бо ка бро до ви ма пре ба че ни до 
шу ме крај Ја блан ца где су ли кви ди ра ни. По што то не мо же мо 
по твр ди ти, ове зло чи не ће мо пред ста ви ти одво је но. 164

Не ко ли ко да на пре до во ђе ња ло го ра ша из Ста ре Гра ди-
шке, у Ја се нов цу је за се дао „пре ки суд“ ко јем је пред се да вао 

161 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 990–991, књ. III, стр. 496, 503–504, 533–534, 545 
књ. IV, стр. 313–314; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 48, 278–279; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, 
стр. 58.

162 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 504–506.
163 Н. Ни ко лић, н. д., стр. 13, 405–406; A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 534.
164 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 911; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 58.
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Дин ко Ша кић. Сеп тем бра 1944. го ди не „про ва ље на“ је пар-
тиј ска ор га ни за ци ја ло го ра ша у Ја се нов цу при зна њем јед ног 
ло го ра ша да је одр жа вао ве зу са пар ти за ни ма. Ве ћи на из во-
ра на во ди да је „су ђе ње“ одр жа но 21. сеп тем бра 1944. го ди не 
и да је по том обе ше но из ме ђу 24 и 36 ло го ра ша, „сло бод ња-
ка“ као и и дво ји ца уста ша оп ту же них да су би ли ко му ни сти 
или одр жа ва ли ве зу са пар тиј ском ор га ни за ци јом. Око 20 их 
је обе ше но у ло го ру, а оста ли у са мом ме сту Ја се но вац. Дин ко 
Ша кић је лич но из пи што ља убио док то ра Ми ла Бо шко ви ћа, 
јер овај ни је хтео да скон ча на ве ша ли ма. Пре ма дру гим из-
во ри ма, то се де си ло 22, од но сно 23. сеп тем бра. Ја коб Да нон 
на во ди да је дан по сле ве ша ња за то че ни ка оп ту же них за ве зу 
са Ко му ни стичком пар ти јом, обе ше но пет логораша због ве-
зе са чет ни ци ма, док Адолф Фри дрих твр ди да је би ло осам 
„чет ни ка“, и да су обе ше ни по сле осам да на. Пре ма ис ка зу Ла-
за ра Јан ко ва, не ду го по том, до шло је до још јед не „про ва ле“ 
ко му ни ста у ло го ру и он да су стра да ла још 32 заточеника. До 
кра ја сеп тем бра 1944. го ди не су, пре ма на во ди ма Ја ко ба Да но-
на, обе ше на још тро ји ца за то че ни ка, Је вре ји на, елек три ча ра 
по стру ци, док Адолф Фри дрих твр ди да их је би ло шест и да 
су обе ше ни пет да на по сле „чет ни ка“.165

То ком сеп тем бра 1944. го ди не, осим зло чи на у ве зи са 
ли кви да ци јом ло го ра Ста ра Гра ди шка и пре ба ци ва њем та мо-
шњих за то че ни ка у Ја се но вац, до го ди ла су се још нај ма ње три 
ма сов на зло чи на. Нај пре је ли кви ди ра но, пре ма ли сту На
при јед, „не ко ли ко сто ти на та ко зва них при тво ре ни ка из Ра ји-
ћа, Нов ске и Ли по вља на“, док Јо ван Жив ко вић твр ди да их је 
би ло из ме ђу 800 и 1.000, а Ђор ђе Ми ли ша на во ди око 2.000. 
Уста ша Кре шо Ма јић је са во за у Нов ској ски дао љу де, ме ђу 
ко ји ма су би ли по врат ни ци из не мач ких ло го ра, и упу ћи вао их 
у Ја се но вац. За до њу гра ни цу би ће узет број од 800, а за гор-
њу 2.000 љу ди. За тим је, та ко ђе у сеп тем бру, по би је но из ме ђу 
150 и 3.000 ста ра ца, же на и де це ко ји су у ав гу сту до ве де ни 
у ло гор из Жи ва је, Цр кве ног Бо ка и Дре но вог Бо ка – они су 

165 A. Ми ле 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; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 49–50, 195, 
279; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 59–60; Е. Бер гер, н. д., стр. 75; Ђ. Ми ли ша, н. д., 
стр. 238; М. Пер шен, н. д., стр. 181, 198–202; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 13, 408–410.
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бро до ви ма пре ба че ни у шу му по крај Ја блан ца и та мо ли кви-
ди ра ни. Ме ђу њи ма је би ло и око 150 за ро бље них чет ни ка. То 
ин ди рект но по твр ђу ју ис ка зи да је 20. ав гу ста у Жи ва ји ухап-
ше но и по том у Ја се но вац от пре мље но 70 чет ни ка, за тим да су 
22. ав гу ста „уста ше из Ја се нов ца, Чер ке зи и чет ни ци из Су ње 
спа ли ли Цр кве ни и Ивањ ски Бок и Стре мен“ убив ши при то-
ме 70 ме шта на, а око 1.000 су от пре ми ли у ло гор, и нај зад ту 
је и све до че ње Ја ко ба Да но на о том до га ђа ју. За ли кви да ци ју 
чет ни ка у Ја се нов цу са зна је се и од Јо си па Ер ла ха. Као по-
след њи од ни за зло чи на у ло го ру по чи ње них у ав гу сту, Ри сто 
Стје па но вић по ми ње уби ство око 200 же на и де во ја ка на Гра-
ни ку, на во де ћи да су то ве ћи ном би ле Је вреј ке, ко је су от кри-
ве не у Сте њев цу, де лу За гре ба.166 

Не где од кра ја сеп тем бра или по чет ка ок то бра 1944. го-
ди не, пре ма ис ка зи ма ви ше све до ка по чи њу сва ко днев не ма-
сов не ли кви да ци је. Број ло го ра ша је енорм но по рас тао до ла-
ском за то че ни ка из Ста ре Гра ди шке и до во ђе њем мно штва 
љу ди из Нов ске. Адолф Фри дрих из но си по да так да се та да 
број ло го ра ша по пео са 2.500 на 8.000 љу ди. Пре жи ве ли све-
до ци да ју раз ли чи ту про це ну бро ја уби је них и вре ме на ка да 
су спро во ђе не ли кви да ци је, али се сви сла жу да су ме ста зло-
чи на би ли Гра ник и Гра ди на. Та ко већ по ме ну ти Адолф Фри-
дрих твр ди да су ли кви да ци је спро во ђе не од кра ја сеп тем бра 
до кра ја де цем бра 1944. го ди не и да је сва ке но ћи од во ђе но 
по 200 и ви ше за то че ни ка, па да се и по ред све ко днев ног при-
сти за ња но вих ло го ра ша број но ста ње за то че ни ка у Ја се нов-
цу сма њи ва ло. Ако се за по че так се ри је ма сов них зло чи на 
узме 24. сеп тем бар, ка да су у Ја се но вац до ве де ни ло го ра ши из 
Ста ре Гра ди шке, ис па да да је у на зна че ном пе ри о ду уби је но 
19.600 љу ди. Исти све док, не што ка сни је, на во ди  да су ма сов-
на уби ства пре ста ла кра јем 1944. го ди не и да је од 8.000 ло го-
ра ша 1.800 за то че ни ка оста ло у жи во ту, да кле уби је но је 6.200 
осо ба. На дру гом ме сту он из но си про це ну да је у „зим ској ли-
кви да ци ји“ уби је но око 14.000 му шка ра ца, же на и де це, ра чу-
на ју ћи ту и за то че ни ке ко ји су ли кви ди ра ни од мах по до ла ску. 
Ко ен-Дав ко ка зу је да су сва ко днев на уби ја ња на Гра ни ку по-

166 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 749, 887, 991, 969–970 књ. III, стр. 546, књ. IV, 
стр. 318–319; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 49, 280; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 239.
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че ла по при сти за њу но вих ло го ра ша у Ја се но вац – сва ко ве че 
би би ло ли кви ди ра но 80–100 особа, та ко да је пре жи ве ло тек 
400 Је вре ја и око 700 Ср ба, и не што ма ло Хр ва та. Пре ма ис-
ка зу Ар се Алек си ћа, ли кви да ци је по чи њу 26. сеп тем бра 1944. 
го ди не. Од та да па до 10. ја ну а ра 1945. го ди не, сва ко ве че је 
уби ја но 100–200 ло го ра ша на Гра ни ку, то јест укуп но је стра-
да ло из ме ђу 10.700 и 21.400 осо ба. Ја коб Да нон опет на во ди 
да је у ро ку од ме сец да на у ок то бру и но вем бру сва ко днев но 
на Гра ни ку уби ја но 50–60 ло го ра ша и но во при до шли ца, зна чи 
ли кви ди ра но је 1.550–1.860 осо ба. С дру ге стра не, он из но си 
по да так о 3.500 уби је них, јер је од пи са ра са знао да се број-
но ста ње, по окон ча њу сва ко днев них ли кви да ци ја сма њи ло са 
7.500 на 4.000 ло го ра ша. Ја ки ца Фин ци све до чи да су ли кви-
да ци је тра ја ле од ок то бра до по ло ви не де цем бра, сва ке но ћи 
уби ја но је по 200 љу ди на Гра ни ку, што би зна чи ло да је стра-
да ло око 15.400 љу ди. Фин ци по ред то га по ми ње и не ке по је-
ди нач не зло чи не у са мом ло го ру – ве ша ње укуп но шест ло го-
ра ша, док Да нон на во ди још три по је ди нач на зло чи на у је сен 
1944. го ди не у ко ји ма је жи вот из гу би ло се дам осо ба.

По је ди ни све до ци твр де да је по че так ма сов них ли кви да-
ци ја био у но вем бру 1944. го ди не. Та ко Ђор ђе Ми ли ша на во ди 
да је све по че ло 1. но вем бра, уби ством 150 Ср ба и Је вре ја, сле-
де ћег да на 200 му шка ра ца и 70 же на и де це, и да је до Бо жи ћа 
по би је но 6.000 ло го ра ша оба по ла и де це, а у жи во ту је оста ло 
3.000 за то че ни ка. У члан ку об ја вље ном  ју ла 1945. го ди не на-
ве де но је да је од 3. до 22. но вем бра пре ма ис казу Дра гу ти на 
Шкр га ти ћа ли кви ди ра но „2.500 до 3.000 љу ди, углав ном Жи-
до ва и пра во сла ва ца“. По себ но по ми ње стра да ње 160 пра во-
сла ва ца од ве де них „на рад у Ле по гла ви“ што је ве ро ват но јед на 
из ни за ли кви да ци ја у спо ме ну том пе ри о ду. И он твр ди да је од 
6.000 љу ди „на кон је се ње ли кви да ци је“ у жи во ту оста ло 3.000. 
По на во ди ма у члан ку из фе бру а ра 1945. у ли сту На при јед, 
ли кви да ци је по чи њу 5. но вем бра и сва ке но ћи стра да 100–200 
љу ди. Осим „ста рих“ ло го ра ша, од мах по до ла ску уби ја ни су и 
љу ди ко ји су до во ђе ни у Ја се но вац, а при сти гло их је ви ше од 
1.200 у осам тран спор та. Те тран спор те по ми ње и Ри сто Стје-
па но вић, не спо ми њу ћи ко ли ко их је би ло. Љу ди су до во ђе ни 
из свих гра до ва Хр ват ске, а по себ но се из два ја ју За греб и Си-
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сак. Ка ко се број но ста ње са 7.300 љу ди 15. но вем бра 1944. 
го ди не сма њи ло на 3.500 на дан 12. ја ну а ра 1945. го ди не, пре-
ма ау то ру члан ка у том пе ри о ду је, ра чу на ју ћи и љу де ко ји су 
уби ја ни од мах по до ла ску, стра да ло ви ше од 5.000. особа Јо ван 
Жив ко вић из но си: „По при ча њу и пре ма оно ме, што сам ја мо-
гао до ку чи ти, по би је но је те зи ме око 5.000 до 6.000 љу ди, а у 
знат ној ме ри је ха рао и ти фус, јер су хи ги јен ске при ли ке би ле 
очај не.“ Ла зар Јан ков пре но си да је од Вла де Бор не ми се, ко ји 
је ра дио у ло гор ској кан це ла ри ји, чуо да је 1. но вем бра по че ло 
„ма сов но кла ње“, и „до 23. де цем бра 1944. по кла но је 12.700 
љу ди же на и де це“. Иви ца Ро жман твр ди да су брисати зло чи-
ни по ста ли сва ко днев и ца у де цем бру 1944. го ди не, да је сва ке 
но ћи на Гра ни ку уби ја но 150–200 љу ди, зна чи ли кви ди ра но 
је из ме ђу 4.650 и 6.200 осо ба. У члан ку об ја вље ном у Бор би 
фе бру а ра 1945. на во ди се да је у де цем бру 1944. уби је но 3.000 
љу ди. Пре ма ис ка зи ма ви ше све до ка Ко ми си ја је утвр ди ла да 
је „те зи ме“ уби је но 3.500 „за то че ни ка, ко ји су се на ла зи ли на 
ра ду у ја се но вач ком ло го ру“. Ко ми си ја та ко ђе из но си не ве ро-
ва тан по да так да је са мо у јед ном да ну при сти гао „огром ни 
тран спорт, у ко јем се на ла зи ло око 15.000 рад ни ка и се ља ка“, 
те да су „кроз не ко ли ко тје да на“ ли кви ди ра ни на Гра ни ку. Од 
свих ци ти ра них све до че ња, по себ но се из два ја ис каз Ми ла на 
Ду зе мли ћа, ко ји је у це ли ни сум њив, јер је ди ни он ис ти че да 
су ма сов на уби ства по че ла још 18. ав гу ста, те да је сва ки дан 
на ли кви да ци ју од во ђе но „по 100, 200 па не ка да и 1000 љу ди“ 
не на во де ћи ка да су ли кви да ци ја окон ча не.167

Упо ре до са из но ше њем про це на бро ја уби је них ло го-
ра ша у том пе ри о ду, пре жи ве ли све до ци на во де и не ке по је-
ди нач не зло чи не ко ји су та да почи ње ни. Пре ма ис ка зу Ар се 
Алек си ћа, 25. сеп тем бра је у ло гор до ве де но око 250 „до мо-
бра на пра во сла ва ца“ и они су ли кви ди ра ни кра јем ок то бра на 
Гра ни ку. Адолф Фри дрих пак го во ри да је по мен тих до мо бра-
на би ло око 300, те да је уби је но око 60 пра во сла ва ца, док су 
ка то ли ци и му сли ма ни би ли при ну ђе ни да под прет њом смр ти 
на ву ку уста шке уни фор ме. Ри сто Стје па но вић та ко ђе по ми-

167 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 49–50, 177, 195–196; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 780, 
887, 991, 984, књ. III, стр. 491, 535–536, 539–540, књ. IV, стр. 318–319.; Ђ. Ми ли ша, н. 
д., стр. 239–241; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 61–62.
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ње око 200 до мо бра на до ве де них у ло гор кра јем 1944. го ди не. 
Из но си да су ве ћи ну чи ни ли пра во слав ци и да  су са мо они 
уби је ни. По себ но на по ми ње да је у истом пе ри о ду до ве де но и 
ли кви ди ра но 200–250 „Не ди ће ва ца“. У ок то бру 1944. го ди не 
су уби је ни и ле ка ри и ме ди цин ско осо бље из уста шке бол ни-
це. Ја коб Да нон на во ди да је та да страдало 30 осо ба и да је ли-
кви да ци ја усле ди ла не ко ли ко да на по сле њи хо вог „хап ше ња“ 
24. ок то бра. Ри сто Стје па но вић све до чи да су ле ка ри стра да ли 
у гру пи од око 200 љу ди што су их уста ше оп ту жи ле да су на 
не ки на чин по ве за ни са чла но ви ма ко му ни стич ке ће ли је ко-
ји су обе ше ни у сеп тем бру. Осим то га, он по ми ње и ве ша ња 
пе то ри це ло го ра ша, ко је на во ди по и ме ни це. Све то до не кле 
по твр ђу је и Јо ван Жив ко вић. У де цем бру 1944. го ди не је та ко-
ђе по чи ње но не ко ли ко ма сов них зло чи на у ло го ру и око ли ни. 
Та ко је „не ста ла“ де вој ка ко ју су му чи ли Лу бу рић, Мат ко вић, 
Ми лош и оста ли, а дру гом при ли ком уби је на су пе то ри ца за-
ро бље них пар ти за на – че тво ри ца су стре ља на, а је дан је умро 
од по сле ди ца му че ња. Фра њо Ко си на све до чи да су лич но Лу-
бу рић и Пр пић му чи ли и кла ли 40 же на и де це на Гра ни ку око 
Бо жи ћа. Исти све док на во ди и слу чај ве ша ња 35 ло го ра ша, 
ма да се из кон тек ста не мо же си гур но зна ти да ли се то де си-
ло у де цем бру 1944. го ди не. Ме ђу обе ше ни ма је би ла и мај ка 
че тво ро де це, а том при ли ком је Пи чи ли убио јед ну де вој чи-
цу, па не ма раз ло га за сум њу да и оста ла де ца ни су та да или 
убр зо по том стра да ла. По след њи зло чин за ко ји се по ми ње да 
се до го дио у сеп тем бру 1944. би ла је ли кви да ци ја на Гра ни ку 
две гру пе ло го ра ша ко је су се при ја ви ли за рад у Не мач кој. 
Са зна је се да је у пр вој би ло 200 за то че ни ка, а за дру гу се не 
спо ми ње број већ са мо по да так да су би ли Ср би. Јо ван Жив-
ко вић по ми ње уби ство 20 Је вре ја. Не на во ди вре ме ка да се то 
до го ди ло, али се мо же за кљу чи ти да је то би ло до кра ја 1944. 
го ди не. Ов де тре ба на ве сти зло чин ко ји је по чи њен кра јем 
1944. или по чет ком 1945. го ди не: „Пи ја ни су уста ше си ло ва ли 
ре дом око 20 мла дих же на ко је су ра ди ле на Еко но ми ји, те су 
их за кла ли и ба ци ли у Са ву“.168

168 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 970, 991, књ. III, стр. 491–492, 535; Се ћа ња Је
вре ја..., стр. 49, 175; A. Ми ле тић, н. д., књ. IV, стр. 317–320, 495; Зло чи ни у ло го ру Ја
се но вац, стр. 25, 62.



Душан Никодијевић

144

Као што се мо же ви де ти, све до че ња о ли кви да ци ја ма 
ло го ра ша у Ја се нов цу у овом пе ри о ду су мно го број на и да ју 
упе ча тљи ву сли ку аго ни је љу ди ко ји ће, иа ко се зна да се ра ту 
бли жи крај, на је зив на чин би ти од ве де ни у смрт. Иа ко су ов-
де на ве де ни број ни при ме ри по је ди нач них ма сов них зло чи на, 
они не ће би ти ис ка за ни у та бе ли јер је очи глед но да су сви об-
у хва ће ни у про це ни уби је них то ком, ка ко су то са ми ло го ра ши 
на зи ва ли, је се ње или зим ске ли кви да ци је. Мо же се кон ста то-
ва ти да су се ма сов ни зло чи ни ни за ли из ме ђу 26. сеп тем бра 
1944. и 12. ја ну а ра 1945. го ди не. За ми ни мум бро ја стра да лих 
би ће узет ис каз Јо ва на Жив ко ви ћа и по да так из члан ка об ја-
вље ног у ли сту На при јед о 5.000 жр та ва, а за мак си мум про-
це на Ар се Алек си ћа о ли кви да ци ји 21.400 осо ба.

