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Реч уредника

По зна то је да се ис тра жи ва њи ма ве ли ких зло чи на учи ње ним над 
срп ским на ро дом, и при пад ни ци ма је вреј ске и ци ган ске/ром ске за јед ни-
це ба ви тек не ко ли ко ин сти ту ци ја као што су Му зеј жр та ва ге но ци да, Је-
вреј ски исто риј ски му зеј, Спо мен му зеј „21. ок то бар“ у Кра гу јев цу, Спо-
мен под руч је „До ња Гра ди на“ у Ре пу бли ци Срп ској, Спо мен под руч је 
„Ја се но вац“ у Хр ват ској. Же ља нам је да но ва са зна ња на пи са на у фор ми 
чла на ка о тој те ми об ја вљу је мо у јед ном ре пре зен та тив ном ча со пи су ко-
ји би тре ба ло да по са др жа ју до би је углед но ме сто и да се ди стри бу и ра 
на раз не адре се.
 Му зеј жр та ва ге но ци да, све стан зна ча ја об је ди ња ва ња и по ди за-
ња на ви ши ни во јед ног те мат ског ча со пи са, по ну дио је за јед нич ку про-
је кат и до био по др шку од Спо мен му зе ја „21. ок то бра“ у Кра гу јев цу. 
Та ко је на стао Годишњакзаистраживањегеноцида, ко ји је упра во пред 
ва ма. Ње го ва кон цеп ци ја пред ста вља про сти на ста вак ГодишњакаМузе
јажртавагеноцида.

Же ља нам је да у сле де ћим бро је ви ма об ја вљу је мо и при ло ге са-
рад ни ка слич них и на уч но-ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја из ван Ср би је ка-
ко би по сти гли же ље ни циљ, као и да га пред ста вља мо јав но сти сва ког 
22. апри ла, то јест на дан ко ји Ре пу бли ка Ср би ја обе ле жа ва као Дан се-
ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши зма у Дру гом 
свет ском ра ту. 
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НебојшаРашо
Хер цег Но ви

РИ САН СКИ ТА О ЦИ 1914. ГО ДИ НЕ

Оп шти на Ри сан об у хва та ла је 1914. го ди не Ри сан, Кри во ши је, 
Убле и Мо рињ. Бро ја ла је око 4.500 ста нов ни ка, ско ро сви су би ли пра-
во слав не ве ро и спо ве сти. Ср би су дје ло ва ли у Срп ском со ко лу, Срп ској 
чи та о ни ци и дру гим срп ским дру штви ма. На кон атен та та у Са ра је ву и 
ул ти ма ту ма ко ји је упу ћен Кра ље ви ни Ср би ји и у тој оп шти ни усли је дио 
је про гон срп ског ста нов ни штва.

Ко тар ско по гла вар ство је 28. ју ла упу ти ло те ле грам1 ру ко вод ству 
ри сан ске оп шти не у ко јем га је оба вје сти ло да је по цар ској на ред би 
сту пи ла на сна гу ван ред на (из ним на) од ред ба по ко јој се ван сна ге ста-
вља ју те мељ ни за ко ни о лич ној сло бо ди, кућ ном пра ву, пра ву пе ти ци је, 
пра ву сло бод ног кре та ња, а за бра ње но је и но ше ње и по сје до ва ње сва ког 
оруж ја, му ни ци је и екс пло зи ва. Истим те ле гра мом оп шти на је оба вје-
ште на да је сту пи ла на сна гу на ред ба  вр хов ног за по вјед ни ка у Са ра је ву 
ко јом се про гла ше но вој но суд ство и При је ки суд.

Усли је ди ле су и дру ге мје ре усмје ре не ис кљу чи во про тив срп-
ског на ро да. За бра ње на су при мје ра ра ди срп ска дру штва. Све штен ство 
и мо на штво Срп ске пра во слав не цр кве сма тра но је не при ја тељ ским та ко 
да је на ред не 1915. па рох ри сан ски Ни ко ла Ми џор про тје ран у Беч, а се-
ште ник Ђор ђе Са мар џић ста вљен под над зор. 