У том пе ри о ду би ло је зло чи на и у Ко жа ри. Ка ко из но си 
Ја ков Ка би љо, у но ћи са 25. на 26. ок то бар, од ве де на су дво ји-
ца ло го ра ша ко ји ни кад ви ше ни су би ли ви ђе ни жи ви. Уско ро 
по том, 3. но вем бра, од ве де но је 16, а 11. но вем бра још се дам 
за то че ни ка у Ци гла ну где су ли кви ди ра ни. По след њи зло чин 
у том пе ри о ду по чи њен је над бра ћом Ли он ко ји су, по што су 
ухва ће ни у по ку ша ју бек ства, ли кви ди ра ни за јед но са оцем 
кра јем 1944. или по чет ком 1945. го ди не, ма да по сто је и тврд-
ње да се то до го дио у фе бру а ру 1944. го ди не. У свим зло чи-
ни ма ко је по ми ње Ка би љо стра да ло је укуп но 28 ло го ра ша. 
У из ве шта ју Ко ми си је за ис тра жи ва ње зло чи на оку па то ра и 
њи хо вих по ма га ча на во ди се да је у ок то бру „пре ки суд“ осу-
дио и стре љао 25 заточеника због ве зе са пар ти за ни ма, док 
Егон Бер гер, по ми ње ли кви да ци ју 27 ло го ра ша у истом пе ри о-
ду. Мо же се сма тра ти да је из ме ђу 25 и 28 за то че ни ка стра да ло 
у пе ри о ду од кра ја ок то бра 1944. го ди не до по чет ка ја ну а ра 
1945. го ди не.169  

***
Кра јем 1944. го ди не, од но сно нај ка сни је до сре ди не ја-

ну а ра 1945. го ди не, уста ше су пре ста ле са ма сов ним уби ја њем 
све до са ве знич ког бом бар до ва ња ло го ра. У ло го ру је оста ло 
из ме ђу 1.800 и 5.000 ло го ра ша, а до во ђе ни су и но ви за то че-

169 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 104–106, 312; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 60; Е. 
Бер гер, н. д., стр. 76.
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ни ци ко ји су од мах уби ја ни, ве ћи ном на Гра ни ку. По сле ри мо-
ка то лич ког Бо жи ћа 1944. го ди не од укуп но 1.800 за то че ни ка 
по пи са но је из ме ђу 1.370 и 1.400 ло го ра ша ко ји су сли ка ни за 
ле ги ти ма ци је, јер је, на вод но сви, тре ба ло да иду на рад у Не-
мач ку. У Не мач ку је, ме ђу тим, оти шло са мо из ме ђу 600 и 800 
Хр ва та (и му сли ма на) у пе ри о ду од 18. до 27. фе бру а ра 1945. 
го ди не, и њих ће у Ау стри ји осло бо ди ти тру пе Цр ве не ар ми је. 
Све до ан гло- а ме рич ког бом бар до ва ња ло го ра ни је ви ше би ло 
ма сов них зло чи на, ако се из у зме из у зет но су ро во уби ство око 
20 же на и де це кра јем фе бру а ра 1945. го ди не.170 

Број на су све до че ња о по ме ну том бом бар до ва њу ло го-
ра Ја се но вац, али се она не сла жу ни око да ту ма, ни oкo бро ја 
жр та ва. Је ди но што се са си гур но шћу мо же твр ди ти је сте да 
су по че ла кра јем мар та 1945. го ди не. Као нај ра ни ји да ту ми 
бом бар до ва ња по ми њу се 27. и 29. март. У ис ка зи ма ни су на-
ве де ни по да ци о бро ју по ги ну лих, већ са мо да су и ло го ра ши и 
уста ше стра да ли од бом бар до ва ња, као и да су уста ше уби ја ле 
за то че ни ке ко ји су по ку ша ва ли да се би не где на ђу скло ни ште. 
У ве ћи ни све до че ња се као да тум по чет ка бом ба ро два ња на во-
ди 30. март. Ја коб Да нон из но си да је ло гор бом бар до ван два 
пу та то га да на, те да је по ги ну ло око 40 ло го ра ша. И он, као 
и дру ги све до ци, по ми ње да су уста шу уби ја ле ло го ра ше, по-
себ но за став ник Ан те Зр ну ши ћа ко ји је убио нај ма ње дво ји цу. 
И Ри сто Стје па но вић по твр ђу је да су би ла два бом бар до ва ња 
(око 10 са ти пре под не и око два са та по под не), на во де ћи да је 
у пр вом по ги ну ло 30 ло го ра ша, а за дру го не из но си број жр-
та ва. Он све до чи да су се бом бар до ва ња по но ви ла и у сле де ћа 
два да на, 31. мар та и 1. апри ла и да је би ло „вр ло мно го мр-
твих“. Ко ми си ја је утвр ди ла да је то ком два да на бом бар до ва-
ња, 30. и 31. мар та по ги ну ло око 40 ло го ра ша (ов де се по ми ње 
да их је кра јем мар та би ло 5.000). Ни ко ла Ни ко лић го во ри о 
26 по ги ну лих за то че ни ка. Нај ма њи број ло го ра ша стра да лих 
у бом бар до ва њу из но си Егон Бер гер. Он го во ри о три бом бар-
до ва ња 30. мар та – у пр вом је, ка же, по ги ну ло осам ло го ра ша, 
а „код дру гог на па да стра да ло је ше сна ест за то че ни ка, док код 
тре ћег ни ти је дан“, да кле укуп но 24 осо бе. Осим тих на па да, 

170 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 50–51, 196; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 241–243; М. Пер шен, 
н. д., стр. 182; A. Ми ле тић, н. д., књ. IV, стр. 322.
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Ја коб Да нон по ми ње бом бар до ва ње 5. апри ла и још јед но по-
сле то га, док Адолф Фри дрих на во ди да су из ави о на ба че не 
бом бе и 7. апри ла, из но се ћи да је у свим тим бом бар до ва њи ма 
по ги ну ло 34 од укуп но 3.500 ло го ра ша ко ли ко их је, сма тра, 
та да би ло. Јо сип Ер лах, иа ко сам ни је си гу ран ко јег је да ту ма 
би ло бом бардоавањe, на во ди да је то би ло 13. апри ла, али из 
де та ља ко је из но си очи глед но је да је по гре шио.171 

Уста ше су бом бар до ва ње ис ко ри сти ле да у но ви на ма Хр
ват ски на род об ја ве да је по ги ну ло 1.500 ло го ра ша и да од мах 
по сле бом бар до ва ња опет поч ну са ма сов ним ли кви да ци ја ма. 
Ми хај ло Ма рић го во ри да је од та да, па до про бо ја, 22. апри ла, 
сва ки дан уби ја но 50–200 љу ди. Уко ли ко се прет по ста ви да је 
по след њи дан бом бар до ва ња био 1. април, и да је ли кви да ци ја 
по че ла 2. апри ла 1945. го ди не, ис па да да је у 20 да на стра да ло 
из ме ђу 1.000 и 4.000 осо ба, док Ри сто Стје па но вић по ми ње да 
је че твр ти или пе ти дан по сле бом бар до ва ња, да кле 3. или 4. 
апри ла, „по кла но“ око 4.000 ло го ра ша.172

Убр зо по сле бом бар до ва ња, жу ре ћи да укло не што је 
мо гу ће ви ше тра го ва сво јих зло чи на, уста ше по чи њу ко нач-
ну ли кви да ци ју ло го ра Ја се но вац. Иа ко је њи хов по раз у ра ту 
био не ми но ван и ма да су и са ми вр ло до бро зна ли да се бли жи 
крај Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, уста ше ни су пре ста ја ле са 
зло чи ни ма, уби ја ју ћи пре о ста ле ло го ра ше, стал но до во де ћи 
но ве и но ве гру пе љу ди са те ри то ри ја ко је су још кон тро ли са-
ли да би их од мах до ла ску у ло гор ли кви ди ра ли, углав ном у 
Гра ди ни. Ни ко ла Ни ко лић на во ди да је под ру ко вод ством Пи-
чи ли ја 4. апри ла обра зо ва на пр ва гру па од 450 ло го ра ша ко ји 
су по сла ти у Гра ди ну и у Ушти це да ис ко па ва ју те ла жр та-
ва из ма сов них гроб ни ца. Су тра дан је из За гре ба до пре мље на 
наф та за спа љи ва ње ле ше ва, а у ва три су за вр ши ли и они ко ји 
су те ла жр та ва ис ко па ва ли. Ја ки ца Фин ци на во ди да је оп шта 
ли кви да ци ја по че ла 6. апри ла 1945. го ди не и ни је по су ста ја ла 
све до про бо ја 22. апри ла. Пре ма ње го вом ис ка зу сва ке но ћи 
је од во ђе но око 200 ло го ра ша у Гра ди ну, та ко да је за 16 да на 

171 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 51, 196, 281–282; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 243–244; A. Ми-
ле тић, н. д., књ. III, стр. 490, 493, 536, књ. IV, стр. 321–322; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, 
стр. 62; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 417; Е. Бер гер, н. д., стр. 81–82.

172 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 493, књ. IV, стр. 320.
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стра да ло 3.200 осо ба. Јо ван Жив ко вић та ко ђе на во ди 6. април 
као по че так ли кви да ци је, за ко ју ка же да је окон ча ва 20. апри-
ла. Ар со Ар сић спо ми ње пе ри од 6–22. април. Адолф Фри дрих 
ка зу је да је по чев од сре ди не апри ла сва ки дан стра да ло 500–
600 ка ко ста рих, та ко и но вих за то че ни ка. Из све га на ве де ног 
про из и ла зи да је од 15. до 21. апри ла стра да ло из ме ђу 3.500 и 
4.200 осо ба. По ме ну тог 6. апри ла из Са ра је ва је до ве де но око 
400 љу ди. Они су за тво ре ни у јед ну ба ра ку да би по сле не-
ко ли ко да на би ли ли кви ди ра ни. То по твр ђу је и Ја коб Да нон, 
али он сма тра да је ли кви да ци ја по че ла 8. апри ла. На во ди да 
је, осим 400 љу ди из Са ра је ва, уби је но око 1.200 од пре о ста-
лих 3.000 ло го ра ша, од но сно да је 21. апри ла у жи во ту оста ло 
1.800 за то че ни ка. Јо ван Жив ко вић из но си исти број уби је них, 
од но сно спа ље них. Нај ма њи број жр та ва из Са ра је ва, од 300 
до 400 по ми ње Стје пан Ке ше ро вић. Број од око 400 љу ди из 
Са ра је ва сто ји и у из ве шта ју Ко ми си је, док Ђор ђе Ми ли ша 
сма тра да је та да до ве де но око 500 љу ди, Јо ван Жив ко вић твр-
ди да их је би ло 440, а ме ђу њи ма и 70 же на, Ни ко ла Ни ко лић 
на во ди број од око 900 жр та ва, Ри сто Стје па но вић по ми ње да 
је би ло 600–800 му шка ра ца и же на из Са ра је ва и Зе ни це, а нај-
ве ћи број уби је них из Са ра је ва – 1.500 љу ди – на во ди Адолф 
Фри дрих. Он на по ми ње да је и из Оси је ка до ве де но и уби је-
но око 800 љу ди, а до во ђе ни су и из Сла вон ског Бро да, Вин-
ко ва ца, Ву ко ва ра, Ба ње Лу ке, Ба но ве Ја ру ге, Нов ске, Си ска, 
Пе три ње, Ду би це, Но ве Гра ди шке, За гре ба. Ни ко ла Ни ко лић 
ис ти че да су у том пе ри о ду из свих кра је ва Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске стал но сти за ле гру пе од 200–300 љу ди, ко ји су по-
том ли кви ди ра ни у Гра ди ни. Из гру па су из два ја ни бо ле сни ци 
и пре о ста ла де ца ра ди „ева ку а ци је“ у Су њу. Би ло их је из ме-
ђу 400 и 900 (600 бо ле сни ка и 300 де це) и ра ди при кри ва ња 
зло чи на би ли су укр ца ни у воз, пре ма по је ди ним ис ка зи ма у 
осам ва го на, али су на кра ју и они уби је ни. Пре ма члан ку об-
ја вље ном у По ли ти ци Стје пан Ке ше ро вић у ма ју 1945. го ди-
не ка зу је да се то до го ди ло 16. апри ла, пре ма ис ка зу Ни ко ле 
Ни ко ли ћа би ло је то 18, пре ма све до че њу Ми ли ше 19. апри ла, 
а пре ма на во ди ма Јо ва на Жив ко ви ћа 20. апри ла. Кад је реч о  
ма сов ним зло чи ни ма све до ци го во ре о ли кви да ци ји гру пе Је-
вре ја 1. апри ла, 25 ло го ра ша 3. апри ла, 10 Је вре ја 6. апри ла, 
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10 Ср ба 7. апри ла, пре ма ис ка зу Ар се Алек си ћа – 10 Ср ба и 
12 Хр ва та 7. апри ла, 25 му сли ма на 8. апри ла, за тим 10 Је вре ја 
истог да на и 30 Ср ба 9. апри ла. Вр ло је мо гу ће да се све до че-
ња о овим по је ди нач ним ма сов ним зло чи ни ма пре кла па ју а и 
не сла жу се у да ту му, али ка ко не по сто је пре ци зни ји по да ци 
у ра ду ће би ти из не то као да се сва ки од тих зло чи на до го дио. 
Из Ле по гла ве је до ве де но из ме ђу 700 и 1.600 за тво ре ни ка, по 
не ким по да ци ма у 28 ва го на, и по би је но у Гра ди ни. Адолф 
Фри дрих твр ди да су до ве де ни 16. апри ла и истог да на ли кви-
ди ра ни. Са до Ко ен Дав ко, ко ји је у Ле по гла ви био оста вљен са 
80 за на тли ја, пре ци зно на во ди да је у Ја се но вац по сла то 1.590 
за тво ре ни ка: 16. апри ла 800 а су тра дан 790. Ме ђу за то че ни-
ци ма Ле по гла ве на шло се и око 400 ка жње ни ка из за тво ра у 
Срем ској Ми тро ви ци. Они су из Ми тро ви це 10. ок то бра 1944. 
нај пре пре ба че ни у за твор Пре ког су да у За гре бу, а ода тле су 
упу ће ни у два тран спор та, у ја ну а ру и фе бру а ру 1945. у Ле по-
гла ву, одактле су пребачени у Ја се но вац. Ко ми си ја на во ди да 
је 20. апри ла уби је но око 470 осо ба. Пре ма ис ка зу Ни ко ли ћа, 
истог да на је Пи чи ли по слао 100 ло го ра ша у Ста ру Гра ди шку, 
да та мо спа љу је ле ше ве, и са тог „по сла“ се ни су вра ти ли.173 
У свим тим по је ди нач ним ма сов ним зло чи ни ма ко ји су по чи-
ње ни по сле бом бар до ва ња стра да ло је из ме ђу 3.330 и 5.930 
осо ба. У ко нач ном за кључ ку би ће об у хва ће ни и ти зло чи ни, а 
би ће за не ма ре не про це не бро ја ло го ра ша уби је них у том пе-
ри о ду. Пре ма тим про це на ма стра да ло је из ме ђу 1.000 и 4.200 
осо ба. Зна чи, пре ма про це на ма стра дао је ма њи број љу ди не-
го што се до би ја са би ра њем бро ја жр та ва у свим зло чи ни ма 
ко ји су по ми ња ни. Раз лог за то тре ба по тра жи ти у чи ње ни ци 
да ло го ра ши ни су мо гли да има ју ја сан увид ко ли ко љу ди је 
до во ђе но у ло гор и ли кви ди ра но, та ко да се те про це не не мо-
гу сма тра ти по у зда ним, осим за део тзв. ста рих ло го ра ша.

***
О по след ња два да на по сто ја ња ло го ра Ја се но вац по-

сто је број на све до чан ста ва. Мно ги ло го ра ши су, ви де ћи да се 

173 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 51–52, 182–183, 196–197; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 
928, 970–971, 991, књ. III, стр. 492, 536–537, књ. IV, стр. 323; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 
244–247, 285; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 63; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 416–417.



Јасеновац између броја и жртве

149

бли жи крај ло го ру и да ће сви би ти уби је ни, по ку ша ва ли да 
се би пре кра те му ке, па се та ко 21. апри ла обе си ло из ме ђу де-
вет и 100 за то че ни ка. Уве че су по след њи ло го ра ши, би ло их 
је из ме ђу 900 и 1.703, пре ба че ни из ба ра ка у ко ји ма су се до 
та да на ла зи ли у дру ге – „у зи да не на стам бе огра ђе не жи цом“, 
где су ра ни је би ле обу ћар ска и кро јач ка ра ди о ни ца, од но сно 
у ба ра ке у ко ји ма су би ле сме ште не же не и де ца. Све оста ле 
ба ра ке уста ше па ле, ми ни ра ју и уни шта ва ју. Око 60 ло го ра ша 
је би ло из дво је но и по сла но у Ушти цу да ко па ју ве ли ку ја му и 
то је за њих био пут без по врат ка. По сто ји и ис каз да је „сто-
ти њак љу ди“ по сла то не куд на рад. Ве ро ват но су то исти љу-
ди, па ће као ми ни мум жр та ва би ти узет 100, а мак си мум 160. 
Ја ки ца Фин ци све до чи да су „при је мра ка“ уста ше од ве ле 400 
ло го ра ша и ли кви ди ра ле их у Гра ди ни.  У то вре ме за то че ни-
ци су ви де ли ка ко су све же не у ло го ру, ко је су по по је ди ним 
све до че њи ма ве ћи ном би ле „ка тол ки ње“, у ве ли кој ко ло ни 
спро ве де не у Гра ди ну где су ли кви ди ра не. Уби је но је из ме ђу 
500 и 960 же на, „ме ђу ко ји ма је би ло и око 50–60 дје це“. У то-
ку но ћи из „тих на стам би“ од ве де но је 250 ло го ра ша, ве ћи ном 
пи са ра и груп ни ка и по би је но у Гра ди ни, а та да је ли кви ди ра-
но и по след њих 150–200 ло го ра ша ко ји су спа љи ва ли ле ше ве, 
ма да по сто ји и по да так да су они уби је ни тек 24. апри ла.174

Осва нуо је и 22. април 1945. го ди не, по след њи дан ло го-
ра. Као и у слу ча ју ка да се го во ри о бро ју ло го ра ша ко ји су 21. 
апри ла пре се ље ни у „но ве на стам бе“, та ко по сто је и раз ли чи-
ти по да ци о бро ју ло го ра ша ко ји су жи ви до че ка ли по след њи 
дан по сто ја ња ло го ра ка да је ују тру 22. апри ла 1945. го ди не 
ор га ни зо ван про бој. То је ра зу мљи во због то га што све до ци те-
шко да су мо гли да ис ка жу тач ну про це ну бро ја ло го ра ша пре 
про бо ја, а на ро чи то кад је реч о бро ју пре жи ве лих, по што су се 
о то ме ин фор ми са ли ка сни је. Ко ми си ја из но си по да так од око 
1.060 ло го ра ша ко ји је ве ро ват но за сно ван на пре ци зној тврд-
њи Ми хај ла Ма ри ћа о 1.067 ло го ра ша, док Ја коб Да нон го во ри 
о око 1.200 ло го ра ша. Мир ко Пер шен твр ди да их је би ло тач-
но 1.073. За до њу гра ни цу би ће узет број Адол фа Фри дри ха 

174 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 929, 970–971, 991,  књ. III, стр. 490, 492–493, књ. 
IV, стр. 325–326; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 52, 151–152, 197; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, 
стр. 63–64; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 247; Н. Ни ко лић, н. д., стр. 418–419.
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(900), а за гор њу Ни ко ле Ни ко ли ћа (1.500). Пре ма из ве шта ју 
Ко ми си је у са мом про бо ју, ко ји је по чео око 10 са ти пре под не, 
уче ство ва ло је око 600 ло го ра ша, спа сло их се са мо осам де се-
так – при ли ком про бо ја уста ше су уби ле 520 уче сни ка про бо ја, 
док су 460 „кло ну лих ду хом“, стра да ли та ко ђе од уста ша или 
су се са ми уби ли (је ди ни ко ји се кри ју ћи спа сао био је Јо ван 
Жив ко вић). Ми хај ло Ма рић го во ри да се спа сло 80–100 љу ди, 
Адолф Фри дрих по ми ње 50–60, Је шуа Аби нун око 60, Ни ко-
ла Ни ко лић 34, Јо ван Жив ко вић 60–70 и Ар со Алек сић 120. 
Истог да на уве че је из вр шен про бој и у Ко жа ри иа ко ни су би ли 
ор га ни за ци о но по ве за ни. Пре ма све до че њи ма у Ко жа ри је на 
дан про бо ја би ло из ме ђу 135 и 167 ло го ра ша, нај ви ше Је вре ја, 
а спа сло их се из ме ђу осам и 14. Је вреј ски исто риј ски му зеј у 
Бе о гра ду по се ду је спи сак ло го ра ша у Ко жа ри на дан про бо ја 
– на ње му је 125 име на. Са мо је дан све док, Сто јан Лап че вић, 
очи глед но гре шком, као да тум про бо ја из Ко жа ре по ми ње 23. 
април. Пре ма ис тра жи ва њи ма Ан ту на Ми ле ти ћа, из оба ло го-
ра, Ја се нов ца – Ци гла не и Ја се нов ца – Ко жа ре, спа сло се 124 
ло го ра ша. Тај број ће би ти узе ти као ко на чан и на осно ву то га 
ће се утвр ђи ва ти број по ги ну лих 22. апри ла. Ми ни ма лан број 
за то че ни ка у оба ло го ра тог по след њег да на био је 1.035, а мак-
си ма лан 1.767, па из то га про из и ла зи да је по ги ну ло из ме ђу 911 
и 1.643 ло го ра ша. По ред то га тре ба узе ти у об зир и ис каз Јо ва-
на Жив ко ви ћа. Он на во ди да 22. апри ла уста ше ни су сти гле да 
ли кви ди ра ју све ло го ра ше ко ји се ни су при кљу чи ли про бо ју, 
не го да је по след њих 300 стра да ло су тра дан, 23. апри ла 1945. 
го дине. Ка ко су те жр тве об у хва ће не у броју за то че ни ка ко ји 
су стра да ли при ли ком про бо ја, не тре ба их узи ма ти у об зир. 
Тог 23. или 24. апри ла је уби је но и 13 ло го ра ша ко ји су ра ди-
ли у уста шкој бол ни ци у са мом ме сту Ја се но вац. Око 12 до 14 
ло го ра ша ко ји су ра ди ли у „Бр зом скло пу“, ау то ме ха ни чар ској 
ра ди о ни ци у се лу Ја се но вац кре ну ће у по вла че ње са уста ша ма 
пре ма За гре бу и да ље ка Сло ве ни ји и Ау стри ји. Ве ћи на, ако не 
и сви, ус пе ла је да ус пут по бег не и спа си се. Ко нач но, 2. ма ја 
1945. го ди не у Ја се но вац ула зи 4. срп ска бри га да 21. ди ви зи је 
1. ар ми је Ју го сла ви је и тим чи ном је ло гор осло бо ђен. 175 

175 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 64–66; A. Ми ле 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. 
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Та бе ла 10
Број жр та ва ма сов них зло чи на у Ци гла ни 1943–1945. го ди не

Зло чин Да тум Број жр та ва 
У би ство Р. Му њи на и гру пе 
ло го ра ша 

ја ну ар 1943. 1–не по зна то 

Ли кви да ци ја де це (Р. Стје па-
но вић, Л. Грин ба ум)

ве ро ват но ја ну ар 1943. 300

Ивица  Мат ко вић ба ти на ло-
го ра ше

19–24. март 1943. 1

Вјекослав Лу бу рић на ре ђу је 
ли кви да ци ју уста ша 

по че так 1943. 12

Ивица Мат ко вић уби ја ло го-
ра ша 

по че так 1943. 1

По ги би ја ло го ра ша и уста ша 
при ли ком бек ства

13. април 1943. 4

Ли кви да ци ја ло го ра ша у 
Ушти ци (Л. Грин ба ум)

про ле ће 1943. 600

Уби ство пар ти за на јун 1943. 60
Јулије Бин г јул 1943. 700
Ве ша ње срп ских се ља ка ав густ 1943. 15
Смрт од ба ти на ле то 1943. 10
Уби је ни на ра ду ван ло го ра ле то 1943. 50
Стре ља ни пар ти за ни је сен 1943. 5
Уби ство пар ти за на је сен 1943. 15
Уби ство се љан ки је сен 1943. 14
Уби ство же на из Ста ре Гра-
ди шке 

је сен 1943. 2–не по зна то

Б. Ци ви ди ни 1944. 1
Уби ство у Бос. Ду би ци 13. ок то бар 1943. 26
Ба ти на ње ло го ра ша до смр ти 
по на ред би Марка Па вло ви-
ћа 

је сен 1943. 40–60

IV, стр. 326–329, 415–416; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 52–53, 107–110, 113–116, 145–146, 
151–152, 197–198, 282–285, 291–307; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 233–237, 248–250; Н. Ни-
ко 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 жр та ва 
Мај сто ро вић стре ља ло го ра-
ше

24. де цем бар 1943. 3

Уби ство Је вре ја (Ј. Да нон) 24. де цем бар 1943. 7
Ли кви да ци ја по на ред би Лу-
бу ри ћа

30. де цем бар 1943. 1.000

Ли кви да ци ја ло го ра ша у Ко-
жа ри

1943. 22–43

„Умр ле“ же не у „Ори ги нал-
ном по пи су за то че ни ца ло го-
ра Ја се но вац“

1943-1945 428

Уби је ни или умр ли у „Ин-
дек су па ке тар ни це“

1944 311

„Шум ске гру пе“ 22. де цем бар 1943–
ја ну ар 1944.