Игу ман ма на сти ра Ба ња у Ри сну Ди о ни си је Ми ко вић осу ђен је у 
Ко то ру као „књи жев ни про па га тор Ср би је“ на пет го ди на за тво ра, а због 
бо ле сти му је за твор за мје њен кућ ним при тво ром2. Ми ко вић је био ис-
так ну ти пу бли ци ста, ет но граф, књи жев ник, са рад ник „Бо сан ске ви ле“ и 

1 Ар хив Хер цег Но ви, ОР-1914, док. 1320.
2 Др Бор јан ка Трај ко вић, „Игу ман Ди о ни си је Ми ко вић и са ра јев ски ча со пис Бо

санскавила (1885-1914)“, Збор ник Бока, 24, Град ска би бли о те ка Хер цег Но ви, Хер цег 
Но ви, 2004, стр. 366.

341.485(=163.41)(497.16)”1914/1918”
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дру гих ча со пи са, уред ник „Срп ског ма га зи на“.
Као и у свим кра је ви ма аустро у гар ска власт је узе ла та о це да би 

за пла ши ла и при ми ри ла ста нов ни штво. На чел ник ри сан ске оп шти не 
Гој ко Ћа то вић об ја вио је 4. ав гу ста Оглас1 ко јим је упо зо рио сво је су гра-
ђа не и пре по ру чио им, под сје ћа ју ћи их да се др жа ва на ла зи у рат ном ста-
њу, да се не би ни ко усу дио оште ти ти мо сто ве на јав ним пу те ви ма ни на-
го ми ла ва ти пред ме те ко ји би бло ки ра ли про ла зе, отро ва ти во ду за пи ће 
љу ди или жи во ти ња или на дру ги на чин учи ни ти во ду не у по тре бљи вом 
за пи ће, оште ти ти во до вод од Смо кви ца до Ри сна, оште ти ти те ле граф ске 
ве зе, а би ло је за бра ње но и па ли ти ва тру на вој нич ком, др жав ном или 
при ват ном до бру.

„Не са мо ја као ваш На чел ник већ и она пе то ри ца Ри шња на ко ји 
су за ро бље ни и узе од пра ће ни јам чи мо са сво јим жи во том и има њем за 
из вр ша ва ње го ре на ве де них та ча ка не го и ци је ло пу чан ство ово га мје ста 
би ло би под вр же но ве ли ком по ко љу“, сто ји у на чел ни ко вом огла су. На 
кра ју је на чел ник пре по ру чио на ро ду да се по на ша мир но и да па зи на 
сво је ду жно сти.

Ри шња ни су би ли за тво ре ни у твр ђа ви Ма му ла на остр ву Ла ста-
ви ца за јед но са оста лим та о ци ма из Бо ке ко тор ске. Ри сан ски та о ци у 
твр ђа ви Ма му ла су: при сјед ник ри сан ске оп шти не и стар је ши на Срп-
ског со ко ла у Ри сну по мор ски ка пе тан Алек сан дар Ви до вић, Ми ло Ра-
до вић, Ни ко Ни ко вић, тр го вац Сла во Ра до вић, тр го вац Мар ко Ко ва че вић 
и Си мо Ћа то вић2.

У твр ђа ви су жи вје ли у ве о ма те шким усло ви ма. На кон обо ље-
ва ња у та квим усло ви ма пре ба че ни су на коп но, а ка сни је и пу ште ни на 
сло бо ду. Про тив ни ког од њих ни је про на ђен ни ка кав до каз, ни ти по-
кре нут би ло ка кав по сту пак, већ су за та о це узе ти као углед ни гра ђа ни о 
че му го во ри и оглас на чел ни ка Ћа то ви ћа.

1 АХН, ОР-1914, док. 1344, пи сан ру ком ла ти ни цом.
2 Иг ња ти је Зло ко вић, „Мир ко Ком не но вић“, Збор ник Бока, 13-14, Са мо у прав на 

ин те ре сна за јед ни ца кул ту ре и на у ке Хер цег-Но ви, Хер цег Но ви, 1982, стр. 118.

НебојшаРашо
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ДаркоБ.Жарић,вишикустосисторичар
На род ни му зеј То пли це у Про ку пљу

ТО ПЛИ ЧА НИ У КОН ЦЕН ТРА ЦИ О НОМ ЛО ГО РУ „МА УТ ХА У
ЗЕН“ У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

Апстракт: У ра ду је дат спи сак за то че ни ка из То пли це у на ци стич ком 
рад ном ло го ру ,,Ма ут ха у зен“ са чи њен на осно ву ар хив ске гра ђе ко ја се на ла зи 
у На род ном му зе ју То пли це. У пр вом де лу ра да при ка зан је од ла зак у ло гор, 
опис тог ка за ма та са по моћ ним рад ним објек ти ма, жи вот у њи ма. Рад је на стао 
на осно ву при мар них из во ра, се ћа ња бив ших ло го ра ша, по го то во из об ја вље-
них се ћа ња Дра го љу ба По по ви ћа у ње го вој књи зи и нео бја вље них се ћа ња Ра-
до сла ва Ђор ђе ви ћа у ру ко пи су ко ја се чу ва у Му зе ју. 

 Кључнеречи: На ци сти, ло гор, Ма ут ха у зен, се ло, То пли ца, Про ку пље, 
Бла це, уби јен, по ли тич ки за тво ре ни ци, Дру ги свет ски рат 

 Не мач ки на ци стич ки ре жим у Ср би ји је у ,,по ли тич ки ло гор“ Ма-
ут ха у зен у Аустри ји, не ка да шњи ло гор из Пр вог свет ског ра та у ко јем је 
стра да ло 8.000 Ср ба, де пор то вао То пли ча не да ра де и да у том му чи ли-
шту умру од гла ди и ис цр пље но сти.
 Ду гу је мо ве ли ку за хвал ност Дра го љу бу Х. По по ви ћу, ло го ра шу 
и бив шем ду го го ди шњем ди рек то ру На род ног му зе ја То пли це, ко ји је у 
збир ци о Дру гом свет ском ра ту оста вио пре гршт по да та ка, би о гра фи ја 
и фо то гра фи ја бив ших ло го ра ша.  Про гон, пат ње и смрт ло го ра ша, нај-
бо ље су мо гли да опи шу они ко ји су би ли у том му чи ли шту, као што је 
то Дра го љуб Х. По по вић, опи сао у сво јој књи зи Од То пли це до па кла 
на ци стич ког кон цен тра ци о ног ло го ра Ма ут ха у зен.
 Та ко ђе, ду гу је мо за хвал ност и бив шем за то че ни ку Ра до сла ву 
Ђор ђе ви ћу ко ји је у ру ко пи су Му зе ју оста вио сво је успо ме не из ло го ра.
 Тру дио сам се, ба ве ћи се ис тра жи ва њем по во дом овог ра да, да 
по стиг нем мак си мум, да не из о ста вим ни јед ног ло го ра ша и сма трам да 
сам у то ме ус пео. Ни је дан од тих ло го ра ша ни је ви ше у жи во ту, а мно-

343.819.5(436)”1941/1945”
 341.485(=163.41)(436)”1941/1945”



16

ге по ро ди це су се од се ли ле из То пли це што је оте жа ло рад на овом де-
лу.   
 Пи са них до ку ме на та је оста ло ма ло, осим се ћа ња (из ја ва) бив-
ших де пор ти ра ца ко је су исто ри ча ри На род ног му зе ја То пли це за пи си-
ва ли то ком пе де се тих и ше зде се тих го ди на 20. ве ка. Об ра ди ти и си сте-
ма ти зо ва ти та се ћа ња би ло је до ста те шко. Бив ши де пор тир ци из но си ли 
су их, и углав ном је њи хо ве ре чи не ко дру ги за пи си вао. Об ра ђи вао сам 
их и уло жио до ста тру да да не по гре шим, јер се по не где се ћа ња ло го ра-
ша ни су по кла па ла. 

Украт ко, био сам ми шље ња да не за бе ле жи ти њи хо ва име на и 
пре зи ме на и њи хо ве тра гич не суд би не зна чи по чи ни ти грех пре ма сви ма 
они ма ко ји су да ли сво је жи во те за бо ље су тра свих нас, пре ма исто ри ји 
и нај по сле пре ма исти ни јер оно што ни је за бе ле же но као да се ни је ни 
до го ди ло. 