160–1.265

Зло чи ни у ја ну а ру ја ну ар 1944. 0–19
Ли кви да ци ја у шу ми код 
Мла ке 

ја ну ар 1944. 81

Же не и де ца Је вре ји (О. Бре-
јер)

мар т–а прил 1944. 60

Слу чај Вол нер 10. април–4. јул 1944. 23-57
Ве ша ње Ср ба (С. До бри ла) пр ва по ло ви на 1944. 4
Пре ки суд (Н. Ни ко лић) ле то 1944. 110
Ли кви да ци ја же на у Мла ки 
(Ј. Да нон)

ле то 1944. 50–60

Ср би из Оку ча на крај ав гу ста 1944. 700–800
Ве ша ње ло го ра ша ко му ни ста 21–23. сеп тем бар 1944. 24–36
Ве ша ње ло го ра ша чет ни ка 22–24. сеп тем бар 1944. 5
Ве ша ње елек три ча ра Је вре ја крај сеп тем бра 1944. 3–6
Ве ша ње ло го ра ша ко му ни-
сти (Л. Јан ков)

по сле 24. сеп тем бра 
1944.

32

Стра да ње при тво ре ни ка из 
Нов ске и окол них ме ста 

сеп тем бар 1944. 800–2.000

Жр тве из Жи ва је и око ли не сеп тем бар 1944. 150–3.000
Уби ство же на на Гра ни ку сеп тем бар 1944. 200
Ли кви да ци ја ло го ра ша 26. сеп тем бар 1944–

12. ја ну ар 1945.
5.000–21.400
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Зло чин Да тум Број жр та ва 
Зло чи ни у Ко жа ри крај ок то бра 1944– 

по че так 1945.
25–28

Же не и де ца крај фе бру а ра 1945. 20
Бом бар до ва ње 27. март–7. април 1945. 24–40
Пи чи ли ша ље ло го ра ше у 
Гра ди ну (Н. Ни ко лић)

4. април 1945. 450

Жр тве из Са ра је ва април 1945. 300–1.500
Жр тве из Оси је ка април 1945. 800
Де ца и бо ле сни ци 16–20. април 1945. 400–900
Ло го ра ши 3. април 1945. 25
Је вре ји 6. април 1945. 10
Ср би 7. април 1945. 10
Му сли ма ни 8. април 1945. 25
Је вре ји 8. април 1945. 10
Ср би 9. април 1945. 30
Ле по гла ва 16–17. април 1945. 700–1.600
Ко ми си ја 20. април 1945. 470
Пи чи ли ша ље ло го ра ше у 
Ста ру Гра ди шку

20. април 1945. 100

Са мо у би ство ве ша њем 21. април 1945. 9–100
Ушти це 21. април 1945. 100–160
Ли кви да ци ја у Гра ди ни 
(Ј.Фин ци)

21. април 1945. 400

Ли кви да ци ја же на и де це 21. април 1945. 500–960
По след ња ли кви да ци ја пре 
про бо ја

21/22. април 1945. 250

По след ња ли кви да ци ја у 
Гра ди ни

21. или 24. април 1945. 150–200

Про бој 22. април 1945. 911–1.643
Бол ни ца у Ја се нов цу (Ј. Да-
нон)

23–24. април 1945. 13

Укуп но 16.762–42.548
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 Ја се но вац V – Ста ра Гра ди шка

На ме сту на ко ме се на ла зио кон цен тра ци о ни ло гор Ста-
ра Гра ди шка био је за твор још од кра ја 18. ве ка, а ту функ-
ци ју је за др жао и по осни ва њу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. 
То је ло гор ко ји по след њи ула зи у са став ком плек са кон цен-
тра ци о них ло го ра Ја се но вац. Иа ко је био ор га ни за ци о но по-
ве зан са „За по вјед ни штвом са бир них ло го ра“ у Ја се нов цу, он 
је био углав ном са мо ста лан, са соп стве ном струк ту ром упра-
ве и стра жа ра ко је су чи ни ли ис кљу чи во уста ше. Зва нич но је 
осно ван тек 19. фе бру а ра 1942. го ди не За кон ском од ред бом 
о уки да њу Ка зни о ни це и за во да за при сил ни рад, али су већ 
кра јем 1941. го ди не ту до ве де ни по ли тич ки за тво ре ни ци, ко ји 
су ујед но би ли и пр ви ло го ра ши. Пр во бит на на ме ра вођ ства 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске би ла је да тај ло гор бу де од ре ђен 
за про тив ни ке њи хо вог ре жи ма, пр вен стве но за ко му ни сте и 
њи хо ве сим па ти зе ре, али је вр ло бр зо, по свим бит ним ка рак-
те ри сти ка ма, по стао кон цен тра ци о ни ло гор. Уста ше су же ле-
ле да ка зни о ни ца у Ста рој Гра ди шки где су нај пре за тва ра ни 
по ли тич ки про тив ни ци, нај ви ше њи хо ви су на род ни ци Хр ва-
ти, бу де и рад ни ло гор ко ји ће до при не ти рат ној еко но ми ји 
и сто га су из Ја се нов ца до во ђени ло го ра ше, Је вре ји и Ср би 
са по зна ва њем од ре ђе них за нат ских по сло ва. За то че ни ци су 
одва ја ни по вер ској и на ци о нал ној при пад но сти, па је ве ћи-
на ло го ра ша Хр ва та, сме шта на у по себ ну згра ду – „на стам бу 
Ка“, на ме ње ну ка то ли ци ма. По ред то га је у јед ном де лу ло го-
ра, зва ном Ку ла, осно ван ло гор за же не и у окви ру тог про сто-
ра „Хр ват ски жен ски ло гор“. Це ло куп ну иде ју уста ша да овај 
ло гор, за раз ли ку од Ја се нов ца, бу де за сно ван на прет ход но 
из не тим за ми сли ма, „по ре ме ти ла“ је офан зи ва на Ко за ру, то 
јест до ла зак ве ли ког бр о ја при пад ни ка срп ског ста нов ни штва 
са тог под руч ја у крат ком вре мен ском пе ри о ду. Та ко је, ако не 
по бро ју, а оно по мон стру о зно сти зло чи на, на ро чи то над де-
цом, тај ло гор у мно го ме пре ва зи шао Ја се но вац.
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Пр ви за по вед ник ло го ра био је по руч ник Јо зо Ма ти је-
вић, до ду ше вр ло крат ко, та ко да се у ли те ра ту ри че сто као пр-
ви за по вед ник по ми ње по руч ник Иван Ра ко. По сле Ива на Ра-
ка за по вед ни ци су би ли Ма те Ман ду шић, нат по руч ник Ми ле 
Оре шко вић, па од ок то бра 1942. до мар та 1943. Вје ко слав Фи-
ли по вић (али ас Ми ро слав Мај сто ро вић). По сле за по вед ник 
ло го ра по ста је Ни ко ла Га џић до но вем бра 1943. го ди не. Он да 
на све га ме сец да на тај по ло жај за у зи ма Бран ко Слип че вић 
(не где се по ми ње и као Сли јеп че вић), да би у де цем бру 1943. 
го ди не, по што је Лу бу рић ус пео да по вра ти ути цај – упра ва 
над ло го ром би ла пре да та у ру ке Стје па на Бо са ка. Од апри ла 
1944. го ди не за по вед ник ло го ра је Иви ца Бр кља чић а на сле-
дио га је Јо сип Стој чић. Пр ви за по вед ник жен ског ло го ра био 
је уста шки по руч ник То мо Са бол, ко га убр зо за ме њу је Ма ри ја 
Ма ја Бу ждон. По чет ком 1943. го ди не осно ва на је Си гур но сна 
слу жба на чи јем че лу су би ли уста шки нат по руч ник Ан те Че-
нан и уста шки за став ник Ни ко ла Га гро.176

3.1. Про се чан број ло го ра ша, број до пре мље них ло
го ра ша и про це не бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша

Иа ко ка зни о ни ца и за вод за при си лан рад у Ста рој Гра-
ди шци ула зе у са став си сте ма ло го ра Ја се но вац, то ком 1941. 
го ди не та мо би је зва нич но ус по ста вљен ло гор, већ је функ-
ци о ни сао, да та ко ка же мо, оби чан за твор. Ме ђу тим, по сто је 
по да ци да је већ у ма ју 1941. го ди не ту би ло за то че но 99 љу ди 
из Бо сан ске Гра ди шке, Но ве Гра ди шке и Сла вон ског Бро да.177 

Ђу ро Ме дић ис ти че да је кра јем апри ла или по чет ком 
ма ја ухап ше на гру па од 28 Ср ба из Сла вон ског Бро да. Они су 
по сле за др жа ва ња у при тво ру, „осу ђе ни на за твор од 1 до 6 
ме се ци и от пре мље ни у Ста ру Гра ди шку“. По сле ис те ка „ка-
зне“ су пу ште ни на сло бо ду, осим тро ји це ко ји ће би ти од ве-
де ни у Ја се но вац и та мо ка сни је стра да ти.178

176 Опширније у: A. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 23–33; Н. Ма та у шић, н. д., стр. 
99–100, 111; И. Голд штајн, н. д., стр. 108–113; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 1025; Д. 
Ко ва чић, н. д., стр. 104.

177 М. Пер шен, н. д., стр. 234.
178 А. Ми ле тић, н. д., књ. I,  стр. 229–230.



Јасеновац између броја и жртве

159

Ву ка шин Же га рац је ухап шен у Но вој Гра ди шки и на-
шао се у гру пи од 40 Ср ба што су по сле „пре су де“ спро ве де-
ни у Ста ру Гра ди шку. Део гру пе је осло бо ђен, а за др жа ни су 
за то че ни ци ко ји ни су при ста ли да при ме ри мо ка то лич ку ве ру. 
Ме ђу њи ма је био и Же га рац ко ји са дру го ви ма (укуп но 24 Ср-
би на) оста је у Ста рој Гра ди шки до 24. сеп тем бра, ка да би ва ју 
пре ба че ни у Ја се но вац, тач ни је Бро чи це. У Ста рој Гра ди шки 
та да сме шта ју из бе гли це Хр ва те, око 1.500–2.000 же на и де це 
из До њег Лап ца ко ји су „по бе гли ис пред чет ни ка“.179

Пра ву функ ци ју кон цен тра ци о ног ло го ра Ста ра Гра ди-
шка до би ја у де цем бру 1941. го ди не. Ту ће 13. де цем бра бити 
спро ве де на 37 за гре бач ких ма со на и пе то ри ца хр ват ских по-
ли ти ча ра (да кле укуп но 42 љу ди), као и дво ји ца уста шких ди-
си де на та. Ско ро сви су пу ште ни то ком сле де ће, 1942. го ди не, 
осим уста ша ко ји су по гу бље ни у мар ту исте го ди не. Око 100 
ка жње ни ка, ко ји су се прет ход но ту ро би ја ла, пре ба че но је у 
за тво ре у Срем ској Ми тро ви ци и Ле по гла ви до ја ну а ра 1942. 
го ди не. На Бо жић, 25. де цем бра 1941. го ди не у Ста рој Гра ди-
шки осно ван је жен ски ло гор. Та да до ла зи пр ва гру па же на из 
ло го ра у Ко прив ни ци, а убр зо и дру га гру па од 50 же на из за-
гре бач ког за тво ра. Мо гу ће је да је у то вре ме до шло још ло го-
ра ша али о то ме не по сто је бли же по да ци. На осно ву из не тог, 
мо же се за кљу чи ти да је кра јем 1941. го ди не у Ста рој Гра ди-
шки би ло нај ма ње око 100 за то че ни ка оба по ла. За 1941. го ди-
ну не по сто је све до че ња да је  уну тар тог ло го ра би ло уби ства, 
али тре ба на по ме ну ти да је На та ша Ма та у шић, ко ри сте ћи не-
пот пун по пис жр та ва ра та из 1964. го ди не, на ве ла по да так о 
340 жр та ва у Ста рој Гра ди шки.180 

На осно ву не ко ли ко све до че ња, мо же се за кљу чи ти да су 
то ком ја ну а ра 1942. го ди не, у Ста ру Гра ди шку пре ба че ни пр ви 
ло го ра ши из Ја се нов ца, од но сно из Ло го ра IV Ко жа ре и Ло го-
ра III Ци гла не. Уста ше су за Ста ру Гра ди шку би ра ли ис кљу чи-
во ло го ра ше са не ким прак тич ним зна њем, тач ни је за нат ским 

179 Исто,  стр. 221–222.
180 Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 177, 183–188; Концентрационилогори.., стр. 101; A. 

Ми ле тић, н. д., књ. II, стр.  696; Н. Ма та у шић, н. д., стр. 99. Сви по ли тич ки за тво ре ни-
ци су на ве де ни по и ме ни це у: Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 183–188. Уста шки ди си ден ти су 
по гу бље ни око 25. мар та.
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и струч ним уме ћем, па су ту до во ђе ни кро ја чи, обу ћа ри, ин-
же ње ри, тех ни ча ри, ли ма ри, сто ла ри, во за чи и дру ги. При ли-
чан број тих за то че ни ка је ри зи ко вао при ја вљу ју ћи се у дру-
гим ло го ри ма за рад у Ста рој Гра ди шки иа ко ни су по се до ва ли 
прак тич но уме ће. Тај ри зик им се с пра вом чи нио вред ним јер 
су, са вла дав ши осно ве по је ди ног за на та уз по моћ сво јих са-
пат ни ка, нај че шће успе ва ли да се пред уста ша ма при ка жу као 
љу ди са ис ку ством у ве зи с по сло ви ма на ко је су рас по ре ђи ва-
ни. Те шко је утвр ди ти та чан број љу ди ко ји су пре ба че ни ту из 
дру гих ло го ра, као и да ту ме ка да се то де ша ва ло. По свој при-
ли ци нај пре су до ве де ни за то че ни ци из Ко жа ре. Пре ма ис ка зу 
Адол фа Фри дри ха, ко ји се на ла зио у тој гру пи ло го ра ша, то се 
до го ди ло 5. ја ну а ра 1942. го ди не, а у гру пи их је би ло око 110. 
Дан или два по де пор то ва њу ло го ра ша из Ко жа ре, да кле 6. или 
7. ја ну а ра, пре ме ште на је ту и гру па за то че ни ка из Ци гла не. 
Нај ве ро ват ни је је то гру па од 174 „ода бра не за на тли је“ у ко јој 
је био и Са до Ко ен-Дав ко, с об зи ром на то да он по ми ње да 
су „по сли је 14 да на“ сти гли и кро ја чи, што се по кла па са све-
до че њима Мо ри ца Ра мо на и Ја ко ва Ка би ља. Ра де Ста но је вић 
ко ји је из Ја се нов ца пре ме штен у Ста ру Гра ди шку 6. ја ну а ра, 
на во ди да је са њим ра ди ло око 10 Ср ба кро ја ча. По ред гру пе 
за на тли ја, ве ћи ном Је вре ја, из ме ђу 7. и 9. ја ну а ра из Ја се нов-
ца у Ста ру Гра ди шку пре ба че ни су ско ро сви ло го ра ши Хр-
ва ти. Осим пе то ри це или ше сто ри це „ко ји су би ли у аго ни ји 
од гла ди“ и оста вље ни да умру, из ме ђу 250 и 300 по ме ну тих 
Хр ва та је пре ме ште но у за њих по себ но на ме ње ну „на стам-
бу Ка“. Нај ма ње дво ји ца ло го ра ша из те гру пе Хр ва та су на 
пу ту пре ма Ста рој Гра ди шки умр ли од зи ме и гла ди. Нај зад, 
Мо риц Ра мон и Ја ков Ка би љо по ми њу гру пу од 200 за на тли ја 
пре ме ште них из Ја се нов ца у Ста ру Гра ди шку, а Ка би љо на во-
ди да се то де си ло из ме ђу 29. и 30. ја ну а ра, што по твр ђу је и 
Вла ди мир Лон чар. Из у зет но је зна чај но што Ка би љо пре но си 
да у Ста рој Гра ди шки за ти че око 500 љу ди.181 Тај по да так нам 
да је за пра во да за кљу чи мо да је кра јем ја ну а ра 1942. го ди не 
би ло нај ма ње 700 ло го ра ша у Ста рој Гра ди шки не ра чу на ју ћи 

181 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 37–38, 70–71, 93–94, 129–130, 163, 255–256; Кон цен
тра ци о ни ло го ри..., стр.  40–41; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 163–164; A. Ми ле тић, н. д., књ. 
I, стр. 352, књ. II, стр. 619–620.
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у тај број ло го ра ши це. Поменутом бро ју тре ба до да ти још 50 
Је вре ја, ква ли фи ко ва них рад ни ка, ко ји су то ком фе бру а ра исте 
го ди не пре бачени из Ја се нов ца.182

Не што пре ци зни је по дат ке на ла зи мо за пе ри од с кра ја 
фе бру а ра и по чет ка мар та. Број ло го ра ша се не пре ста но ме ња 
у за ви сно сти од то га ко ли ко но вих за то че ни ка при сти же и од 
смрт но сти оних ко ји су не ко вре ме про ве ли у ло го ру. Већ по-
ми ња ни Фри дрих нам да је раз ли чи те по дат ке. Нај пре твр ди 
да је би ло око 2.000 ло го ра ша и то око 1.200 му шка ра ца и око 
800 же на и де це, да би за тим на вео да су уста шки за по вед ни-
ци, вод ни ци Стан ко Бе ван да и Ни ко ла Га гро спро ве ли по пис и 
да је би ло 1.200 ло го ра ша (и му шка ра ца и же на и де це) ко ји су 
пре жи ве ли ти фус. У ве зи с тим по сто ји и све до чан ство Ђор ђа 
Ми ли ше: „Кад се ло гор пре пу нио, да их је би ло око три ти су-
ће по че ше од во ди ти и ли кви ди ра ти све бо ле сне“. Убр зо по сле 
то га, „по чет ком про ље ћа 1942. го ди не оти шло је дви је ти су ће 
же на и дје це у Ђа ко во. Те су би ле са мо Срп ки ње и Жи дов ке. 
Оста так Срп ки ња и Жи дов ки је не ду го за тим ли кви ди ран“. 
Од во ђе ње же на и де це у ло гор ко ји се на ла зио у Ђа ко ву по-
твр ђу је ка зи ва ње Ру же Руб чић, као и не ких дру гих све до ка од 
ко јих са зна је мо да се то догађало кра јем фе бру а ра.183

Сре ди ном мар та 1942. го ди не де си ла се ве ли ка по пла ва 
ко ја је на не ла при лич ну ште ту ло го ру у Ја се нов цу, та ко да је 
та да ве ћи на за то че ни ка при вре ме но пре се ље на у Ста ру Гра ди-
шку. Не по се ду је мо по да та ке на осно ву ко јих мо же мо пре ци-
зни је да утвр ди мо њи хов број, ни ти ко ли ко их је вра ће но на-
зад у Ја се но вац по сле по вла че ња во де. Ов де на во ди мо тек по-
је ди на све до че ња. Ал бер то Ма е стро ис ти че да је кра јем мар та 
из Ја се нов ца де пор то ван у Ста ру Гра ди шку у гру пи од 1.000 
за то че ни ка, али се не мо же по у зда но зна ти да ли су они пре-
се ље ни због по пла ве јер то ни је из ри чи то наведено, док Са до 
Ко ен-Дав ко твр ди да су због по пла ве ева ку и са ни сви ло го ра-
ши. Од Ко ен-Дав ка са зна је мо и да је у ло го ру Ста ра Гра ди шка 
би ло пре ко 3.000 љу ди. С тим у ве зи се не зна пре ци зно на ко-

182 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 143; по сто ји још не ко ли ко ис ка за о се лид ба ма у фе бру-
а ру, од но сно мар ту, али без бро ја ло го ра ша, стр. 148, 159.

183 Ђ. Ми ли ша, . Ми ли ша, н. д., стр. 177; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., н. д., стр. 108; Се ћа ња 
Је вре ја..., стр. 39, 128–129, 166; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 697, књ. III, стр. 453–454.
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ји пе ри од ми сли, али се мо же прет по ста ви ти да се то од носи-
ло на март по што о то ме све до чи по сле из но ше ња по да та ка о 
пре се ље њу из Ја се нов ца због по пла ве. У пр вој књи зи на чи јим 
стра ни ца ма се тре ти ра ју зло чи ни, об ја вље ној још рат не 1942. 
го ди не, по ми ње се да је при ли ком по пла ве око 300 до 400 за то-
че ни ка пре ба че но у Ста ру Гра ди шку. Дра го Х. Чо ла ко вић нам 
пак са оп шта ва да се пре се ље ње де си ло 25. мар та, те да су та да 
пре се ље ни „сви“ ло го ра ши, „осим нај ну жни јег бро ја рад ни ка 
у лан ча ри, пи ла ни и елек тра ни“, док Во ји слав Пр ња то вић на-
гла ша ва да се то зби вало из ме ђу 23. и 24. мар та и да је у Ста ру 
Гра ди шку от пре мље но 500 ло го ра ша, а да је у Ја се нов цу оста-
ло 400 за то че ни ка. Ву ка шин Же га рац на по ми ње да је у гру пи 
од 450 Ср ба и Је вре ја пре ба чен у Ста ру Гра ди шку 25. мар та, 
те да је та гру па по но во вра ће на у Ја се но вац по сле два да на, 
27. мар та.184 На осно ву свих тих по да та ка мо же за кљу чи ти да 
се број ло го ра ша то ком мар та 1942. го ди не из но сио око 3.000, 
а да је око 2.000 же на и де це од ве де но у Ђа ко во.