Кон цен тра ци о ни ло гор Ма ут ха у зен

„У Ма ут ха у зен се ула зи на ши ро ка вра та а је ди но се мо же иза ћи 
кроз ка мин кре ма то ри ју ма“ – ко ман дант ло го ра Франц Ци рајс

Ло гор је осно ван у ле то 1938. го ди не, не по сред но по сле при па-
ја ња Аустри је Не мач ком Рај ху, као спољ на ко ман да ло го ра Да хау, по ред 
гра ди ћа Ма ут ха у зен у по кра ји ни Обер до нау. На ла зио се 22 км ју жно од 
гра да Лин ца, по ред Ду на ва. За ко ман дан та ло го ра 17. фе бру а ра 1939. го-
ди не по ста вљен је Франц Ци рајс, СС штан дар тен фи рер из Мин хе на, а 
већ мар та те го ди не по че ло је до во ђе ње пр вих ло го ра ша.

Кроз па као ло го ра про шло је од мар та 1939. до 5. ма ја 1945. го ди-
не 335.000 ло го ра ша.

За тво ре ни ци из ло го ра на Ба њи ци код Бе о гра да ка ми о ни ма су (по 
50 њих) пре ба ци ва ни до же ле знич ке ста ни це у Топ чи де ру, а ода тле да ље, 
у сточ ним ва го ни ма, ка Аустри ји. Ва го ни су би ли пре на тр па ни, то ли ко 
да љу ди ни су мо гли но ге да опру же, а у том за гу шљи вом про сто ру на 
јед ном кра ју ва го на ста ја ла је ки бла за вр ше ње ну жде. Во де ни су има ли 
па су ста ри ји љу ди па да ли у не свест, а по је ди ни су то ком пу то ва ња и 
умр ли. Та кве ком по зи ци је су пре ко Вин ко ва ца, Оси је ка и Ма ђар ске сти-
за ле до Аустри је. По сле пу та, ко ји је тра јао 24 са та, воз је за ста јао у Ви-
ја но шта ту где су ло го ра ши до би ја ли ма ло во де и су пу. По сле још јед не 
па у зе у Бе чу сти за ли су на ма лу же ле знич ку ста ни цу Ма ут ха у зен, ода кле 
су уз прат њу СС-ова ца са пси ма, а уз псов ке и пљу ва ња гра ђа на ко ји су 
ста ја ли на ули ца ма, по сле пет ки ло ме та ра до ла зи ли до исто и ме ног ло-

ДаркоБ.Жарић
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го ра. Ло гор  је био сме штен на јед ној ви со рав ни бли зу ушћа ре ке Ен са, 
ко ја се ули ва у Ду нав, оп ко љен че ти нар ским шу ма ма.

Ло гор је био опа сан ве ли ким ма сив ним зи до ви ма, из над ко јих је 
би ла ра за пе та бо дљи ка ва жи ца при кљу че на на стру ју ви со ког на по на. 

По до ла ску у ло гор за то че ни ке су по стро ја ва ли го ле де сно од ка-
пи је, СС-ов ци су про ве ра ва ли да ли не ки од њих има злат не зу бе или 
пр стен на ру ци. По сле ту ши ра ња не ки од њих пре ма зи ва ни са ли зо лом 
ра ди дез ин фек ци је, сви су до би ја ли оде ћу на пру ге, и би ва ли оши ша-
ни по сре ди ни штраф том ши ри не че ти ри до пет сан ти ме та ра. Са ле ве 
стра не блу зе и на де сној но га ви ци пан та ло на ста јао је ред ни број ло го-
ра ша под ко јим су их во ди ли и под ко ји ма су се мо ра ли ода зи ва ти при 
про зив ци. Ис пред бро ја у тро у глу би ло је ути сну то пр во сло во зе мље из 
ко је ло го раш по ти че а цр ве на вин кла ис пред бро ја зна чи ла је да је реш 
о ко му ни сти. Зе ле ном вин клом озна ча ва ни су кри ми нал це, а цр ном цр-
но бер зи јан це. До 1943. го ди не ло го ра ши ма су те то ви ра ли број на ру ци, 
али је то по сле ма сов ног при ли ва за не ма ре но, па је то за ме ње но та ко 
што су на плех чи ћу ути ски ва ни бро је ви и жи цом ве за ни око ру ке ло го-
ра ша. Спа ва ли су на тро спрат ним кре ве ти ма, по тро је или че тво ро њих 
на јед ном. 

Ло го ра ши су ра ди ли у та ко зва ном ка ме но ло му, где су но се ћи ка-
ме ње на ле ђи ма би ли при мо ра ни да се пе њу и си ла зе на 186 сте пе ни ка. 
На том сте пе ни шту стра да ло је око 10.000 ло го ра ша. Тај „кр ва ви пут“ 
био је огра ђен жи ца ма и стра жар ским ку ла ма. У ло го ра ша ко ји је за стао, 
стра жар је био ду жан да пу ца. Они из та ко зва не ка жње нич ке гру пе но-
си ли су то вар у са ма ру.
                               

Жи вот ло го ра ша у Ма ут ха у зе ну1

Уста ја ње је би ло у че ти ри са та (ле то) и 5,15 са ти (зи ми), до ру чак 
је у пет са ти, про зив ка ло го ра ша је у 5,15 са ти, у 5,30 са ти по ла зи ло се 
на рад, ло го ра ши су ра ди ли од шест до 18 са ти, уз па у зу за ру чак од 12 
до 13 са ти, на по чи нак су по ла зи ли у 21 час. Та кав ри там учи нио је да 
је њи хо ва из др жљи вост, за ви сно од слу ча ја до слу ча ја, тра ја ла од три до 
де вет ме се ци.

Је ли се сто је ћи, без ка ши ке. Сва ко днев на ис хра на са сто ја ла се: за 
до ру чак ¼ ли тре цр не ка фе, за ру чак ¾ ли тре ти кве не су пе са три-че ти ри 

1 На род ни му зеј То пли це, Збир ка Дру ги свет ски рат, Ђор ђе вић Ра де Ба лон че, 
Нео бја вљен ру ко пис „Па као Ма ут ха у зен 1944-1945. го ди не – за пи си у кон цло го ру Гу-
зен 2“, фа сци кла Ђ. 
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пар че та кром пи ра, а за ве че ру 250 гра ма цр ног хле ба, 25 гра ма ко ба си це 
и ½ ли тре кнор су пе. Не де љом су за ве че ру има ли 250 гра ма цр ног хле ба, 
25 гра ма мар га ри на и јед ну су пе ну ка ши ку мар ме ла де. 

Бер бе ри су сва ке не де ље бри ја ли ло го ра ше, пра ви ли им шраф ту 
на гла ви, а то је по не ка да тра ја ло све до по но ћи, у за ви сно сти ка да би 
од ре ђе ни ло го ра ши сти гли на ред.

При од ла ску на спа ва ње ло го ра ши су сла га ли оде ћу и у њу ста-
вља ли ци пе ле са др ве ним ђо ном ка ко би им то по слу жи ло уме сто ја сту-
ка. По кри ва ли су се ће ба ди ма у ко ји ма је би ло пу но ва ши ју.

По је ди ни ло го ра ши ко ји су би ли у ,,ка ме ри“, тј. они ко ји су има-
ли сре ће да ра де у ве ли ком ло го ра шком скла ди шту оде ће и обу ће, уз ко ју 
је би ла кро јач ка и обу ћар ска ра ди о ни ца за кр пље ње и по прав ку оде ће и 
обу ће, има ли су ве ли ке шан се да пре жи ве јер су ра ди ли ко ли ко-то ли ко у 
то плом и ни су би ли из ло же ни ве ли ком мал тре ти ра њу.

Кад је оба вља на дез ин фек ци ја, ло го ра ши су го ли мо ра ли по це лу 
ноћ да че ка ју у јед ној про сто ри ји ка ко би до би ли дез ин фи ко ва ну оде ћу. 
Та да су до би ја ли и но ва це пи ва, пре ма зи ва ни су и из ве сном теч но шћу 
по сле ко је су, ка ко су све до чи ли, до би ја ли гро зни цу пра ће ну по ви ше ном 
тем пе ра ту ром. Од та квих „ме ра“ мно ги су по че ли да обо ле ва ју и уми ру.

Ују тру су опет мо ра ли на рад. 
За дах ле ше ва из огром них дим ња ка кре ма то ри ју ма ши рио се на 

све стра не ло го ра.
Ка пои (ла ге рел те стер) би ли су љу ди ко ји су ра ди ли у ло гор ском 

пер со на лу са ве ли ким овла шће њи ма од СС-ова ца. То су углав ном би ли 
кри ми нал ци, ко ји су, чак у не ким слу ча је ви ма, сек су ал но ис ко ри шћа ва-
ли мла ђе ло го ра ше ко ји су им чи сти ли про сто ри је.