До не знат ног по бољ ша ња ста ња у по сту па њу пре ма за-
то че ни ци ма до ла зи у апри лу (пре ма по је ди ним из во ри ма у 
ма ју) 1942. го ди не ка да уста ше до пу шта ју да се по је ди ни ло-
го ра ши, на ро чи то они ко ји су у за то че ни штву про ве ли ви ше 
од шест ме се ци, ја ве до пи сни ца ма ку ћи, као и да ма њи број 
њих мо же да при ма па ке те са хра ном. Из два ја мо и по да так да 
је 9. апри ла у Ста рој Гра ди шки би ло 553 ло го ра ша ко ји ма је 
до зво ље но да род би ни пи шу до пи сне кар те.185 Ка да је реч о па-
ке ти ма са хра ном што су их за то че ни ци до би ја ли од род би не 
и чла но ва Је вреј ске оп шти не у За гре бу (све до апри ла 1945), 
у скла ду са до та да шњом уста шком прак сом по сту па ња пре-
ма ло го ра ши ма, њи ма су пре да ва ни тек оста ци на кон што би 
уста ше све ква ли тет ни је за се бе при сво ји ли. И по ред све га, 
ти па ке ти су би ли од из у зет ног зна ча ја за сва ко днев но пре жи-
вља ва ње.

По ред на ве де них, по сто ји ре ла тив но ма ло по да та ка, и 
то пар ци јал них и не пот пу них, о бро ју ло го ра ша на осно ву ис-
ка за пре жи ве лих све до ка у ло го ру Ста ра Гра ди шка до кра ја 

184 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 128, 163, 166; Ја се но вач ки ло гор. Ис ка зи..., стр. 20–21, 
Д. Х. Чо ла ко вић, н. д., стр.101; A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 228, књ. III, стр. 110.

185 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 41, 96–96, 129; A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 197–206.
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1942. го ди не. Ле он Ко ен ка зу је да је у про ле ће 1942. би ло око 
50 ло го ра ши ца у по себ ном де лу Ку ле и да су ту, за пра во, би ле 
сме ште не Хр ва ти це и му сли ман ке, про тив ни це уста шког ре-
жи ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, тај број је ка сни је по ве ћан на 
око 200 за то че них же на. Из дру гих из во ра са зна је мо да је Хр-
ват ски жен ски ло гор фор ми ран кра јем мар та, док су Срп ки ње 
и Је вреј ке оста ле у Ку ли. У по чет ку је би ло из дво је но из ме ђу 
100 и 200 Хр ва ти ца, да би тај број за јед но са де цом на ра стао 
на ви ше од 600. Слав ко До бри ла све до чи да је кра јем фе бру а-
ра, кад је он до ве ден, у „на стам би Ка“ би ло око 150 ло го ра ша, 
да би се тај број ка сни је по ве ћао на ви ше од 1.000 за то че ни ка 
Хр ва та. Звон ко Тка лец ка же да је у ма ју, при ли ком ње го вог 
до во ђе ња у ло гор, у „на стам би Ка“ би ло сме ште но око 300 
Хр ва та. Зна чај но је и ње го во за па жа ње о до га ђа ју с кра ја 1942: 
„За по вјед ник ло го ра Мај сто ро вић на ре дио је од мах по сли је 
Бо жи ћа 1942. да се све књи ге, име ни ци, ка за ла, сви по пи си, 
што су се на ла зи ли у за то че нич кој ло гор ској кан це ла ри ји, пре-
да ју за по вјед ни штву ло го ра, а он да је од тих књи га, по пи са, 
кар то те ка и свих оних спи са, из ко јих би се мо гло раз бра ти 
не што о не ста ли ма у ло го ру, дао је по ли ти пе тро ле јем и за па-
ли ти. Од тог вре ме на по сто ји у ло го ру са мо еви ден ци ја оних 
ко ји су се за те кли у ло го ру жи ви у по чет ку г. 1943. Тај је број 
у Ста рој Гра ди шки кре ће око 1.600 – 1.800 му шка ра ца и око 
700–800 же на.“186

Ка да из но си мо по дат ке до ко јих смо до шли ана ли зом 
све до че ња и до ку ме на та о кон крет ним тран спорти ма но вих 
ло го ра ша, до би је ни ре зул та ти пред ста вља ју са мо нај ма ње мо-
гу ће бро је ве до пре мље них, јер о ве ли ком бро ју де пор то ва них 
у ло гор не по сто је пи са ни тра го ви. Уко ли ко су и по сто ја ли, 
они су за си гур но уни ште ни. Сто га смо из не ли и низ про це на 
о бро ју до ведених ло го ра ша а у нај ве ћем бро ју слу ча је ва мо-
же мо их тре ти ра ти као про из вољ не и не пре ци зне.

Ка ко на во ди Адолф Фри дрих, „сре ди ном ја ну а ра су по-
че ли до ла зи ти пр ви ве ћи тран спор ти жи дов ских и пра во слав-
них же на и дје це“. Уста ше их сме шта ју у жен ски део ло го ра 
Ку лу. Те тран спор те по ми ње и Ја ков Ка би љо, с тим да их сме-

186 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 144; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 55–57, 78–79, 102–
104; A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 499, 454.
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шта у фе бру ар. Из ових ис ка за не мо же се пре ци зно за кљу чи-
ти о ко јем бро ју же на и де це се ра ди. По сто је и све до чан ства о 
по је ди ним тран спор ти ма, као што је исказ Јо се фа Кон фор ти ја 
о хап ше њу из ме ђу 150 и 170 Је вре ја 25. ја ну а ра 1942. го ди не 
у Трав ни ку и окол ним ме сти ма. Му шкар ци су де пор то ва ни у 
Ци гла ну, а же не и де ца у Ста ру Гра ди шку.187 Ла ди слав Ли он 
пре но си да је у но ћи са 20. на 21. април ухап ше но око 1.000 
Је вре ја и Ср ба из Вин ко ва ца и око ли не. Сви су спро ве де ни у 
Ста ру Гра ди шку где су на јед ну стра ну одво је ни му шкар ци, 
на дру гу же не.188 Пре ма исказу Јо си фа Ер ла ха, 31. ав гу ста је 
ухап ше но око 80 љу ди из Сла вон ске По же ге (Је вре ја, Ср ба, 
Хр ва та и два Ру са). Они су спро ве де ни до Оку ча на во зом у два 
ва го на, (по себ но му шкар ци, по себ но же не и де ца), па за тим 
пе ши це у Ста ру Гра ди шку.189

Уста ше су у мар ту 1942. го ди не од ве ле и све ста нов ни ке 
из срп ског се ла Мла ка. Око 800 же на и де це из тог ме ста де-
пор то ва но је у Ста ру Гра ди шку.190 Слич но се де си ло и срп ском 
ста нов ни штву у Ја се нов цу и Ушти ца ма; 8. или 9. ма ја по хап-
ше но је ви ше од 1.800 ме шта на тих на се ља. Же не и де ца су 
до ве де ни у Ста ру Гра ди шку, али се не зна по у зда но ко ли ко их 
је тач но би ло. Мо же се ипак прет по ста ви ти да их ни је би ло 
ма ње од 1.000.191 

У до ку мен ти ма ко је је об ја вио Ан тун Ми ле тић,192  екс-
пли цит но је на ве де но на ко ји се од два ло го ра (Ја се но вац и 
Ста ра Гра ди шка) ми сли, по не где се пре ци зи ра ко ли ко се осо-
ба ша ље у је дан, а ко ли ко у дру ги ло гор, дру где се са мо па-
у шал но спо ми ње да се за то че ни ци упу ћу ју „у ло гор“. Та ко, 
ка да по дат ке о бро ју до пре мље них осо ба при до да мо бро је ви-
ма из не тим у све до че њи ма, мо же се ус твр ди ти да је у Ста-

187 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 38, 95–96, 211–212, 216–218.
188 Исто, стр. 240.
189 Исто, стр. 271–273.
190 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 522–523, књ. IV, стр. 223–224.
191 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 303, књ. IV, стр. 224.
192 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 181–182, 188–191, 298, 341–343, 347–348, 353, 

355,362–363, 364–365, 385–386, 401–421, 425–426, 429, 447–449, 451–452, 483–485, 
492, 505, 507–508, 511–512, 532, 535–538, 541, 543–544, 544–546, књ. III, стр. 96, 105, 
125, 131–134, 142–144, 147–148, 174–177, 183, 185–198, 203, 205, 213–214, 221, 228–
231, 239, 242, 243, 555–556, књ. IV, стр.  55–56, 61–62, 95–96, 107, 116, 119.
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ру Гра ди шку и „ло гор“ 1942. го ди не по сла то из ме ђу 8.785 и 
8.805 љу ди, док је екс пли цит но, са мо за Ста ру Гра ди шку на-
ве де но да је у то стра ти ште по сла то 7.322 осо ба. У из во ри ма 
се мо гу про на ћи и по да ци о упу ћи ва њу са мо јед не осо бе до 
не ко ли ко хи ља да за то че ни ка. Нај мно го људ ни ји тран спор ти у 
1942. го ди ни за бе ле же ни су по ло ви ном ма ја (500 љу ди), по-
том не што ка сни је око 20. ма ја из Са ра је ва је де пор то ва но око 
300 Је вре ја, 31. ав гу ста из Но ве Гра ди шке око 2.000 Ср ба и 7. 
сеп тем бра из Бо сан ске Ду би це 635 Ср ба. Под се ћа мо да су ово 
нај ма њи мо гу ћи бро је ви до пре мље них ло го ра ша. Ни су уне ти 
по да ци та мо где по сто ји са мо уоп ште ни број, као на при мер 
о ви ше хи ља да Ср ба из Бо сан ске и Хр ват ске Ду би це до ве де-
них око 29. ма ја. Да би се сте кла ко ли ко-то ли ко пот пу на спо-
зна ја о бро ју де пор то ва них гра ђа на у ло гор Ста ра Гра ди шка 
до вољ но је да на овом ме сту, уз на ве ден по дат ке, до да мо око 
40.000 Ср ба спро ве де них са Ко за ре, што је нај че шће по ми њан 
број не вољ ни ка и у из ја ва ма све до ка и у ли те ра ту ри. Ка ко би 
из бе гли пре кла па ња и гре шке, у из не те бро је ве до пре мље них 
ло го ра ша ни смо ура чу на ли оне из до ку ме на та из ко јих са зна-
је мо чи ње ни це о по је ди ним тран спор ти ма ста нов ни штва са 
Ко за ре као што је из ве штај до мо бран ског ге не ра ла Исе ра од 6. 
ав гу ста 1942. го ди не где по ми ње да је са мо то ком јед ног да на 
у ју лу у Ста ру Гра ди шку спро ве де но 1.363 љу ди са мно го број-
ном сто ком.193

Сви пре жи ве ли све до ци на во де огро ман број умр ле и 
уби је не де це. Ци ти ра ће мо по је ди не тврд ње о укуп ном бро ју 
за то че ни ка, ра чу на ју ћи ту и ста нов ни штво до ве де но са Ко за-
ре. При ме ра ра ди, су ми ра ју ћи сво је ути ске из ло го ра 1944. го-
ди не Ру жа Руб чић наводи: „Кроз ло гор Ста ра Гра ди шка про-
шло је пре ко 80.000 же на. Од то га је око хи ља ду од ра зних бо-
ле сти умр ло, око 2–3.000 по сла но на рад у Не мач ку, око 1.000 
пу ште но из ло го ра, око 400 се још на ла зи та мо, а све оста ле су 
по би је не. Око 10.000 дје це про шло је кроз ло гор, а на жи во ту 
је оста ло тек не ко ли ко сто ти на.“ Слав ко До бри ла сма тра да је 
у Ста ру Гра ди шку до ве де но око 40.000 осо ба, од то га је уби је-
но око 5.000, а 15.000 му шка ра ца је упу ће но на при нуд ни рад 

193 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 414–415, књ. II, стр. 575, књ. IV, стр. 236.
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у Не мач ку. Мај сто ро вић у ис ка зу при ли ком са слу ша ња твр ди 
да је кроз ло го ре про шло до 40.000 за ро бље ни ка са Ко за ре и 
да је ве ћи на од ве де на на рад у Не мач ку или ра се ље на у Сла-
во ни ју. Из исказа не по зна тог ло го ра ша да тог сеп тем бра 1944. 
го ди не са зна је мо: „Код офан зи ве на Ко за ру би ли су до ве де ни 
се ља ци из ко та ра Бо сан ска Гра ди шка, Бо сан ска Ду би ца, При-
је дор, Бо сан ски Но ви, Ба ња Лу ка, Бо сан ска Ко стај ни ца. Из 
на ве де них ко та ре ва ра чу на се да је кроз ло гор Ста ра Гра ди шка 
и Ја се но вац про шло око 80.000–100.000 љу ди, же на и дје це.“ 
Нај не ве ро ват ни је бро је ве до пре мље них по ми ње Ђор ђе Ми ли-
ша. Он твр ди да је са Ко за ре (ко та ре ви Бо сан ска Гра ди шка, 
Бо сан ска Ду би ца, Бо сан ска Ко стај ни ца, При је дор, Хр ват ска 
Ко стај ни ца) при ку пље но (при томе не го во ри ка да се то тач но 
де си ло, али под ра зу ме ва се да је то би ло то ком офан зи ве) око 
100.000 срп ске де це (уз ра ста од до јен ча ди до 12 го ди на). Ти 
ма ли ша ни су одва ја ни од мај ки и 10 да на др жа ни на ли ва ди 
и ту је по ло ви на де це по мр ло, а дру га је  от пре мље на де лом 
у Си сак, де лом у Ста ру Гра ди шку, где је на ста вље но њи хо во 
уми ра ње. Ми ли ша по том кон ста ту је да је по сле 10 да на око 
15.000 де це от пре мље но из Си ска и Ста ре Гра ди шке (то не ка-
же ја сно од ре ђе но) у За греб, у плом би ра ним ва го ни ма. У сва-
ком ва го ну је би ло по 100 де це, а жи вих је сти гло у За греб од 
10 до 20 ма ли ша на. Исти ау тор ка же да је осим у За греб, око 
20.000 де це до пре мље но у Ја стре бар ско. На дру гом ме сту пак 
твр ди да је укуп но стра да ло 20.000 де це.194

Ми ро слав Мај сто ро вић у свом ис ка зу195 на во ди да је док 
је он био управ ник ло го ра Ста ра Гра ди шка (од 27. ок то бра 
1942. до 20. мар та 1943. го ди не) уби је но око 2.000–3.000 љу ди 
и то ве ћи ном у ма сов ним ли кви да ци ја ма ор га ни зо ва ним ван 
ло го ра. На дру гом ме сту ка же да је у то ку пет ме се ци док је 
био ко ман дант Ста ре Гра ди шке уби је но 5.000 по ли тич ких за-
тво ре ни ка, од ко јих око 1.000 Је вре ја и још око 1.000 Ср ба из 
не мач ких ло го ра. 

У до њој та бе ли да је мо при каз про це на са мо за пе ри од 
ко ји се од но си на 1942. го ди ну или јед ним сво јим де лом об-

194 Кон цен тра ци о ни ло го ри..., н. д., стр.  114; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 763, 
1025, књ. III, стр. 500; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 179–180, 286–289.

195 Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 68; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 1025.
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у хва та ту го ди ну. По ред све до че ња пре жи ве лих ло го ра ша и 
ис ка за Мај сто ро ви ћа, у њу смо уне ли и про це не из мо но гра-
фи је Дра го ја Лу ки ћа, о че му ће би ти ре чи у де лу по све ће ном 
зло чи ни ма над ста нов ни штвом Ко за ре. Све оста ле про це не у 
ве зи са ло гором Ста ра Гра ди шка смо из не ли у та бе ли бр. 7.

Та бе ла 11
Про це не бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша у Ста рој Гра ди шки

Про це на Вре ме Број жр та ва
Р. Руб чић 1942. до 10.000 де це
Ђ. Ми ли ша 1942. 20.000–50.000 де це 
Мај сто ро вић 27. ок то бар 1942–20. 

март 1943.
2.000–3.000

Мај сто ро вић 27. ок то бар 1942–
20. март 1943.

6.000

С. До бри ла 1942 5.000 за ро бље ни ка са Ко-
за ре

Д. Лу кић 1942 15.675 де це (у це лом ком-
плек су ло го ра Ја се но вац)

Већ је ре че но да је по чет ком 1943. го ди не у ло го ру Ста-
ра Гра ди шка би ло укуп но за то че но 1.600–1.800 му шка ра ца и 
700–800 же на. Тај по да так по твр ђу је и Ли ди ја Зла тић, на во де-
ћи да је 1943. го ди не би ло „у хр ват ском жен ском ло го ру 400, 
а исто то ли ко же на би ло је та ко ђер у срп ском и жи дов ском 
ло го ру“.196 

По сто је са чу ва ни до ку мен ти из ло го ра Ста ра Гра ди-
шка из ко јих се мо же са мо прет по ста ви ти број но ста ње, по пут 
Књи ге ле че них ло го ра ша и уста ша у зуб ној ам бу лан ти у том 
ло го ру, што об у хва та пе ри од од 22. ју на до 23. ју ла 1943. го ди-
не, а из не ре ги стро ва не ко пи је слич ног до ку мен та са зна је мо 
да је од ју на до сеп тем бра 1943. у по ме ну тој ам бу лан ти ле чи-
ло зу бе 125 ло го ра ша. За по че так 1944. го ди не по сто ји ис каз 
Звон ка Ткал ца да се у Ста рој Гра ди шки на ла зи ма ње од 200 Је-
вреј ки. Из до ку мен та од 21. ја ну а ра 1944. го ди не са зна је мо да 

196 Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 79–81;  A. Ми ле тић, н. д.,  књ. III, стр. 457; М. 
Пер шен, н. д., стр. 203.
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је са чи њен спи сак од 50 ло го ра ши ца за евен ту ал ну раз ме ну. За 
пр ву по ло ви ну 1944. го ди не по сто је спи ско ве са име ни ма 31 
ло го ра ши це ко ји ма је за ме сец или два ис ти ца ло из др жа ва ње 
ка зне, као и 101 ло го ра ши це што им је ка зна већ ис те кла. Три 
све до ка из се ла Уско ци код Ста ре Гра ди шке су Ко ме са ри ја ту 
за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду 29. ја ну а ра 1944. го ди-
не да ли ис каз да се „у овом ло го ру на ла зи стал но око 5.000 до 
6.000 за то че ни ка Ср ба, Хр ва та и му сли ма на“.197

За март 1944. го ди не по сто је по да ци о број ном ста њу 
по је ди них ће ли ја у ло го ру. У три „со бе“ би ло је сме ште но 116 
заточеника. У из ве шта ју о ста њу у ло го ру Ста ра Гра ди шка из 
сеп тем бра 1944. сто ји да је у са мом ло го ру би ло 2.370 ло го ра-
ша (му шка ра ца и же на), а на еко но ми ја ма Гре ђа ни и Ја блан цу 
40 му шка ра ца и 39 же на, од но сно 185 му шка ра ца и 80 же на.198

За раз ли ку од тих пар ци јал них и до ста не по у зда них на-
вода, за пе ри од од про ле ћа до је се ни 1944. го ди не по сто је пре-
ци зни по да ци о бро ју заточеница у жен ском ло го ру у Ста рој 
Гра ди шки, за хва љу ју ћи то ме што је оста ла са чу ва на до ку мен-
та ци ја ко ју је лич но во ди ла Ма ри ја Ма ја Бу ждон, ко ман дант 
жен ског ло го ра. Са чу ва ни су за пи си на днев ном ни воу о број-
ном ста њу ло го ра ши ца по на ци о нал ној при пад но сти, о бро ју 
умр лих, от пу ште них и пре ба че них у Ја се но вац, и то од 27. ма-
ја до 4. де цем бра 1944. го ди не. Из не ће мо са мо нај ни же и нај-
ви ше бро је ве у то ку јед ног ме се ца. Та ко је у ма ју би ло из ме ђу 
711 и 714 за то че ни ца, у ју ну из ме ђу 665 и 735, у ју лу из ме ђу 
686 и 754, у ав гу сту из ме ђу 751 и 804, у сеп тем бру из ме ђу 739 
и 805, у ок то бру из ме ђу 172 и 724, у но вем бру из ме ђу 35 и 
165, док се у пе ри о ду од 1. до 4. де цем бра 1944. у ло го ру на-
ла зи ло 35 же на. По да ци су из у зет но зна чај ни јер све до че ка ко 
је по сте пе но ли кви ди ран ло гор Ста ра Гра ди шка. Пре ма не ким 
ис ка зи ма ко ји се од но се углав ном са мо на ло го ра ше, мо же се 
за кљу чи ти да је од мах по сле ева ку а ци је из ве сног бро ја ло го-
ра ша 23. сеп тем бра 1944. го ди не оста ло 35 за то че ни ка и 35 
за то че ни ца, док је пре ма дру гим све до че њи ма ло го ра ша би ло 
око 500. Из на ве де ног се ви ди да је до на глог сма ње ња бро ја 

197 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 708–709.
198 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 635, 706–709, 775, књ. III, стр. 288–306, 336, 347, 

362–364; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 69; М. Пер шен, н. д., стр. 244.