Пр ви ло гор је имао 20 ба ра ка, ко је су би ле озна че не бро је ви ма: 
пр ва и дру га ба ра ка – ла гер упра ва; тре ћа и че твр та ба ра ка – кри ми нал-
ци; пе та ба ра ка – јед на по ло ви на ам бу лан та а дру га је вреј ски сме штај; 
ше ста ба ра ка – ин тер на ци о нал на, сед ма и осма ба ра ка – По ља ци; де ве та 
и де се та ба ра ка – Аустри јан ци, Нем ци, Че хо сло ва ци и по ли тич ки крив-
ци; 11. ба ра ка – де ца; 12. ба ра ка – Шпан ци; 13, 14. и 15. ба ра ка – Ју го-
сло ве ни, Ру си, Фран цу зи, Ита ли ја ни; 16. до 20. ба ра ка – ка ран тин за 
но во при до шле. 

Дру ги ло гор је имао че ти ри ба ра ке озна че не бро је ви ма од 21 до 
24, био је са гра ђен је 1943. го ди не.

Тре ћи ло гор је имао осам ба ра ка озна че них бро је ви ма од 25 до 
32. Био је про ви зо ран – без во де и кло зе та. У ње му је за крат ко вре ме то-
ком 1944. го ди не стра да ло око 3.000 ло го ра ша

ДаркоБ.Жарић
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Главни улаз у логор Маутхаузен

Поглед на логор из авиона
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Рад у каменолому

Вешање логораша
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Та бе ла 1. Огран ци ло го ра Ма ут ха у зен

Р.б. На зив огран ка Број
ло го ра ша

1. Gu sen 1, 2 i 3 (ка ме но лом, рат на ин ду стри ја, 
ци гла на) 

10-20.000

2. Melk (под зем ни ту не ли, ви со ке бра не) 4.000

3. Eben see (град ња под зем них ту не ла за по тре бе 
рат не ин ду стри је) 

10.000

4. Linz 1, 2 3 7.000
5. Steyz 4.000
6. Sa u rer wer ke Wi en 1.500
7. Jun kers wer ke  Wi en 2.000
8. Wr. Ne us tadt 1.000
9. Wi e ner ne u dorf (авио-ин ду стри ја) 3.000
10. Gro sra ming (из град ња хи дро цен тра ле) 800
11. Ni be lun gen wer ke 1.100
12. Kla gen furt 90
13. Lo ib plas sud und nord 5.000
14. Schli er-Voc kla bruck 1.500
15. Peg gau bei Graz 600
16. Wi en-je dle see 400
17. Wi en-hin ter bruhl 800
18. Len zing 600
19. St. Agyd 400
20. Dip pold sau 600
21. Eise nerz 500
22. St. La mrecht 20
23. Ter nberg 200
24. Wels-gun skir chen 10.000
25. Mo os bi er ba um 60
26. Wi en-schon brunn 6
27. At tnang-Puc hhe im-Redl-Zipf 200
28. Am stet ten 4.000
29. Hart he im (за твор код Лин ца) Не по зна то 

УКУП НО 79.376 

Не ки од огра на ка ло го ра: 
1. Ло гор Gu sen 1 био је уда љен од цен трал ног ло го ра че ти ри ки-

ло ме тра, а пре ко пу та је био Gu sen 2. Ло го ра ши из ло го ра Gu sen 2 ра ди ли 
су на гра ди ли шту уда ље ном не ко ли ко ки ло ме тра код се ла Св. Ге ор ги где 

ДаркоБ.Жарић
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је по ди за на ве ли ка под зем на фа бри ка ави о на ,,Ме серш мит“. Пре воз до 
гра ди ли шта од ви јао се ком по зи ци јом отво ре них ва го на на уско трач ном 
ко ло се ку, а ло го ра ши су у ње му чу ча ли. У сва ком ва го ну пра ти ла су их 
по дво ји ца СС-ова ца рас по ре ђе них на ле вом и у де сном углу. У ло го ри-
ма Gu sen 1 и Gu sen 2 уби је но је ви ше од 37.000 ло го ра ша. 

2. Ло гор Lo ibl Pass, је дан део тог ло го ра се на ла зио у кра ју Под-
љу бељ, око 10 км се вер но до гра да Тр жи ча, на 1000 ме та ра над мор ске 
ви си не, у бли зи ни не ка да шње ју го сло вен ско-аустриј ске гра ни це, а дру ги 
део на аустриј ској стра ни пла нин ског ма си ва Ка ра ван ки. Ло гор је осно-
ван због град ње ту не ла ду гог 1.600 ме та ра кроз Ка ра ван ке што је пред-
ста вља ло нај кра ћу ве зу Аустри је са Ја дран ским мо рем. Ло гор је чу ва ло 
120 при пад ни ка СС је ди ни це и 80 пла нин ских жан дар ма.