Јасеновац између броја и жртве

169

ло го ра ша до шло нај пре у ок то бру; 7. ок то бра су 93 же на из 
Ја блан ца упу ће не у Ја се но вац, а за тим су 10. ок то бра 302 же-
не из са мог ло го ра упу ће не та ко ђе у Ја се но вац. Дру го ве ли ко 
сма ње ње усле ди ће 8. но вем бра ка да је 135 же на пре ба че но у 
Ле по гла ву, та ко да их је та да оста ло 27, да би се на кра ју тај 
број уста лио на 35. То се по кла па са све до че њи ма Мир ка Пер-
ше на о ева ку а ци ји ве ћи не од 500 ло го ра ша кра јем ок то бра и 
Ко ен-Дав ка о пре ба ци ва њу 220 ло го ра ша у Ле по гла ву 2. де-
цем бра 1944. го ди не. Кад је реч о број ном ста њу ло го ра ша 
кра јем 1944. и у 1945. го ди ни то ће де таљ ни је би ти раз ма тра-
ни при ли ком опи си ва ња зло чи на. Кра јем 1944. го ди не би ло је 
из ме ђу 70 и 100 ло го ра ша и да тај број се ни је ме њао све до 
ли кви да ци је ло го ра. За април 1945. го ди не се зна да је из ме ђу 
1.000 и 2.000 осо ба та да до ве де но и ли кви ди ра но199

3.2. Број жр та ва ма сов них зло чи на

Прем да се то да нас не мо же до ка за ти, сма тра мо да је 
ве ли ка ве ро ват но ћа да ни је про шао ни је дан дан то ком 1942. 
го ди не, а да бар је дан ло го раш ни је уби јен или умро од по-
сле ди ца ба тина ња, гла ди или бо ле сти. Је дан од пр вих зло чи на 
по ми ње Ми лан Флу ми а ни. Он је, ка ко ка же, чуо да је око 9. 
ја ну а ра, ка да су ње га пре ба ци ва ли из Ја се нов ца у Ста ру Гра-
ди шку, под за по вед ни штвом Иви це Бр кља чи ћа ли кви ди ра но 
99 же на и де це у Ја блан цу. Сам Љу бо Ми лош у ис ка зу да том 
на са слу ша њу на во ди да је под истим за по вед ни ком по чет ком 
1942. го ди не ли кви ди ра но изме ђу 2.000 и 3.000 же на у ло го ру 
Ста ра Гра ди шка. Иа ко је на ред бо да вац зло чи на исти, ов де је 
за си гур но реч о два по себ на зло чи на с об зи ром на то да је раз-
ли ка у бро ју жр та ва из у зет но ве ли ка.200

Убр зо по до ла ску пр вих ло го ра ша за вла да ла је епи де-
ми ја ти фу са. Адолф Фри дрих на во ди да је у жен ском ло го ру 
„сва ки дан уми ра ло по 20-30 од гла ди, бо ле сти и из не мо гло-
сти“. Слич но то ме Ка би љо твр ди да се ти фус по ја вио у фе-
бру а ру, те да је у на ред на два ме се ца уми ра ло и по 20 осо ба 

199 A. Ми ле 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.

200 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 1015–1016, књ. III, стр. 559.
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днев но. По тим све до че њи ма про из и ла зи да је то ком фе бру а ра 
и мар та од по сле ди ца из не мо гло сти, гла до ва ња, а на ро чи то од 
епи де ми је ти фу са жи вот из гу би ло из ме ђу 1.180 и 1.770 же на 
и де це. Нај ве ћи број, и до 50 љу ди ко ји днев но уми ру од по-
сле ди ца ти фу са и гла ди, на ла зи мо у ис ка зу Ја ки це Фин ци ја. 
Иа ко је он у Ста ру Гра ди шку до ве ден не што ка сни је, у апри лу, 
по ме ну ти број се од но си уоп ште но на цео тај пе ри од у зи му 
и про ле ће 1942. го ди не и то на све за то че ни ке. Та ко до ла зи мо 
и до мак си ма л ног бро ја умр лих за дво ме сеч ни пе ри од – 3.050 
љу ди.201

Пре ма све до че њу Адол фа Фри дри ха, „по чет ком мар та 
1942, од ве ле су уста ше све пре ма Ја блан цу, ко ји је био 18 км 
да ле ко од Гра ди шке. Он дје је ка сни је би ла и ло гор ска Еко-
но ми ја. Ве ћи ну су он дје по у би ја ли, јер су је дан дан ка сни је 
до ве зли њи хо ве ства ри у ло гор ско скла ди ште.“ Не мо же се по-
у зда но за кљу чи ти да ли се „све“ од но си на 800 ло го ра ша ко ји 
су обо ле ли од ти фу са (неки од њих су и умр ли)  или на 1.200 
пре жи ве лих, од но сно пак на свих 2.000 ко ли ко их је укуп но 
би ло. Иа ко нам се по след ња тврд ња чи ни не ве ро ват на, по што 
се пре ма би ло ко јем дру гом из во ру не мо же за кљу чи ти да је 
ло гор прак тич но остао без за то че ни ка, је ди но што мо же мо ус-
твр ди ти је сте да је по ме ну ти зло чин над заточеницима у ло го-
ру Ста ра Гра ди шка по чи њен у око ли ни се ла Ја бла нац, и да је 
том при ли ком стра да ло из ме ђу 800 и 2.000 љу ди.202

Из ме ђу 17. и 20. мар та (или не ки дан ка сни је), уста ше 
су ли кви ди ра ле че ти ри ло го ра ши це, чла ни це Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је (КПЈ) и Са ве за ко му ни стич ке омла ди не 
Ју го сла ви је (СКОЈ), ко је су во ди ле пар тиј ску ор га ни за ци ју у 
жен ском де лу ло го ра. Ру жа Руб чић по ми ње број не по је ди нач-
не зло чи не ко је су починили Ан те Вр бан, Макс Лу бу рић, Ма-
ја Бу ждон, Мил ка При ба нић, Бо жи ца Об ра до вић, На да Та нић 
Лу бу рић и дру ги. Укуп но је то ком 1942. го ди не, по ред че ти ри 
по ме ну те жр тве, би ло још 27 умр лих и уби је них же на и де це. 
Нај дра стич ни ји зло чин ко ји она по ми ње де сио се по сле од во-
ђе ња же на и де це у Ђа ко во 20. мар та; уста ше су та да око 1.000 

201 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 38, 95–96, 192.
202 Исто, стр. 39–40.
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же на, пр вен стве но Је вреј ки и Срп ки ња, од ве зли но ћу ка ми о-
ни ма из ло го ра у не по зна том прав цу и Ру жа Руб чић сма тра да 
су све оне ли кви ди ра не 203

Не ко ли ко да на по сле до во ђе ња же на и де це из се ла 
Мла ке, по чет ком мар та, уста ше су под из го во ром да мо гу да 
се вра те ку ћа ма из ве ле из ло го ра ста ри је и бо ле сне ло го ра ши-
це и убр зо их ли кви ди ра ли. Пре ма тврд ња ма Сто је Ун ча нин, 
уби је на је та да ско ро по ло ви на од око 800 прет ход но до ве де-
них же на и де це.204

Јо ван ка Три ву нић све до чи о по ступ ку пре ма не у твр ђе-
ном бро ју же на и де це ко је су уста ше одво ји ле од укуп но око 
1.800 ухап ше них Ср ба из Ја се нов ца и Ушти ца и 9. ма ја 1942. 
го ди не де пор то ва ли у Ста ру Гра ди шку. Око 24. ма ја уста ше су 
из дво ји ле из ме ђу 500 и 600 ста ри јих и бо ле сних же на не спо-
соб них за рад у Не мач кој. Из ве ли су их из ло го ра и на не по зна-
том ме сту ли кви ди ра ли. Мо гу ће је да се то де си ло у Ја се нов-
цу, али по што за то не ма мо по твр ду, те жр тве ће мо при пи са ти 
стра дал ни ци ма у Ста рој Гра ди шки. Пре о ста ле же не одво је не 
су од де це и 29. ју на упу ће не на при си лан рад у Не мач ку. Јо-
ван ка Три ву нић ис ти че да је днев но уми ра ло и до 30 де це и да 
је за вре ме ње ног бо рав ка од гла ди и бо ле сти умр ло око 200 
де це. Ти по да ци се нај ве ро ват ни је од но се са мо на гру пу из Ја-
се нов ца и Ушти ца.205

Звон ко Тка лец пре но си при чу по зна ни ка да је 20 ло го-
ра ша за тво ре но „про шли мје сец“, од но сно не где у мар ту или 
апри лу 1942. го ди не, без хра не и во де. У тре нут ку ка да је чуо 
за то, остао је са мо је дан жив. О том зло чи ну пре ци зни је по-
дат ке из но си Ми лан Флу ми а ни. Ни ко ла Га џић до ла зи у Ста ру 
Гра ди шку 27. мар та и по ста је „шеф по лит. од је ла“. Он и Вил-
ко Бу хо вац из два ја ју 20 ло го ра ша по уна пред при пре мље ном 
спи ску, за тва ра ју их у јед ну про сто ри ју где их др же без хра не 
и во де. Ту су би ли за тво ре ни 58 да на и сви су по у мира ли.206

За бе ле же но је не ко ли ко ма сов них ли кви да ци ја у бли зи-
203 Кон цен тра ци о ни ло го ри..., н. д., стр. 102–107; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 179; A. 

Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 700–701, књ. III, стр. 434, 454.
204 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 522–523, књ. IV, стр. 223–224.
205 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 576.
206 Кон цен тра ци о ни ло го ри..., н. д., стр. 58–60; A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 559.
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ни се ла Ја бла нац. И у овом слу ча ју не мо же се пре ци зно ре-
кон ст руи са ти ко ли ко је зло чи на би ло и ка да су се тач но де си-
ли, та ко да су пре кла па ња и гре шке вр ло мо гу ће. Та ко ђе, ка да 
се го во ри о зло чи ни ма у Ја блан цу у то ку про ле ћа, не мо же се 
тач но утвр ди ти да ли су ту стра да ли за то че ни ци ко ји су не ко 
вре ме већ про ве ли у ло го ру, или су то би ли ци ви ли за ро бље-
ни на ши рем под руч ју Ко за ре то ком бор би што су прет хо ди ле 
офан зи ви. За зло чи не ко је по ми ње Ја ки ца Фин ци го то во си-
гур но се мо же ре ћи да су по чи ње ни пре ма сов ног до во ђе ња 
се ља ка са Ко за ре. Не где у про ле ће, ве ро ват но у ма ју, нај пре је 
од ве де но 200 за то че ни ка из бол ни це, а не ко ли ко да на ка сни је 
су уста ше по стро ји ле све Је вре је у ло го ру, из дво ји ли око 400 
ста рих и бо ле сних, од ве ли их у Ја бла нац и ли кви ди ра ли. При-
бли жно на исти пе ри од од но си се све до че ње Ми ше Да но на 
да је у Ку ли би ло за тво ре но 400 же на, се дам да на без хра не 
и во де, па им је да та ка ша пре пу на со ли, што је за по сле ди цу 
има ло њи хо во уми ра ње у му ка ма.207

***
У до са да шњим исто ри о граф ским ра до ви ма утвр ђе но је 

да је офан зи ва не мач ких и уста шко-до мо бран ских сна га, уз 
са рад њу ма ђар ске реч не мор на ри це и са мо стал них чет нич-
ких од ре да вој во де Уро ша Дре но ви ћа, на пар ти зан ске је ди ни-
це ста ци о ни ра не у под руч ју пла ни не Ко за ра, тра ја ла 50 да на. 
По че ла је 10. ју на и за вр ше на је 30. ју ла 1942. го ди не. „Ско ро 
се по у зда но зна да је укуп но би ло од ве де но 68.600 жи те ља 
Ко за ре, од ко јих се ни кад ви ше ни је вра ти ло око 24.488 ли ца, 
јер су ве ћи на за вр ши ли на стра ти шти ма Ја се нов ца и Гра ди-
не.“208 „По за вр шет ку не мач ко-уста шке офан зи ве на Ко за ру, 
опу сто ше но је 130 се ла и до кра ја ју ла 1942. са овог под руч ја 
де пор то ва но у са бир не ло го ре око Ја се нов ца 70.500 ста нов-
ни ка ме ђу ко ји ма је би ло 23.800 де ча ка и де вој чи ца мла ђих 
од 14 го ди на.“209 Ве ли ки број од тих не ко ли ко де се ти на хи ља-

207 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 58, 192.
208 An tun Mi le tić, „Ne ke me re i dej stva Ver mah ta na Ko za ri 1941–1942.go di ne“, у: 

Ko za ra u na rod no o slo bo di lač koj bor bi i so ci ja li stič koj re vo lu ci ji (1941–1945): ra do vi sa 
na uč nog sku pa odr ža nog na Ko za ri (Mra ko vi ca) 27. i 28. ok to bra 1977, str. 210.

209 Dra go je Lu kić, Bi li su sa mo de ca. Ja se no vac – grob ni ca 19.342 de voj či ce i de ča ka, 
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да љу ди про шао је кроз ло гор Ста ра Гра ди шка. Из ве стан број 
од ве ден је на рад у Не мач ку, ма њи број је при кљу чен већ по-
сто је ћим ло го ра ши ма, док је ве ћи број, на ро чи то де це, уби јен, 
од но сно умр ли су од по сле ди ца гла ди и бо ле сти. При сти за ње 
ве ћег бро ја Ср ба у ло гор Ста ра Гра ди шка от по че ло је и пре 
са мог покретања офан зи ве, јер су то ком про ле ћа стал но из би-
ја ли су ко би из ме ђу вој них од ре да Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
и пар ти за на. У тим бор ба ма, уста ше и до мо бра ни су тр пе ли 
гу бит ке, као у слу ча ју по ку ша ја њи хо вог про бо ја пре ма Бо-
сан ској Ду би ци кра јем ма ја. Бес због вој них не у спе ха ре зул ти-
рао је зло чи ни ма над ци вил ним ста нов ни штвом.

Све до че ња о бро ју до ве де них и стра да лих ци ви ла са 
ши рег под руч ја Ко за ре при лич но су не пре ци зна. То ком офан-
зи ве на Ко за ру, део срп ског на ро да је по ве ро вао не мач кој и 
уста шкој про па ган ди ко ја их је по зи ва ла да се мир но пре да ју 
ка ко би би ли пре се ље ни у Сла во ни ју ра ди вла сти те си гур но-
сти. То су пр ви ло го ра ши Ста ре Гра ди шке са Ко за ре. Же не 
и де ца су од мах спро ве де ни у Ку лу, док су му шкар ци крат-
ко вре ме бо ра ви ли ис пред ло го ра да би чу ва ли сто ку. Адолф 
Фри дрих по ми ње да су од ма ја 1942. го ди не по че ли „до ла зи ти 
огром ни тран спор ти же на, дје це, ста ра ца и дру гих му шка ра ца 
са Ко за ре“. Ра зу мљи во је да у свом том ха о су ни је би ло могу-
ће тач но на ве сти след стра шних зло чи на што ће се низати 
за другим, као ни при бли жан број но во при до шлих, већ са мо 
да их је би ло „на де се ти не хи ља да“, од но сно „сва ки дан по 
2–3.000“. Ђор да на Фри длен дер Ман дић је, све до че ћи на про-
це су Љу би Ми ло шу, твр ди ла да је у ју лу „днев но при сти за ло и 
до 5.000 же на са дје цом“. Ко ен-Дав ко по ми ње око 15.000 љу-
ди са Ко за ре, ве ћи ном ста ра ца, же на и де це. Ка би љо на во ди да 
је у ра но ле то до ве де но око 5.000 љу ди, же на и де це са сто ком, 
та ко да их је са ста рим ло го ра ши ма у јед ном тре нут ку би ло 
око 10.000. За ни мљи во је да Ма е стро да је де таљ не по дат ке 
о опљач ка ној имо ви ни, док осим на во да да су 73 се ла оста ла 
пу ста, не ма мо ни при бли жну ин фор ма ци ју о бро ју љу ди спро-
ве де них у ло гор. Ми лан Флу ми а ни све до чи о огром ном бро ју 
љу ди и он прет по ста вља „да их је мо гло би ти око 40.000“. Они 

knji ga 1, Be o grad 2000, str. 42 (у да љем тек сту: Д. Лу кић, н. д.,).
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су до во ђе ни у пе ри о ду од 20 да на то ком ма ја. Звон ко Тка лец 
пре но си да је то ком ју на и ју ла до пре мљен ве ли ки број Ср ба 
са Ко за ре, као и из по је ди них де ло ва Сла во ни је. У ло го ру их је 
би ло „че сто пре ко де сет и ви ше хи ља да“. Ми лан Ра кас сма тра 
да је у ју лу би ло 16.000 же на, де це и ста ра ца са мо у ло го ри-
ма Ја бла нац и Мла ка. Слич но Ра ка су твр ди и Ни ко ла Вад ков. 
Око 16. ју ла у Мла ки је би ло ви ше од 10.000 же на и де це, а у 
Ја блан цу 5.000 же на и де це.

Убр зо по при спе ћу но вих за то че ни ка, уста ше би у са-
рад њи са Нем ци ма, по пи си ва ле и одва ја ле здра ве и спо соб-
не му шкар це и же не од бо ле сних, ста рих и не моћ них, ко ји су 
го то во сви ма хом ли кви ди ра ни. Сви по да ци о бро ју од ве де-
них на рад су вр ло не пре ци зни и про из вољ ни. Пре ма ис ка зу 
Ткал ца, у Не мач ку је од ве де но око 40.000 му шка ра ца и же на и 
при то ме, ве ро ват но, ми сли на уку пан број ло го ра ша и из Ја-
се нов ца и из Ста ре Гра ди шке. Слич но Ткал цу твр ди и Ђор ђе 
Ми ли ша: „Из па кла су се здра ви ји за то че ни ци от пре ма ли на 
рад у Ње мач ку. У ту би свр ху до ла зи ле по себ не ко ми си је, ко је 
би од ре ђи ва ле спо соб не за рад. Ти би се по нај при је упу ћи ва-
ли у Зе мун, от куд да ље. Ин те лек ту ал ци ни су узи ма ни у об зир 
за тај по сао. Нај ви ше је за то че ни ка од ве де но на рад у Ње мач-
ку 1942. го ди не: око че тр де сет ти су ћа.“ Ру жа Руб чић ка же да 
су у ју ну Нем ци тра жи ли да им се обез бе ди не ко ли ко хи ља да 
рад ни ка. Из из ве шта ја не мач ког нат по руч ни ка  Шмит-За би е-
ро ва, са зна је мо да је до 12. ју на око 2.500 осо ба от пре мље но 
на рад у Не мач ку. По сто је по да ци о то ме да је то ком 1942. го-
ди не у Не мач ку по сла то 3.000 же на. Слав ко До бри ла све до чи 
о 15.000 му шка ра ца и на во ди да је пр ви тран спорт од 300 ло-
го ра ша упу ћен у Не мач ку још у апри лу ме се цу. Убр зо по сле 
тог пр вог тран спор та, у ма ју је око 700 осо ба от пре мље но у 
ло гор Зе мун, то јест Сај ми ште, ода кле је нај ви ше њих упу ће-
но у Не мач ку. Тран спор ти су се од ви ја ли и то ком ле та, па та ко 
са зна је мо да је око 20 ју на по сла то 69, а у ав гу сту или сеп тем-
бру око 200 же на.210

210 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 40, 99, 131 171, Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр.  66–68, 
108–111; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 576, 688, књ. III, стр. 162–163, 499–500, 524, 560, 
књ. IV, стр. 225–227; Д. Лу кић, н. д., књ. 1, стр. 44, 47, 110–112–114; Ђ. Ми ли ша, н. д., 
стр. 167.
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Бо ле сни и ста ри су по пра ви лу вр ло бр зо ли кви ди ра ни. 
Ка да су из дво ји ли здра ве за то че ни ке са Ко за ре за рад у Не мач-
кој, пре ма ре чи ма Адол фа Фри дри ха, уста ше су ви ше од 1.500 
ста ри ца и ста ра ца од ве ли у Ја бла нац и та мо их по у би ја ли у 
са мо јед ном да ну. Са до Ко ен-Дав ко на во ди исти број жр та ва 
ли кви ди ра них на истом ме сту, али ка же да су то би ли Је вреј-
ке и Срп ки ње са де цом, та ко да смо те ли кви да ци је тре ти ра ли 
као два за себ на ма сов на зло чи на, иа ко је мо гу ће да је реч о 
јед ном те истом зло де лу. Ја ков Ка би љо све до чи о зло чи ну над 
срп ским же на ма и де цом у Ја блан цу и Мла ки. Ми лан Ра кас 
из но си по да так да је за ме сец да на од по ло ви не ју на до по ло-
ви не ју ла у Ја блан цу и Мла ки уби је но или умр ло 2.500 осо ба, 
нај ви ше бо ле сних, ста рих и де це. Зло чи не у Ја блан цу по ми ње 
и Звон ко Тка лец, на во де ћи да је за по вед ник ег зе ку то ра био 
за став ник Ан те Вр бан.  На осно ву из не тог мо же се узе ти као 
ве ро до сто јан по да так да је у на ве де ном пе ри о ду стра да ло из-
ме ђу 2.500 и 4.000 осо ба.211

Уз по дат ке о зло чи ни ма у Ја блан цу и Мла ки, на во ди мо 
не ко ли ко све до че ња о ли кви да ци ја ма спро во ђе ним то ком ле та 
над ци ви ли ма са Ко за ре и у са мом ло го ру. Ја ков Ка би љо на-
гла ша ва да је у ра но ле то до ве де но у ло гор око 500 се ља ка са 
Ко за ре, за ко је су уста ше ре кли да су пар ти за ни. Др жа ни су 
не ко ли ко да на у јед ној про сто ри ји и „са слу ша ва ни“, да би по-
сле јед но став но не ста ли, да кле би ли ли кви ди ра ни.212

Ако је мо гу ће ме ђу мно го број ним уста шким зло чи ни ма 
то ком Дру гог свет ског ра та из дво ји ти нај мон стру о зни је он да 
су то за си гур но зло де ла над срп ском де цом са Ко за ре. У исто-
ри о гра фи ји је та те ма ис црп но об ра ђе на, али се обич но ту свр-
ста ва ју сва де ца стра да ла у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, па 
је ве о ма те шко ис тра жи ва ти та кве зло чи не у ло го ру Ста ра Гра-
ди шка, иа ко је у том стра ти шту био цен тар па кла у ко јем су се 
та де ца на шла. Дра го је Лу кић, ау тор ко ји се нај ви ше и нај де-
таљ ни је ба вио де цом на стра да лом у ге но ци ду, из но си по да так 
да је то ком це лог пе ри о да по сто ја ња ком плек са кон цен тра ци о-
ног ло го ра Ја се но вац од 1941. до 1945. го ди не, у ње му стра да-

211 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 40–41, 99, 166–167, Кон цен тра ци о ни ло го ри...,  стр.  
66–68; Д. Лу кић, н. д., књ. 1,  стр. 110–112.

212 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 98–99.
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ло укуп но 19.432 де це. Нај ви ше је стра да ло управо 1942. го ди-
не – 15.657 де це: 10.269 жртава су чинила срп ска де ца, ви ше 
од по ло ви не (5.427) с под руч ја Ко за ре. Од Лу ки ћа са зна је мо  и 
где су све сме шта на де ца: „У Ста ру Гра ди шку је до те ра но око 
10.000 ма ли ша на, у Мла ку и Ја бла нац – 5.650, у Бро чи це код 
Нов ске – 1.400, у ло гор код При је до ра – 2.450, на же ле знич ку 
ста ни цу Це ро вља ни код Ду би це – 2.000, у Ја се но вац – 1.300 и 
у не мач ко-уста шки ло гор Сај ми ште у Зе му ну – око 1.000 де ча-
ка и де вој чи ца.“  Из Ста ре Гра ди шке ма ли ша ни су од во ђе ни и 
у дру ге ло го ре, као што су Ја стре бар ско, Си сак, Гор ња Ри је ка, 
Фе ри чан ци, као и у За греб, где су сме шта ни у до мо ве и ле че ни 
у бол ни ца ма, и усва ја ни од хр ват ских по ро ди ца.213

У го то во свим све до че њи ма о зло чи ни ма над де цом на-
во ди се да су она од у зи ма на од мај ки вр ло бр зо по при спе ћу у 
ло гор, од но сно по ода би ру мла ђих и здра ви јих ло го ра ша за рад 
у Не мач кој и ли кви да ци ји ста рих и бо ле сних. Бро је ви уби је не 
и умр ле де це су не пре ци зни, обич но се го во ри о хи ља да ма и 
де се ти на ма хи ља да. Као не по сред ни ко ман дан ти, а и не по сред-
ни по чи ни о ци, из два ја ју се нат по руч ник Ми ле Оре шко вић, и 
за став ник Ан те Вр бан. Одва ја на су де ца до 15 го ди на и она 
нај ста ри ја су има ла и нај ви ше шан се да пре жи ве. По свој при-
ли ци, зло чи ни над де цом су по че ли већ по чет ком ју на и ни су 
пре ста ја ли то ком це лог ле та. Број ни све до ци по ми њу зло чин 
по чи њен око 13. ју на (Па ве ли ће вог имен да на), ма да по је ди ни 
све до ци опи су ју да су се слич на зло де ла до го ди ла и ме сец да на 
ка сни је. Из ве стан број де це је угу шен пли ном, одређени број 
је био за тво рен на та ва ну Ку ле и оста вљен да умре без хра не и 
во де, док су многи ма ли ша ни уби јени на нај звер ски ји на чин.

Или ја Ја ко вље вић твр ди да је Ан те Вр бан сам по био 
не ко ли ко сто ти на де це по чет ком ју на, а да је за тим њих 400 
угу ше но пли ном на Па ве ли ћев имен дан 13. ју на. Та ко ђе из-
но си по да так да је 23. ју на од 1.500 де це де пор то ва не у Ста ру 
Гра ди шку, у жи воту оста ло са мо 300. Њих су уста ше по том 
обу кли у уста шке уни фор ме и об у ча ва ли у скла ду са сво јим 
„све то на зо ром“.214

213 Д. Лу кић, н. д., књ. 1,  стр. 24, 42, књ. 2, стр. 6.
214 Исто,  стр. 91–92
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Дра ги ца Кли кић-Фи ли по вић је би ла за то че на у хр ват-
ском жен ском ло го ру. У ле то је ма са љу ди са Ко за ре „про ла-
зи ла два да на по ред ло го ра и смје шта на је на јед ну чи сти ну 
уну тар ло го ра, гдје су од мах одво је на дје ца од мај ки, же не од 
му шка ра ца“. По ми ње да је по ред де це угу ше них пли ном, гру-
па од 300 до 400 малишана би ла за тво ре на у одво је не про-
сто ри је и др жа на без хра не и во де. Уми ра ли су ма сов но – од 
10 до 15 днев но. Пре жи ве ло их је са мо 40 и они су об у че ни у 
уста шке уни фор ме.215

Иван ка Ја дран је до ве де на у ло гор 6. ју на. У ју лу су доп-
ре ма не ко ло не ста нов ни штва са Ко за ре не пре кид но 14 да на. 
Же на ма су од у зи ма на де ца до 14 го ди на и по 150 их је сме шта-
но у не ко ли ко со ба ве ли чи не 3х3 или 4х4 ме тра. Од 3.300 од 
мај ки од у зе те де це, по сле 14 да на у жи во ту их је оста ло све га 
80 и њи ма су та ко ђе нав у че не уста шке уни фор ме.216

По сто ји мно го све до че ња ко ја оста вља ју му чан ути сак 
о мон стру о зно сти уста шких зло чи на, али без од ре ђе них кон-
крет них по да та ка. Та ко Адолф Фри дрих по ми ње да му је је дан 
гро бар при чао да су мла ђа де ца би ла за тво ре на у по себ ну про-
сто ри ју че ти ри да на без хра не и во де, а „једне но ћи су сву ста-
ри ју дје цу од ве ли и по би ли ма ље ви ма и же ле зним шип ка ма.“ 
Слич но твр ди и Ле он Ма е стро ка да на во ди да су де ца до 12 го-
ди на одва ја на од мај ки у по себ не згра де, „деч је на стам бе“, где 
су ма сов но уми ра ла, на ро чи то нај мла ђа па и но во ро ђен чад. 
О тим зло де ли ма све до чи и Звон ко Тка лец: „Огро ман је број 
дје це, ко ја су одво је на од ма те ра за крат ко ври је ме по у ми ра ла 
од гла ди и ди зен те ри је.“ По себ но је по тре сно све до че ње Ру же 
Руб чић; не ко ли ко хи ља да де це је одво је но по уз ра сту – до јен-
чад, од јед не до че ти ри го ди не, од че ти ри до осам го ди на, те 
по себ но бо ле сна де ца. Сва до јен чад и ве ли ка ве ћи на оста лих 
ма ли ша на по мр ла су од гла ди и бо ле сти. „Ре дов но је сва ко ју-
тро 30-40 дје це на ђе но мр тво.“ „Од мно го хи ља да дје це оста-
ло је тек сто ти њак.“ Ми ли ша пак на во ди да је днев но уми ра ло 
и до 70 де це.

Сви све до ци ових зло де ла по ми њу по ред то га и кон кре-

215 Исто,  стр. 69–71.
216 Исто,  стр. 71–73.
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тан зло чин ка да је пли ном угу ше но из ме ђу 400 и 3.000 углав-
ном мла ђе де це, по ис ка зу Ткал ца у то ку са мо јед ног да на у 
ле то 1942. го ди не. Ро зи ка Сан то сма тра да се то де си ло 13. 
ју на и то ка да је „за став ник Ан те Вр бан сву ту дје цу њих око 
3.000 од ре дио за ли кви да ци ју и то на тај на чин да је нај при је 
1.500 дје це стр пао у јед ну со бу крај ку ле и та мо их сам но жем 
клао, а оно што ни је мо гао по кла ти дао исте но ћи ци кло ни зи-
ра ти“. Као по след њи зло чин у овој гру пи, Фри дрих на во ди да 
је но во при до шлих 200 же на и де це за тво ре но у две про сто ри је 
у Ку ли и та мо су оста вље ни да умру од гла ди. Пре ма овим све-
до че њи ма пре жи ве ло је са мо из ме ђу 100 и 200 де це од че ти ри 
до 14 го ди на ко је су обу кли у уста шке уни фор ме и об у ча ва ли 
их бор би и пе ва њу уста шких пе са ма. Та де ца су то ком ју ла од-
ве де на из Ста ре Гра ди шке.217

Љу би ца До бри нић Ша ги у члан ку об ја вље ном 1943. го-
ди не твр ди да је у но ћи уо чи по глав ни ко вог ро ђен да на (Ан те 
Па ве лић је ро ђен 14. ју ла 1889) по кла но „1.000 срп ске дје це и 
око 500 срп ских же на“. Вр ло је мо гу ће да се ти по да ци од но се 
на зло чи не при чи ње не на пра зник Све тог Ан те, то јест „по-
глав ни ков имен дан“ 13. ју на, али по што то не мо же мо утвр-
ди ти, по себ но ће мо из дво ји ти овај зло чин, иа ко је ве ро до стој-
ност да се то та да до го ди ло оста је под сум њом. 218

О зло чи ни ма над де цом све до чи и Ан ка Де спот. Она 
твр ди да је у ју лу или ав гу сту од ло го ра ши ца срп ске на ци о-
нал но сти од у зе то око 1.850 де це. Од тог бро ја је ли кви ди ра но 
око 1.350 де це, уз ра ста од јед не до 12 го ди на, док их је око 500 
по сла то ван ло го ра, с ци љем да бу ду од га ја на и об у ча ва на у 
уста шком ду ху.219

Као што се мо же ви де ти, вр ло че сто се пре кла па ју по да-
ци о укуп ном бро ју ли кви ди ра не де це и де це угу ше не пли ном. 
Ако ра чу на мо са мо по дат ке о уби је ној и умр лој де ци у ло го ру 
Ста ра Гра ди шка, то ком ју на и ју ла, не узи ма ју ћи у об зир де-
цу угу ше ну пли ном, број жр та ва се кре ће из ме ђу 300 и 3.220. 

217 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 40–41, 131–132, Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр.  66–68, 
113–114, Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 179–180, 272; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 689, књ. III, 
стр. 455, 507, 518, 560.

218 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 688.
219 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 443.
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Нај ма њи број по ми ње Дра ги ца Кли кић Фи ли по вић, а нај ве ћи 
Иван ка Ја дран. У овај по след њи је ве ро ват но ура чу нат и број 
де це угу шен пли ном, али ми то не мо же мо зна ти, па мо ра мо 
до пу сти ти и мо гућ ност да је то уку пан број жр та ва без узи-
ма ња у об зир из не тог зло чи на. С дру ге стра не, као што је већ 
ре че но, мо же се прет по ста ви ти да је пли ном угу ше но из ме ђу 
400 и 3.000 де це. Та ко се до ла зи до бро ја ли кви ди ра не де це у 
ра спо ну од 700 до 6.220 жр та ва. На све то тре ба ло би до да ти 
1.500–4.000 жр та ва у Ја блан цу и Мла ки, и по себ но из дво је не 
зло чи не ко је по ми ње Адолф Фри дрих (уби је них 200 же на и 
де це) и Љу би це До бри нић Ша ги (уби је них 1.500 же на и де це) 
јер ни је си гур но да су те жр тве об у хва ће не у ра ни је из не тим 
бро је ви ма стра да лих. На кра ју тре ба на по ме ну ти да се број 
та да пре жи ве ле де це ко ји ма су уста ше на ву кле уни фор ме у 
на ме ри да их од га ја ју у уста шком ду ху, по овим све до че њи ма, 
кре ће из ме ђу 40 и 500.

Ак ци ја спа са ва ња де це из ло го ра ко јом је ру ко во ди ла 
Ди а на Бу ди са вље вић је по че ла 14. ју на 1942. и за вр ши ла се 
8. ја ну а ра 1943. го ди не. Би ло је укуп но 25 тран спор та и на тај 
на чин је спа се но 10.536 де це (7.588 би ло је с под руч ја Ко за ре). 
На жа лост, из ве стан број тих ма ли ша на је ка сни је пре ми нуо 
од бо ле сти ди рект но узро ко ва них усло ви ма бо рав ка у ло го ру. 
Та ко је са мо у при хва ти ли шту Јо си по вац у За гре бу, од око 800 
при мље не де це умр ло 530, и то углав ном но во ро ђен чад. Пре-
ма ис тра жи ва њи ма Ол ге Бо шња ко вић са мо у при хва ти ли шти-
ма у За гре бу умр ло је 1.290 де це до ве де не из уста шких ло го ра. 
Ве ли ки број, на ро чи то нај мла ђе де це, умро је и то ком тран-
спор та. Нај ве ћи тран спор ти ор га ни зо ва ни су 11. ју ла (650 де це 
из Ста ре Гра ди шке сме ште но у Ја стре бар ско и За греб), 14. ју ла 
(700 де це из Ста ре Гра ди шке сме ште но у Ја стре бар ско и За-
греб), 31. ју ла (850 де це из Ја блан ца сме ште но у Ја стре бар ско), 
3. ав гу ста (800 де це из Мла ке сме ште но у Си сак), 4. ав гу ста 
(650 де це из Ста ре Гра ди шке сме ште но у Си сак), 5. ав гу ста 
(1.200 де це из Мла ке сме ште но у Си сак), 17. ав гу ста (1.080 де-
це из Ста ре Гра ди шке сме ште но у За греб) и 25. сеп тем бра (750 
де це из ло го ра око Ја се нов ца сме ште но у За греб).220

220 Д. Лу кић, н. д., књ 1,  стр. 122–124, 131.
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Ди а на Бу ди са вље вић је ко ри сте ћи свој ути цај код уста-
шких вла сти још у фе бру а ру 1942. го ди не до би ла до зво лу за 
ху ма ни тар ни рад. Осмог ју на до ње сти жу пр ве ве сти о де ци 
у ло го ру Ста ра Гра ди шка. По сле ме сец да на успе ва да са са-
рад ни ци ма по се ти тај ло гор и на ли цу ме ста стек не увид у 
ствар но ста ње. Она је та мо пр ви пут бо ра ви ла од 9. до 11. ју-
ла. Би ла је све док да су на отво ре ном бо ра ви ле мај ке са де цом 
ко је су уста ше до ве ле два да на раније, да кле 7. ју ла, Ка да су 
мај ке ви де ле у ка квом су ста њу де ца већ за то че на у ло го ру, оне 
су сво је ма ли ша не пре да ва ле Ди а ни Бу ди са вље вић и ње ним 
са рад ни ци ма, да их спа су. Та да је и по че ло спа са ва ње де це у 
пр вом тран спор ту из Ста ре Гра ди шке. Ди а на је бо ра ви ла и у 
Ја се нов цу, Мла ки и Ја блан цу кра јем ју ла и по чет ком ав гу ста 
ор га ни зу ју ћи слич на спа са ва ња. Са мо у За гре бу је удо мље но 
и на тај на чин спа се но око 5.000 срп ске де це.221

***
По ред зло чи на над срп ским ста нов ни штвом са Ко за ре, 

ни су пре ста ја ле ни ли кви да ци је такозваних ста рих ло го ра ша. 
По чет ком ју на 1942. го ди не уби је на су че тво ри ца Ср ба због 
по ку ша ја бек ства. Тро ји цу је пу ца ју ћи из ре вол ве ра лич но 
убио Ми ле Оре шко вић. У истом ме се цу је без ика квих фор-
мал них раз ло га уби је но де вет Је вре ја. По чет ком истог ме се ца 
Стан ко Бе ван да уби ја двој цу ло го ра ша та ко што им ру ком чу-
па гр кљан. У јуну је уби је но 12 Ср ба из око ли не Пе три ње.222

То ком ле та 1942. го ди не, из ме ђу ју на и ав гу ста, стре ља-
но је из ме ђу 50 и 54 ло го ра ша. Пре ма по је ди ним све до че њи ма 
то су би ли срп ски се ља ци из Сре ма, на вод но пар ти за ни. Ег-
зе ку тор је био лич но Ми ле Оре шко вић. По сто ји и низ све до-
че ња о слич ном зло чи ну, у ок то бру, али у овом слу ча ју, због 
ве ли ке раз ли ке у пе ри о ду из вр ше ња, по свој при ли ци, реч је о 
два раз ли чи та зло чи на.223

221 „Dnev nik Di a ne Bu di sa vlje vić 1941–1945.“, Fon tes. Iz vo ri za hr vat sku po
vi jest, 8, Za greb, stu de ni 2002, str. 34, 58, 69–74, 81–92, 99. Видети и: Dnevnik Diane 
Budisavljević 1941–1945, Zagreb, 2003.

222 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 74, 167; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 577,  књ. III, стр. 
560.

223 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 40–41, 193; A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 560; Ђ. Ми-
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Ја ков Ка би љо ка же да су при ли ком „про сла ве“ Па ве ли-
ће вог имен да на 13. ју на, по стро је ни ло го ра ши свих ве ро и спо-
ве сти (Је вре ји, пра во слав ни и ка то ли ци) да је из дво је но „по 
де се так ста ри јих“ и сла би јих за то че ни ка из сва ке гру пе и да 
су од ве де ни у са ми цу. По сле „на сту па“, пи ја не уста ше су без 
ика квог по во да хва та ли ло го ра ше и од во ди ли их. Њих ни ко 
ви ше ни је ви део ме ђу жи ви ма.224 Иа ко је из овог све до че ња 
те шко из ву ћи за кљу чак о бро ју на стра да лих, мо же се прет по-
ста ви ти да је та да жи вот из гу би ло нај ма ње око 50 љу ди.

О „на сту пу“ 13. ју на 1942. го ди не све до чи и Звон ко Тка-
лец. По руч ник Ни ко ла Га џић, Ил ко Бу хо вац и вод ник Гру бе-
шић та да су од око 300 Хр ва та за то че них у „на стам би Ка“, 
из дво ји ли ви ше од 20 за то че ни ка ко је су за тво ри ли у са ми це. 
Уско ро, 5. ју ла, за бе ле жен је но ви на ступ, ка да су из ве де ни и 
ло го ра ши прет ход но за тво ре ни у са ми це. Та да из два ја ју још 
љу ди, па их за јед но са они ма ко ји су већ би ли у са ми ци, укуп-
но 36 заточеника од во де у про сто ри ју „пет ко ра ка ду гач ку и 
три ши ро ку“, и ту оста вља ју без хра не и во де. По сле три да на, 
да кле 8. ју ла, ло го ра ши про ва љу ју вра та ће ли је и су ко бља ва ју 
се са уста ша ма. На кра ју су сви стра да ли – 14 је уби је но од мах, 
13 је ухва ће но жи вих, а њих де ве то ри ца ни су ни има ли сна ге 
за по бу ну. Нај стра шни ја смрт је сна шла де ве то ри цу по бу ње-
ни ка ко ји су уми ра ли од гла ди. По след њу пе то ри цу, ко ји су 
да ва ли зна ко ве жи во та, уста ше су за кла ле 12. ав гу ста. О овом 
стра шном зло чи ну оста ло је нај ма ње шест све до чан ства и она 
се углав ном по кла па ју са нај пре ци зни јим ис ка зом све до ка 
Звон ка Тка ле ца. Раз ли ка се од но си на спо ми ња ње бро ја од 40 
стра да лих, као и да су ме ђу њи ма  би ла и два Је вре ји на (отац 
и син Фин ци из Са ра је ва) због на вод ног „скри ва ња“ троји це 
по бу ње них ло го ра ша у пра о ни ци. Та ко ђе, по сто ји вер зи ја и да 
је том при ли ком стра да ло не ко ли ко уста ша и „да се при ча“ да 
су троји ца заточеника ус пе ли да по бег ну. Нај ве ћи број од 47 
стра да лих по ми њу Ми лан Флу ми а ни и Ђор ђе Ми ли ша.225

ли ша, н. д., стр. 198.
224 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 97–98.
225 Кон цен тра ци о ни ло го ри..., н. д., стр.  62–65, Се ћа ња Је вре ја..., стр. 99–100, 

132, 168; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 763–754, књ. III, стр. 500, 559; Ђ. Ми ли ша, н. 
д., стр. 198.
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Ан ка Де спот све до чи да је у Хр ват ском жен ском ло го ру 
у ју лу 1942. го ди не за бе ле же на ве ли ка епи де ми ја тр бу шног 
ти фу са и пе гав ца и да је она тра ја ла три ме се ца, све до тле док 
уста ше ни су до зво ли ле при ступ ле ка ри ма, ко ји су до не кле ус-
пе ли да сма ње број обо ле лих. Уми ра ло је пет-шест осо ба днев-
но, док је у Ку ли и му шком ло го ру смрт ност због те бо ле сти 
би ла и ве ћа. Ан ка Де спот на по ми ње да је за вре ме епи де ми је 
умр ло око по ло ви не ло го ра ши ца.226 Пре ма то ме, про из ла зи да 
је то ком ју ла, ав гу ста и сеп тем бра 1942. го ди не, од по сле ди ца 
бо ле сти са мо у де лу где су би ле за то че не ло го ра ши це хр ват ске 
на ци о нал но сти умр ло на стотине особа – из ме ђу 460 и 552.

Кра јем ле та 1942. го ди не, у ло гор је до ве ден нео д ре ђе ни 
број Је вреј ки из Вин ко ва ца. При ли ком пре тре са Ма ри ја Ма ја 
Бу ждон, за по вед ни ца жен ског ло го ра, уби ла је јед ну ста ри цу 
хи цем из пи што ља јер је код ње про на шла скри ве ни но вац.227

Ђор ђе Ми ли ша опи су је од нос уста ша пре ма Хр ва ти ма, 
по ли тич ким осу ђе ни ци ма. У ју лу је у „хо те лу Га гро“ уби јен 
Кар ло Ко ва че вић, док је Или ја Ја ко вље вић, по след њи из гру-
пе по ли ти ча ра и ма со на што су у ло го ру доведени пр ви, још у 
но вем бру 1941, пу штен у де цем бру 1942. го ди не. „Хо тел Га-
гро“ су у ства ри би ле са ми це у по дру му уста шке бол ни це где 
је ло го ра ше са слу ша вао, му чио и уби јао вод ник Ни ко ла Га гро, 
у „чи ју част“ су те про сто ри је та ко и на зва не. Опи су ју ћи по-
себ но зло чи не у „хо те лу Га гро“, Ми ли ша из но си да је та ко ђе 
у ју лу 1942. го ди не уби је но 17 заточеника, ме ђу ко ји ма и по-
ро ди ца Бла го је вић из Па кра ца. По је ди нач не зло чи не у „хо те лу 
Га гро“ опи су је и Са до Ко ен-Дав ко, ко ји твр ди да је то ком ок-
то бра уби је но нај ма ње тро је ло го ра ша у том ка за ма ту.228 

За број не зло чи не то ком ле та 1942. го ди не вр ло је те шко 
утвр ди ти да ли су се де си ли у окви ру ло го ра Ста ра Гра ди шка 
и на обли жњој еко но ми ји Ја бла нац, или су за то че ни ци, за ко је 
се зна да су уби је ни, од во ђе ни у Ја се но вац и та мо ли кви ди-
ра ни. Не ки од тих зло чи на су већ из не ти у по гла вљу о ло го ру 
Ја се но вац, та ко да се овом при ли ком њи ма не ће мо де таљ ни је 
ба ви ти. То ком ав гу ста је по чи њен низ зло чи на. Нај ма сов ни ји 

226 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 443.
227 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 41–42; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 106–107.
228 Ђ. Ми ли ша, . Ми ли ша, н. д., стр. 189–192, 198–199; Се ћа ња Је вре ја..., стр. 168–170.
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по ми ње Ру жа Руб чић сведочећи  да је уби је на гру па од 1.000 
же на и де це, та ко што је од ве де на на „рад“ у Ја бла нац. Слич-
но то ме наводи и Ми ли ша – од ве де но је 1.000 же на и ста ри ца, 
а ме ђу њи ма око 100 де це: „Ту су че тр на ест да на жи вје ле од 
ри јеч них шкољ ка, ко ри је ња и тра ве, а за тим су по у би ја не ма-
љем“.229 По на ре ђе њу Љу бе Ми ло ша, у дру гој по ло ви ни ав гу-
ста, уби је не су две ло го ра ши це, чла ни це пар ти је.230

Ми лан Флу ми а ни по ми ње зло чи не кра јем сеп тем бра и 
у ок то бру 1942. го ди не. Он на во ди да је Мај сто ро вић у том 
пе ри о ду, још пре пре у зи ма ња ду жно сти за по вед ни ка ло го ра, 
лич но убио 14 ло го ра ша што су пре ко да на ра ди ли у Бо сан-
ској Гра ди шки, под оп ту жбом да су хте ли да на ба ве оруж је. 
Тај зло чин по ми ње и Тка лец. По сту па њу на ме сто за по вед-
ни ка Мај сто ро вић од мах на ре ђу је ли кви да ци ју око 300 Ср ба 
и Је вре ја. О ли кви да ци ја ма у Ја блан цу у по ме ну том пе ри о ду 
све до чи и Ал бер то Ма е стро, ис ти чу ћи да су та мо од во ђе ни 
заточеници оба по ла, као и де ца, у гру па ма од по не ко ли ко 
сто ти на ду ша. По себ но је из дво јен зло чин над ви ше од 1.000 
срп ских и је вреј ских же на и де це (до ста њих је би ло из Са ра-
је ва), од ве де них у Ја бла нац, где су их уста ше по у би ја ле у ро ку 
од са мо не ко ли ко да на.231

У ок то бру је по на ред би Ми ла Оре шко ви ћа и под ко-
ман дом по руч ни ка Ни ко ле Га џи ћа стре ља но из ме ђу 50 и 56 
за то че ни ка пред зи дом уста шке бол ни це у ло го ру. По је ди на 
све до че ња о том зло чи ну от кри ва ју да су то би ли Ср би из Сре-
ма оп ту же ни за по ку шај бек ства, од но сно да су на вод но би ли 
пар ти за ни.232

По след њег да на ок то бра 1942. го ди не из дво јен је из ве-
стан број му шка ра ца, же на и де це и они су пре ба че ни у Ку ли. 
Уста ше су при то ме на ро чи то во ди ле ра чу на да то бу ду осо бе 
из око ли не Па кра ца због „од ма зде“ за ак ци је пар ти за на у том 
кра ју. Су тра дан, на дан Свих све тих, 1. но вем бра, по сле ми-

229 Кон цен тра ци о ни ло го ри...,ст р. 111; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 177.
230 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 457.
231 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 560–561; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 76; Се

ћа ња Је вре ја..., стр. 132–133, 273.
232 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 172–173, 273.; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 74–75; A. 

Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 764, књ. III, стр. 500, 556.
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се у ло гор ској цр кви, из ме ђу 700 и 1.500 прет ход но из дво је-
них за то че ни ка спро ве де но је у ко ло ни и под ја ком уста шком 
стра жом у Ја бла нац где су по гу бље ни. За тај зло чин по сто ји 
до ста све до че ња јер је оста вио сна жан ути сак на све за то че-
не и сви су са гла сни ка да је реч о ме сту и вре ме ну де ша ва ња, 
али су еви дент не раз ли ке кад го во ре о бро ју жр та ва. Иван ка 
Ја дран ис ти че да су су тра дан на истом ме сту уста ше ли кви ди-
ра ле 200 бо ле сних и ста ри јих љу ди. Не ко ли ко да на по сле тог 
ма сов ног зло чи на, уби је на је и гру па од 20 до 30 та ко зва них 
по вла шће них Је вре ја.233

Кра јем де цем бра 1942. го ди не су из ве де ни ин же њер 
Ми ша Да нон, во до ин ста ла тер Со ло мон Ка тан и Мо риц Ро-
ма но, под из го во ром да би тре ба ло да оба вља ју тзв. спољ не 
ра до ве; на пу ту пре ма Бо сан ској Гра ди шки, они уби ја ју уста-
шког стра жа ра ко ји их је спро во дио и успе ва ју да по бег ну. Да-
нон ка же да су то учи ни ли јер су зна ли шта их на кра ју че ка, 
прем да је не по сред но пре њи хо ве ак ци је у по ку ша ју бек ства 
ухваћено и уби је но осмо ро ло го ра ша. Адолф Фри дрих пре но-
си да се то бек ство де си ло 20. де цем бра, док Ко ен-Дав ко ис-
ти че да се за бек ство по ме ну те тро ји це „про чу ло кроз логор“ 
23. де цем бра. Због тог бек ства по чи њен је низ зло чи на о че му 
све до ци ис црп но из ве шта ва ју, иа ко у тим ис ка зи ма има из ве-
сних кон тра дик тор но сти. По ми њу се зло чи ни на раз ли чи тим 
ло ка ци ја ма са слич ним, али ипак раз ли чи тим бро јем жр та ва, 
што је ра зу мљи во с об зи ром на окол но сти у ко ји ма су пре жи-
ве ли све до ци про во ди ли ло го ра шке да не. Та ко Адолф Фри-
дрих твр ди да је Мирослав Мај сто ро вић био на еко но ми ји у 
Ја блан цу и да је од мах лич но стре љао 34 ло го ра ша, а за тим 
да је сле де ћег да на у са мом ло го ру на „на сту пу“ из дво јио и 
убио хи ци ма из пи што ља „26 нај по зна ти јих за то че ни ка“. До-
да је за тим да му и то ни је би ло до вољ но па је на Бад њи дан, 
24 де цем бра, пред „на сту пом“ од 70 љу ди лич но убио осмо-
ри цу ло го ра ша. Дру ги све до ци опет твр де да је по на ред би 
Мирослава Мај сто ро ви ћа на Бад њи дан или Бо жић, од но сно 
24. или 25. де цем бра, нај пре уби је но из ме ђу 45 и 100 ло го ра-

233 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 43, 133–134, 170; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 69, 
111; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 167, 178; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 766, књ. III, стр. 500, 
556, 560–561; Д. Лу кић, н. д., књ. 1,  стр. 73.
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ша, а да је за тим исте ве че ри у ло го ру стре ља но из ме ђу 14 и 
25 Је вре ја, ве ћи ном из рад не је ди ни це у ко јој су би ли тро ји ца 
бе гу на ца. Ка да се све то узме у об зир мо же се, на осно ву из не-
тих све до че ња, за кљу чи ти да је због бек ства тро ји це ло го ра ша 
око 24. и 25. де цем бра 1942. го ди не ди рект но стра да ло из ме ђу 
68 и 159 заточеника.234

По ме ну те зло чи не уо чи Бо жи ћа на ла зи мо и у ис ка зу 
Тка ле ца, са мо што су пре ма ње го вим тврд ња ма по бе гла че тво-
ри ца Је вре ја (ме ђу њи ма инг. Да нон). Осим то га на во ди и да су 
„на бад њу ноћ“ уста ше по би ле око 600 же на и де це де пор то ва-
них са Ко за ре. Овај по след њи зло чин опи су је и Ру жа Руб чић, 
с тим што о ње му све до чи де таљ ни је. На и ме, уста ше су још 
15. де цем бра за тво ри ле 600 же на и де це у три про сто ри је ка-
па ци те та 150 осо ба. Оста ви ли су их 10 да на без хра не и во де, 
па су оне ко је су да ва ли зна ке жи во та уби ли, што се по ду да ра 
са ис ка зом Тка ле ца. Све то по твр ђу је и Ми ли ша при се ћа ју ћи 
се да је 600 же на и де це за тво ре но по ло ви ном де цем бра и да 
су по сле 10 да на сви ре по по у би ја ни. Из не ко ли ко из во ра мо-
же мо са зна ти да су у том зло чи ну стра да ле Је вреј ке и њи хо ва 
де ца, те да се број жр та ва кре ће из ме ђу 500 и 700 осо ба.235

Из два ја мо за бе ле же на још два зло чи на што су се пре ма 
све до че њи ма де си ла то ком де цем бра 1942. го ди не.  По чи ње ни 
су по на ло гу Мај сто ро ви ћа. Стре ља но је 55 за то че ни ка из око-
ли не Ву ко ва ра, а пре Бо жи ћа је у Ја блан цу ли кви ди ра но око 
300 пар ти за на.236

Та бе ла 12
Број жр та ва ма сов них зло чи на у Ста рој Гра ди шки 1942. го ди не

Зло чин Да тум Број жр та ва 
У мр ли Хр ва ти при ли ком до-
пре ма ња у Ста ру Гра ди шку

7–9. ја ну ар 2

234 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 43, 59–63, 71–73, 78–79, 134, 173–174, 193; A. Ми ле тић, 
н. д., књ. II, стр. 766, 1043, књ. III, стр. 434, 500–501, 556, 561.

235 Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр.  76–77,112; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 178; A. Ми-
ле тић, н. д., књ. II, стр. 687, 766, 851; Д. Лу кић, н. д., књ 1,  стр. 49.

236 A. Ми ле тић, н. д.,  књ. III, стр. 434, 561.
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Зло чин Да тум Број жр та ва 
Уби ство же на и де це у Ја-
блан цу (М. Флу ми а ни)

око  9. ја ну а ра 99

Уби ство же на  (Љ. Ми лош) по че так 1942. 2.000–3.000
Глад и ти фус фе бру ар –март 1.180–3.050
Уби ство у Ја блан цу по че так мар та 800–2.000
Уби ство Је вреј ки и Срп ки ња 
(Р. Руб чић)

око  20. мар та 1.000

Уби ство ло го ра ши ца (Р. Руб-
чић)

20. март 4

Умр ле же не и де ца из Хр ват-
ског жен ског ло го ра (Р. Руб-
чић)

1942. 27

Уби ство же на и де це из Мла-
ке (С. Ун ча нин)

по че так мар та 400

Уби ство уста шких ди си де на-
та (Ђ. Ми ли ша)

ок о 25. мартa 2

Уби ство ли ша ва њем хра не и 
во де (З. Тка лец, М. Флу ми а-
ни)

март –мај 20

Уби ство же на из Ја се нов ца и 
Ушти ца (Ј. Три ву нић)

око  24. ма ја 500–600

Умр ла де ца из Ја се нов ца и 
Ушти ца (Ј. Три ву нић)

1942 200

Уби ство бо ле сних ло го ра ша 
(Ј. Фин ци)

мај 200

Уби ство Је вре ја у Ја блан цу 
(Ј. Фин ци)

мај 400

Уби ство ло го ра ши ца ли ша-
ва њем хра не и во де (М. Да-
нон)

ма ј 400

Уби ства у Ја блан цу и Мла ки 
(А. Фри дрих, С. Ко ен-Дав ко, 
М. Ра кас )

мај –јул 1.500–4.000

Уби ство Ср ба са Ко за ре (Ј. 
Ка би љо)

ју н (ра но ле то) 500

Ми ле Оре шко вић стре ља 
Ср ба 

ју н–ав густ 50-54

Уби ство де це ју н–ав густ 700–6.220
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Зло чин Да тум Број жр та ва 
Уби ство же на и де це ли ша-
ва њем хра не и во де (А. Фри-
дрих)

јул -ав густ 200

Уби ство срп ске де це и же на 
(Љ. До бри нић Ша ги)

13. јул 1.500

Уби ство Ср ба због по ку ша ја 
бек ства 

јун 4

Уби ство Је вре ја (С. Ко ен-
Дав ко)

јун 9

С. Бе ван да уби ја ло го ра ше 
(М. Флу ми а ни)

јун 2

Уби ство Ср ба из око ли не Пе-
три ње (Ђ. Ву ји чић)

ју н 12

Уби ство на Па ве ли ћев имен-
дан (Ј. Ка би љо)

13. јун 50

По бу на Хр ва та ју н–ав густ 36–47
Умр ле у Хр ват ском жен ском 
ло го ру (А. Де спот)

јул –сеп тем бар 460–552

Ма ја Бу ждон уби ја Је вреј ку ав густ –сеп тем бар 1
Уби ства у „хо те лу Га гро“ (Ђ. 
Ми ли ша)

ју л 18

Уби ства у „хо те лу Га гро“ (С. 
Ко ен-Дав ко)

ок то бар 3

Уби ство же на и де це у Ја блан-
цу (Р. Руб чић, Ђ. Ми ли ша)

ав густ 1.000

Уби ство ло го ра ши ца по на-
ред би Љу бе Ми ло ша

друга по ло ви на ав гу ста 2

Уби ство Срп ки ња и Је вреј ки 
са де цом у Ја блан цу (А. Ма-
е стро)

крај ок то бра 1.000

Стре ља ње Ср ба из Сре ма ок то бар 50–56
Ми ро слав Мај стор вић уби ја 
Ср бе (З. Тка лец, М. Флу ми-
а ни)

је сен 14

Мај сто ро вић на ре ђу је ли-
кив да ци ју Ср ба и Је вре ја 

ок то бар-но вем бар 300

Уби ство ло го ра ша у Ја блан цу 1. но вем бар 700–1.500
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Зло чин Да тум Број жр та ва 
Уби ство „по вла шће них“ Је-
вре ја 

но вем бар 20–30

Уби ство ста рих и бо ле сних 
ло го ра ша

2. но вем бар 200

Уби ство ло го ра ша због по-
ку ша ја бек ства 

пре 24. де цем бра 8

Уби ство због бек ства тро ји-
це ло го ра ша 

о ко 24. и 25. де цем бра 68–159

Уби ство же на и де це са Ко-
за ре

25. де цем бар 500–700 

Стре ља ње ло го ра ша из Ву-
ко ва ра 

де цем бар 55

Ли кви да ци ја пар ти за на у Ја-
блан цу 

де цем бар 300

Укуп но 16.496–29.900

Око Ус кр са, то јест 25. апри ла 1943. го ди не, по на ред би 
за по вед ни ка Ни ко ле Га џи ћа из ло го ра Ста ра Гра ди шка, од ве-
де но је у За греб из ме ђу 50 и 120 за то че ни ка оба по ла. Пре ма 
раз ли чи тим из во ри ма, та мо их је ли кви ди ра но из ме ђу 20 и 50, 
док су оста ли вра ће ни на траг у Ста ру Гра ди шку. Га џић је у 
ма ју на ре дио да се у са ми цу за тво ре тро ји ца „пра во сла ва ца“, 
и они ће та мо умре ти од гла ди.237

Сре ди ном ју на у Ста ру Гра ди шку до ве де но је 40 „при-
ви ле го ва них“ Је вре ја. Они су би ли сме ште ни у по себ ну про-
сто ри ју и има ли бо љу ис хра ну, „јер су има ли не ке за слу ге за 
Хр ват ску, али су и они убр зо из ве де ни ван ло го ра, по кла ни 
крај Са ве и ба че ни у ре ку“.238

У Ста рој Гра ди шки су дво ји ца срп ских се ља ка, ко ји су 
би ли за тво ре ни у са ми ци „хо те ла Га гро“, ус пе ли да по бег ну 
ко па ју ћи ту нел ис под те ме ља, али су убр зо про на ђе ни и по но-
во за тво ре ни у са ми це у ко ји ма су оста вље ни да умру од гла ди 
и же ђи.239

Ри сто Стје па но вић на во ди да је из Ста ре Гра ди шке до-
237 Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 199; A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 457, 561–562. 
238 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 44.
239 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 45; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 65.
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ве ден „ве ћи тран спорт же на и дје во ја ка“ на бер бу во ћа по 
окол ним се ли ма. Пре ма ње го вом све до че њу, све те за то че ни це 
су ли кви ди ра не у Гра ди ни. Не зна се ко ли ко је же на уби је но, 
осим што се на во ди да су две Је вреј ке би ле из дво је не ра ди си-
ло ва ња, да би на кра ју и оне би ле ли кви ди ра не.240

На зах тев Лу бу ри ћа, у Ста ру Гра ди шку до ла зе ње му 
ода не уста ше („Цр на ру ка“) са на ло гом да уби ју јед ног од во-
де ћих чла но ва уста шког по кре та Вла ду Син ге ра, што ће они 
и учи ни ти на дан ка пи ту ла ци је Ита ли је 8. сеп тем бра 1943. го-
ди не. Пре ма дру гим све до че њи ма, уби јен је у ок то бру исте 
го ди не. У ве зи са пе ри о дом о ко ме го во ри мо тре ба на ве сти 
и по да так об ја вљен у Бор би ма ја 1945. го ди не, да је у Ста рој 
Гра ди шки то ком сеп тем бра и ок то бра 1943. го ди не од гла ди 
умр ло 350 же на.241

У но вем бру 1943. го ди не Стје пан Бо сак је от крио да 
су уста шки вод ник Вла до Гру бје шић и ње го ва су пру га кра ли 
злат не зу бе са ле ше ва уби је них за то че ни ка на ре див ши че тво-
ри ци ло го ра ша гро ба ра да им пре да ју иш чу па не зу бе. Сви су 
они за тво ре ни у са ми цу „хо те ла Га гро“ и ли кви ди ра ни. Пре ма 
ис ка зу Звон ка Ткал ца „укра де но“ је 200 злат них зу ба, а че тво-
ри ца Је вре ја гро ба ра су умр ли од гла ди и же ђи у ја ну а ру 1944 
го ди не.242 

У ис ка зу ко ји су три ме шта ни на се ла Уско ци код Ста ре 
Гра ди шке да ли 29. ја ну а ра 1944. го ди не Ко ме са ри ја ту за из бе-
гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду по ми њу се ма сов ни зло чин 
од 1. де цем бра 1943. го ди не – уби ство око 1.500 му шка ра ца, 
же на и де це, за то че ни ка Ста ре Гра ди шке. Ме сто ли кви да ци-
је би ла је ба ра Ло ка нац у шу ми Ме ђу стру го ви у не по сред ној 
бли зи ни се ла Уско ци. То се ло се по ми ње у још јед ном све до-
че њу, али у кон тек сту на па да уста ша из Ста ре Гра ди шке око 6. 
ја ну а ра 1944. го ди не, ка да су це ло се ло опљач ка ли, за па ли ли 
и уби ли не по зна ти број жи те ља ко ји ни су ус пе ли да по бег ну.243 

240 A. Ми ле тић, н. д., књ. IV, стр.  311.
241 A. Ми ле тић, н. д.,  књ. II, стр. 768, 855–856, 921; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 266–

267; И. Голд штајн, н. д., стр. 188.
242 Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 65.
243 A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 708–709, 769.
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***
При бли жно у исто вре ме док су у Ја се нов цу стра да ле 

„шум ске гру пе“, по ја ча ва се те рор и у Ста рој Гра ди шки, пре 
све га због то га што по ло жај управ ни ка Ста ре Гра ди шке у де-
цем бру 1943. го ди не пре у зи ма Стје пан Бо сак, Лу бу ри ћев чо-
век од по ве ре ња. Он лич но уби ја дво ји цу ло го ра ша ко ји су 
прет ход но по бе гли из са ми це „хо те ла Га гро“ у ко јој су без хра-
не и во де про ве ли 16 да на због „кра ђе“ са ла ме. По сле на смрт 
пре би ја јед ног за ро бље ног пар ти за на. С дру ге стра не, Ми ли-
ша нам пре но си да је „де се так да на пред Бо жић 1943. го ди не“ 
у Ку лу за тво ре но 100 Ср ба са же на ма и де цом и да су та мо 
оста вље ни 14 да на без во де и хра не. Они ко ји су пре жи ве ли су 
отро ва ни хра ном. Као по вод за на ста вак уби ста ва по слу жио 
је пре пад пар ти за на на Бо сан ску Гра ди шку „уо чи са ме Но ве“ 
1944. го ди не. Ло го ра ши ма је та да за бра ње но да три да на из-
ла зе ван ба ра ка. Због „пре кр ша ја“ те за бра не 1. ја ну а ра 1944. 
го ди не, уби је на су дво ји ца за то че ни ка.

О стра да њи ма ло го ра ша у Ста рој Гра ди шки по чет ком 
1944. го ди не ка зу ју два из во ра. Са до Ко ен-Дав ко на во ди: 
„Сва ку ве чер су до ла зи ли у про сто ри је за то че ни ка и про зи ва-
ли по 25-30 љу ди. Од во ди ли су их у не по врат. Та ко је то тра ја-
ло око 15 да на, ве ћи ном су са да од во ди ли Ср бе... Исто вре ме но 
су вр ше ни тран спор ти же на, дје це и ста ри јих љу ди на Ја бла-
нац, Мла ку и Би стри цу... Осим Срп ки ња са да су од во ди ли и 
Је вреј ке, а с њи ма и по ко ју Хр ва ти цу.“ Из ис ка за не по зна тог 
ло го ра ша о ста њу у ло го ри ма Ја се но вац и Ста ра Гра ди шка, 
са зна је мо да је од 1. ја ну а ра до 1. мар та 1944. го ди не за кла но 
40 му шка ра ца и 21 же на, док је у апри лу 1944. об ја вље но да је 
ко ман дант ло го ра Бо сак по клао ви ше од пе де сет му шка ра ца и 
два де сет же на у са да шњем „ло го ру за Хр ва те“ то ком не ко ли ко 
да на де цем бра 1943. и ја ну а ра 1944. го ди не. На осно ву по ме-
ну тих све до че ња мо же се за кљу чи ти да је у де цем бру 1943, 
и ја ну а ру и фе бру а ру 1944. го ди не у ло го ру Ста ра Гра ди шка 
стра да ло нај ма ње 162, а нај ви ше 450 за то че ни ка. Сви по је ди-
нач ни зло чи ни ће би ти укљу че ни у тај број. Ме ђу стра да ли ма 
је био и ве ли ки број му сли ма на, а не ко ли ко све до ка по ми ње 
уби ство ло гор ни ка Ни ја за Са ли хо џи ћа. По вод за њи хо ву ли-
кви да ци ју је бек ство нај ма ње пет ло го ра ша му сли ма на на че-
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лу са Еса дом Ка пе та но ви ћем у де цем бру 1943. године. При-
бли жно у дру гој по ло ви ни ја ну а ра 1944. го ди не, по на ред би 
Љу бе Ми ло ша, уби је не су  две за то че ни це (Ха на Па ве лић и 
Зла та Ше гвић) ко је је тре ба ло да бу ду раз ме ње не. По сто ји и 
све до че ње да су то ком про сла ве Но ве го ди не уби је на два ло-
гор ска му зи ча ра због на вод них љу бав них ве за са при пад ни ца-
ма уста шког по кре та.244

Зло чи ни у Ста рој Гра ди шки су на ста вље ни и у мар ту 
1944. го ди не. Ђор ђе Ми ли ша твр ди да су та да стра да ли сви 
ло го ра ши у „хо те лу Га гро“, а ме ђу њи ма, у но ћи са 17. на 18. 
март уби је на је ис так ну та при пад ни ца пар ти зан ског по кре та 
Ма ри на Гре го рић. Мо же се са мо кон ста то ва ти зло чин над њом 
по што ни је по зна то ко ли ко је уоп ште ло го ра ша би ло у „хо те лу 
Га гро“ и ко ји број об у хва та реч „сви“. Из дру гих из во ра са зна-
је се за смрт Му ра та Бај ри ћа 15 мар та, док Ми ли ша на дру гим 
ме сти ма по ми ње смрт још че тво ро заточеника.245 

По сто ји по да так да је у про ле ће 1944. го ди не, од но сно 
по сле до ла ска Јо си па Стој чи ћа на че ло ло го ра Ста ра Гра ди-
шка, уби је но нај ма ње шест за то че ни ка у по је ди нач ним ли-
кви да ци ја ма. Због бек ства дво ји це ло го ра ша са еко но ми је 
Ја бла нац, управ ник Стој чић на ре ђу је стре ља ње 35 ло го ра-
ша. Априла 1944. године је убијен и један пилот припадник 
англоамеричке авијације који је оборен изнад Јабланца. Да 
би се си ту а ци ја при ка за ла нор мал ном, та да је пред ко ми си-
јом Ме ђу на род ног Цр ве ног кр ста из Швај цар ске, ко ја је у том 
пе ри о ду до шла у Ста ру Гра ди шку, из ве де на јед на по зо ри шна 
пред ста ва и од и гра на фуд бал ска утак ми ца.246

У ав гу сту 1944. го ди не у Ста рој Гра ди шки је Ни ко ла Га-
гро лич но убио јед ног ло го ра ша.247

***

244 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 175–176, 194; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 768–770, 
858–860, књ. III, стр. 351–355, 457; Кон цен тра ци о ни ло го ри..., стр. 73; Ђ. Ми ли ша, н. 
д., стр. 267–270; М. Пер шен, н. д, стр. 250.

245 Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 199, 269, 271; A. Ми ле тић, н. д., књ. II, стр. 708, 770, 858, 
књ. III, стр. 457.

246 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 772.
247 Исто, стр. 766.
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Крај ле та 1944. го ди не озна ча ва и крај „мир ног“ пе ри-
о да у ком плек су кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац. У сеп-
тем бру 1944. го ди не од лу че но је да се за тво ри ло гор Ста ра 
Гра ди шка. То је спро ве де но та ко што је нај пре део за то че ни ка 
ли кви ди ран у са мом ло го ру и у око ли ни, а део је стра дао на 
пу ту из ме ђу два ло го ра што су га пе ши це пре ла зи ли уз Са ву. 
Нај ве ћи део је пре ба чен у Ја се но вац, а они ко ји су оста ли у 
ло го ру су уско ро та ко ђе ра се ље ни у Ле по гла ву и Ја се но вац, да 
би на кра ју у Ста рој Гра ди шки оста ло око 70 за то че ни ка ра ди 
одр жа ва ња тог про сто ра. Нај пре су 20. сеп тем бра, сви ло го-
ра ши ко ји су би ли на еко но ми ји Гре ђа ни пре ба че ни у Ста ру 
Гра ди шку и ли кви ди ра ни, укуп но 18 Ср ба и 11 Је вре ја. Пре 
не го што је по че ла ли кви да ци ја са мог ло го ра, од но сно пре ба-
ци ва ње за то че ни ка у Ја се но вац, уби је но је не ко ли ко сто ти на 
ло го ра ша и то ис кљу чи во Ср ба, ве ро ват но да би се „олак шао“ 
тран спорт. Пре ма не ким из во ри ма би ло је две ликвидације, а 
пре ма дру гим јед на. Ја ки ца Фин ци и Ђор ђе Ми ли ша по ми њу 
да је 21. сеп тем бра 1944. го ди не гру па Ср ба из дво је на у Ку лу 
и ве ро ват но на том ме сту и ли кви ди ра на. Раз ли ку је се број 
на стра да лих: Ми ли ша по ми ње 100, а Фин ци 200 ло го ра ша. 
Ли кви да ци ја 100 Ср ба тог да на се по ми ње и у ли сту На при јед 
(фе бру а ра 1945), али се као ме сто ли кви да ци је по ми ње се ло 
Уско ци у не по сред ној бли зи ни Ста ре Гра ди шке. Фин ци твр ди 
да је су тра дан, 22. сеп тем бра, на исти на чин стра да ло још 200 
Ср ба, док Са до Ко ен-Дав ко на по ми ње да је тог да на био на-
ступ свих ло го ра ша и да су стра жа ри из дво ји ли 400 Ср ба, ко је 
су по ве за ли „жи цом и све их је про гу та ла та ноћ“.248 

Су тра дан по сле овог или тих зло чи на, 23. сеп тем бра 
1944. го ди не, на ре ђе но је пре ба ци ва ње ло го ра ша из Ста ре 
Гра ди шке у Ја се но вац. Ра но ују тру, пре са мог де пор то ва ња 
од ве де но је из ме ђу 282 и 350 пре о ста лих ло го ра ша Ср ба, ме-
ђу ко ји ма је би ло и око 150 же на и де це ко ји су претход но би-
ли за тво ре ни у Ку ли. По све му су де ћи, они су ли ви ди ра ни у 
Уско ци ма. У то ку тран спор та од Ста ре Гра ди шке до Ја се нов ца 
стра да ло је из ме ђу 50 и 200 ло го ра ша – уби ја ни су или су се 
са ми уби ја ли. У са мом Ја се нов цу, но во при до шли ло го ра ши су 

248 Се ћа ња Је вре ја..., стр. 176, 194; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 226; A. Ми ле тић, н. д., 
књ. II, стр. 886; М. Пер шен, н. д., стр. 264.
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сме ште на у две ба ра ке и оста вље ни два да на без хра не. 
То ком апри ла 1946. го ди не, зе маљ ске ко ми си је Хр ват-

ске и Вој во ди не за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча су ор га ни зо ва ле ис ко па ва ња ле ше ва у„Ускоч кој шу-
ми“, то јест шу ми у бли зи ни се ла Уско ци. Ко ми си ја је уста но-
ви ла да су жр тве стра да ле из ме ђу 23. сеп тем бра и 15. ок то бра 
1944. го ди не, што се по кла па са вре ме ном ка да је спро ве де на 
ли кви да ци ја ло го ра Ста ра Гра ди шка. На осно ву ис ко па ва ња и 
за пи сни ка са са слу ша ња род би не жр та ва, са чи ње них на ли цу 
ме ста, ко ми си ја је утвр ди ла да је стра да ло укуп но 967 осо ба 
(211 му шка ра ца, 467 же на и 189 де це), те да је од то га иден ти-
фи ко ва но са мо 218 жр та ва.249  

По сто ји до ста не су гла си ца око то га ко ли ко је ло го раша 
кре ну ло из Ста ре Гра ди шке пут Ја се нов ца. Нај ви ше из во ра 
по ми ње да је би ло из ме ђу 600 и 700 за то че ни ка, док два све-
до ка по ми њу 2.000, од но сно 2.200 осо ба. Сви се сла жу око 
то га да су ско ро сви би ли Хр ва ти (у ко је су се та да убра ја ли 
и му сли ма ни) и Је вре ји. Та ко ђе по сто је раз ли чи те из ја ве о то-
ме ко ли ко је ло го ра ша оста ло у Ста рој Гра ди шки. Док не ки 
из во ри по ми њу да је оста ло са мо 30 за др жа них за то че ни ка, 
ве ћи на по ми ње да их је би ло из ме ђу 220 и 500, ве ћи ном за-
на тли ја, ра ди одр жа ва ња згра да. Пре ма ис ка зу Ко ен-Дав ка, 2. 
де цем бра 1944. нај ве ћи број ло го ра ша од њих 220 је ева ку и-
сан у Ле по гла ву, а у Ста рој Гра ди шки је оста ло 15–20 љу ди. 
Ми ли ша ко ји, као и Пер шен, твр ди да је по пре се ље њу у Ста-
рој Гра ди шки оста ло 500 љу ди, на во ди да је не по сред но по 
осло ба ђа њу Бе о гра да (20. ок то бра 1944.) у ло гор до шло 5.000 
уста ша. Ве ћи на за то че ни ка је та да пре ба че на у Ле по гла ву и 
Ја се но вац, па је у Гра ди шки до кра ја ло го ра оста ло са мо 70 
ло го ра ша (35 му шка ра ца и 35 же на). Пре ма подацима Ан ту-
на Ми ле ти ћа кра јем 1944. у ло го ру Ста ра Гра ди шка, оста ло 
је око 100 за то че ни ка да одр жа ва ју 10 ло гор ских про сто ри ја 
за по тре бе уста ша. По след њи по да так о ло го ра ши ма у Ста рој 
Гра ди шки ну ди спи сак де жур ста ва у ноћ ној сме ни 15. фе бру-
а ра 1945. го ди не – по пи сан је 21 за то че ник. Ло го раш Фа би јан 
Ру ка ви на 23. апри ла 1945. ми ни ра елек трич ну цен тра лу и то 

249 A. Ми ле тић, н. д., књ. III, стр. 585–588, књ. IV, стр. 350–412.
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је био крај ло го ра. Ми ле тић твр ди да је од ми на мно го љу ди 
по ги ну ло, не пре ци зи ра ју ћи да ли су по ги ну ли сви или се не ко 
спа сао. Истог да на у ло гор ула зи 3. ба та љон 25. брод ске удар-
не бри га де 28. удар не ди ви зи је 2. ар ми је Ју го сла ви је.

У ма ју 1945. го ди не су об ја вље на два члан ка, у Бор би 
и По ли ти ци, у ко ји ма се на во ди да је до по след њег да на пре 
ула ска Ју го сло вен ске ар ми је у ло гор ту бо ра ви ло мно штво му-
шка ра ца, же на и де це, у Бор би сто ји пре ко 1.000, од то га 700 
же на, а у По ли ти ци око 2.000. Ло го ра ши су се углав ном на ла-
зи ли у ми ни ра ним згра да ма и уста ше су их све по би ли осим 
40 до 50 љу ди ко ји су се спа сли. Као пре жи ве ли све док се 
по ја вљу је Ан дри ја Бр бик из Пе три ње, што под се ћа на ло го ра-
ша Ан дри ју Врб ни ка ко ји се на во ди у спи ску од 15. фе бру а-
ра. По ред то га, до дат ну те шко ћу око утврђивања бро ја жр та ва 
ло го ра Ста ра Гра ди шка у апри лу 1945. го ди не, пред ста вља и 
суд би на чет ни ка под вођ ством вој во де Па вла Ђу ри ши ћа. Они 
се по ми њу са мо у књи зи Ђор ђа Ми ли ше и у ис ка зу Љу бе Ми-
ло ша, ко ји је на вео да је „у то ври је ме сти гло око 10.000 цр-
но гор ских чет ни ка под ко ман дом Ђу ри ши ћа“. Да ље ка зу је да 
је из дво је но око 20 офи ци ра на че лу са Ђу ри ши ћем и око 150 
под о фи ци ра и вој ни ка „ко ји су ка сни је бро дом от пре мље ни у 
Ја се но вац“ и ли кви ди ра ни. Ми ли ша пак на во ди да су се тих 
10.000 чет ни ка пре да ли „уста шким вла сти ма, и да су од мах 
увр ште ни у удар ну ди ви зи ју“. У на став ку он опи су је бек ство 
тро ји це ло го ра ша, за тим да је про на ђе но 27 ле ше ва уби је них 
же на ба че них у Са ву, те ло јед не же не у ће ли ји и да је у уста-
шкој бол ни ци уби је но око 50 љу ди ко ји су тих да на до ве де ни 
у не кој ра ци ји. Из но си да се спа си ло 18 ло го ра ша.

Не ма по да та ка о то ме шта се де си ло са „10.000 чет ни-
ка“. Мо же се са мо прет по ста ви ти да је ме ђу њи ма био ве ли-
ки број ци ви ла ко ји су се по вла чи ли за јед но са вој ни ци ма, те 
оту да из ме ђу 1.000 и 2.000 жр та ва ко ји се по ми њу у Бор би и 
По ли ти ци. У ли те ра ту ри по сто је два по да тка о стра да њу Ђу-
ри ши ћа и ње го вих чет ни ка, и то у гру пи 150 офи ци ра и под о-
фи ци ра, од но сно да је дан уо чи ула ска Ју го сло вен ске ар ми је, 
паљ бом из ва тре ног оруж ја уби је но 750 чет ни ка у око ли ни и 
у са мом ло го ру.

По што су из во ри о по след њим да ни ма ло го ра Ста ре 
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Гра ди шке ма ло број ни и не поу зда ни, на осно ву све га из не тог 
мо гло би се за кљу чи ти сле де ће: до 23. апри ла 1945. апри ла 
1945. го ди не стра да ло је из ме ђу 75 и 100 ло го ра ша ко ји су ту 
оста ли и по сле де цем бра 1944. го ди не, за тим 1.000 до 2.000 
љу ди ко ји се по ми њу у но вин ским члан ци ма и из ме ђу 150 и 
900 офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка, при пад ни ка чет нич ког 
од ре да Па вла Ђу ри ши ћа.250 

Та бе ла 13
Број жр та ва ма сов них зло чи на у Ста рој Гра ди шки 

1943–1945. го ди не

Зло чин Да тум Број жр та ва 
Ли кви да ци ја ло го ра-
ша у За гре бу 

о ко 25. апри ла 1943. 20–50

Смрт у са ми ци мај 1943. 3
Уби ство „при ви ле го-
ва них“ Је вре ја 

сре ди на ју на 1943. 40

„Хо тел Га гро“ ле то 1943. 2
Вла ди мир Син гер сеп тем бар–ок то бар 

1943.
1

Смрт же на од гла ди сеп тем бар–ок то бар 
1943.

350

Афе ра В. Гру бје шић но вем бар 1943–ја ну ар 
1944.

6

Ли кви да ци ја ло го ра-
ша у се лу Уско ци

1. де цем бар 1943. 1.500

Зло чи ни у де цем бар 1943–фе-
бру ар 1944.

162–450

Појединачни зло чи ни март 1944. 6
Појединачни зло чи ни про ле ће 1944. 42
Ни ко ла Га гро ав густ 1944. 1
Ср би и Је вре ји из Гре-
ђа на

20. сеп тем бар 1944. 29

250 A. Ми ле тић, н. д., књ. I, стр. 32, књ. II, стр. 886, 921, 969, 980, књ. III, стр. 
458–459, 491; књ. IV, стр. 30, 318; Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 226–232, 238; Се ћа ња Је вре
ја..., стр. 176–177, 179, 194; Зло чи ни у ло го ру Ја се но вац, стр. 13; М. Пер шен, н. д., стр. 
264–265; Ко ста Ни ко лић, Исто ри ја рав но гор ског по кре та 1941–1945, Бе о град, 1999, 
књ. 2, стр. 336–338, књ. 3, стр. 341–342.
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Ли кви да ци ја Ср ба 21. сеп тем бар 1944. 100–200
Ли кви да ци ја Ср ба 22. сеп тем бар 1944. 200–400
Ли кви да ци ја Ср ба 23. сеп тем бар 1944. 282–350
Уби је ни то ком пре се-
ље ња у Ја се но вац

23. сеп тем бар 1944. 50–200

Уско ци, Из ве штај Ко-
ми си ја

23. сеп тем бар-15. ок-
то бар 1944.

967

Ли кви да ци ја ло го ра-
ша 

а прил 1945. 75–100

Ли кви да ци ја ло го ра-
ша 

април 1945. 1.000–2.000

Ли кви да ци ја чет ни ка 
Па вла Ђу ри ши ћа 

а прил 1945. 150–900

Укуп но 4.986–7.597
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4.1. О бро ју и жр тви или уме сто за кључ ка

Та бе ла 14
Су мар ни ре зул та ти 

Ло го ри Го ди на Број жр та ва 
Кра пје и Бро чи це (Та-
бе ла 5)

1941. 2.168–10.031

Ци гла на (Та бе ла 8) 1941. 5.207–5.962
Ци гла на и Ко жа ра (Та-
бе ла 9)

1942. 53.751–112.308

Ци гла на и Ко жа ра (Та-
бе ла 10)

1943–1945. 16.762–42.548

Ста ра Гра ди шка (Та-
бе ла 12)

1942. 16.496–29.900

Ста ра Гра ди шка (Та-
бе ла 13)

1943–1945. 4.986–7.597

Укуп но 1941–1945. 99.370–208.346

Још од пр вих ве сти о то ме шта се до га ђа у ком плек су 
кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац, у пр ви план из би ја пи-
та ње ко ли ко је љу ди стра да ло у ње му, ко ли ки је уку пан број 
жр та ва. Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи-
на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча про це ни ла је да је са мо у 
Ци гла ни, цен трал ном ло го ру ком плек са, стра да ло из ме ђу 
500.000 и 600.000 осо ба, иа ко се то ни на ко ји на чин не мо-
же за кљу чи ти на осно ву опи са ма сов них зло чи на ко ји су из-
не ти у ње ном из ве шта ју. Уско ро по сле ра та, број од 700.000 
стра да лих је за це мен ти ран као нај че шће по ми њан зва нич ни 
број жр та ва. По сте пе ним уки да њем мо но по ла на исти ну ко-
ји је др жа ла Ко му ни стич ка пар ти ја, од но сно Са вез ко му ни ста 
Ју го сла ви је, осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, по ја вљу ју 
се и пр ви ра до ви ко ји на дру га чи ји на чин го во ре о бро ју по ги-
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ну лих и умр лих на те ри то ри ји Ју го сла ви је у то ку Дру гог свет-
ског ра та. На ро чи то су зна чај ни ра до ви Бо го љу ба Ко чо ви ћа 
и Вла ди ми ра Жер ја ви ћа јер су они ко ри шће њем пр вен стве но 
ста ти стич ких ме то да озбиљ но уз др ма ли де це ни ја ма ис ти цан 
зва нич ни став о 1.700.000 љу ди стра да лих у ра ту.251 Ка ко се 
убр за вао про цес рас па да Ју го сла ви је, та ко се уве ћа вао број 
пу бли ка ци ја што су се од но си ле на Дру ги свет ски рат и у ко-
ји ма су из ко ре на пре и спи ти ванли до та да шњи налази на уч не 
исто ри о гра фи је. Број стра да лих у Ја се нов цу је на из ме нич но 
ума њи ван и уве ћа ван, ка ко је ко ме од го ва ра ло. Број је ис ту ран 
у пр ви план, а са ма жр тва је за не ма ри ва на. Број по ста је оруж-
је у ме диј ском, од но сно спе ци јал ном ра ту.

Се ћа ња, за пи си, ме мо а ри, днев ни ци и слич на гра ђа у 
исто риј ској на у ци сма тра ју се не по у зда ним из во ри ма. Они 
се мо ра ју по дроб но про ве ра ва ти и упо ре ђи ва ти ка ко са зва-
нич ним до ку мен ти ма раз ли чи те про ве ни јен ци је (др жав них 
вла сти и ин сти ту ци ја ра зних ни воа и са раз ли чи тих др жав но-
прав них те ри то ри ја), са штам пом и дру гим из во ри ма, та ко и 
ме ђу соб но, да би мо гли би ти из ве де ни ве ро до стој ни за кључ-
ци. Пре ма њи ма се мо же мо од но си ти са раз ли чи тим сте пе ном 
по ве ре ња и кад је реч о њи хо вој по у зда но сти, али ни ка ко их 
не тре ба од ба ци ва ти, на ро чи то у ис тра жи ва њи ма у ко ји ма они 
пред ста вља ју мал те не је ди ни из вор. Сма тра мо да по да ци што 
их пру жа ју та кви из во ри мо ра ју би ти све о бу хват но ана ли зи-
ра ни, и у овом ра ду су први пут на тај на чин из не ти по да ци 
о бро ју жр та ва у ком плек су кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но-
вац. На рав но да ре зул тат од ми ни мал но 99.370 и мак си мал но 
208.346 жр та ва не мо же би ти ко на чан, јер су гре шке у да том 
слу ча ју не из бе жне. До дат но ис тра жи ва ње би да ло не што дру-
га чи је бро је ве, ко ји би мо гли од сту пи ти од на ве де них за не ко-
ли ко сто ти на или чак хи ља да, али је вр ло мо гу ће да се не где 
у ра спо ну око из не та два бро ја кри је ре а лан број стра да лих.

На кра ју, по треб но је још јед ном ис так ну ти да се из нети 
бро је ви ни ка ко не мо гу тре ти ра ти као не ка кве ко нач не исти-
не, јер ко ли ко год про це не од не ко ли ко сто ти на хи ља да или 

251 Bo go ljub Ko čo vić, Žr tve Dru gog svet skog ra ta u Ju go sla vi ji, Lon don, 1985; Vla-
di mir Žer ja vić, Gu bi ci sta nov niš tva u Dru gom svjet skom ra tu, Za greb, 1989; О бро је ви ма 
жр та ва у Ја се нов цу ви де ти: И. Голд штајн, н. д., стр. 772–797.
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чак пре ко ми ли он жр та ва стра да лих у ком плек су кон цен тра-
ци о них ло го ра Ја се но вац де ло ва ле не по у зда но и пре те ра но, 
ни из во ри на ко ји ма се за сни ва ова сту ди ја се, ка ко је то већ 
не ко ли ко пу та на гла ше но, не мо гу узе ти као по у зда ни. За то 
и под на слов ра да гла си При лог про у ча ва њу бро ја жр та ва у 
си сте му кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац, пошто изнети 
ре зул та ти са мо то мо гу и би ти – при лог у про це су утвр ђи ва-
ња бро ја жр та ва. Те шко је по ве ро ва ти у то да је, у не до стат ку 
из во ра, од но сно њи хо вог си сте мат ског уни шта ва ња, мо гу ће 
пре ци зно утвр ди ти та чан број стра да лих. Схва ти ти раз ме ре 
зло чи на, нео пи си ве пат ње ло го ра ша, бе сти јал ност зло чи на ца 
и узро ке ко ји су до ве ли до то га је сте мно го ва жни је од са мог 
бро ја стра да лих за то че ни ка, а ка да се већ го во ри о бро је ви ма, 
он да тре ба пред у зе ти све да се осу је ти њи хо ва зло у по тре ба за 
ин те ресе оних ко ји ма до жр та ва и ни је ста ло.
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Ја се но вац I – Кра пје и Ја се но вац II – Бро чи це

1.1. Број ло го ра ша

1.2. Про це не бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша
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