На ме сту где је ло гор по сто јао 1953. го ди не по диг нут је спо ме ник 
а при отва ра њу ту не ла 1964. го ди не от кри ве на је и спо мен пло ча ин тер-
нир ци ма.
                      

Крај ра та 

При кра ју ра та не мач ки офи ци ри, стра жа ри и ка пои-кри ми нал-
ци из ло го ра Ма ут ха у зен мо би ли са ни су за од бра ну Бер ли на – а ка ко је 
оста ло за бе ле же но, из у зев јед ног ко ји је сло вио за пред рат ног ко му ни-
сту – а уме сто њих на њи хо ва ме ста до ве де ни су ста ри и бо ле сни Нем ци. 

Убр зо је до зво ље но да Фран цу зи, Хо лан ђа ни, Бел ги јан ци и Гр ци 
до би ја ју па ке те од Ме ђу на род ног Цр ве ног кр ста. 

Из ло го ра су од ве де ни Је вре ји и све ште ни ци свих ве ро и спо ве сти.                                                                            
Нем ци су 2. ма ја 1945. го ди не об у ста ви ли све ра до ве. Три да на 

ка сни је, 5. ма ја, до ло го ра сти же аме рич ка из вид ни ца и стра жа ри су се 
убр зо пре да ли. По све до че но је да су ло го ра ши та да уби ли ка поа-стра-
жа ра бив шег ко му ни сту, ше фа ку хи ње, ка поа Ед мон да цр но бер зи јан ца и 
још не ко ли ко њих.

Ло гор су ко нач но осло бо ди ле је ди ни це аме рич ке вој ске 7. ма ја 
1945. го ди не.

Ко ман дант ло го ра Ци рајс је при ли ком по ку ша ја бе га из ло го ра 
ра њен а ухва ти ли су га при пад ни ци аме рич ких вој них је ди ни ца 23. ма ја 
1945. го ди не.

Са ве знич ка вој ска је зва нич но пре да ла ло гор Ре пу бли ци Аустри-
ји 1947. а она је већ 1949. го ди не уста но ви ла Др жав ни му зеј у Ма ут-
ха у зе ну. Цен трал ну му зеј ску по став ку отво рио је 3. ма ја 1970. го ди не 
аустриј ски кан це лар Бру но Крај ски. 
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Не по сред но по сле осло бо ђе ња ло го ра Ју го сло ве ни су осно ва ли 
Ју го сло вен ски од бор ло го ра ша и за пред сед ни ка тог те ла иза бра ли ис-
так ну тог сло ве нач ког књи жев ни ка Пре жи хо ва Во ран ца, али јас Ло вро 
Ку хар. По по врат ку у Ју го сла ви ју бив ши  ло го ра ши су оста ли се дам да на 
у ка ран ти ну у Су бо ти ци, због иден ти фи ко ва ња и до би ја ња про пу сни це 
за по вра так ку ћи. 

Та бе ла 2: Број стра да лих у ло го ру Ма ут ха у зен1

Др жа ва Број 
СССР 32.180
Пољ ска 30.203 
Ма ђар ска 12.923
Ју го сла ви ја 12.870 
Фран цу ска 8.203
Шпа ни ја 6.502
Ита ли ја 5.750
Че хо сло вач ка 4.473
Грч ка 3.700
Хо лан ди ја 1.639
Не мач ка 1.500
Бел ги ја 742
Аустри ја 235
Нор ве шка 77
САД 34
Лук сем бург 19
Ен гле ска 17

122.767

По след њих да на апри ла 1945. го ди не у ло го ру је бо ра ви ло: 15.803 
По ља ка, 15.581 Рус, 10.015 Ма ђа ра, 3.179 Фран цу за, 2.791 Ју го сло вен, 
2.263 Ита ли ја на, 2.184 Шпа на ца, 1.150 Не ма ца, 1.312 Че хо сло ва ка, 502 
Аустри ја на ца, 191 Бел ги ја нац, 90 Хо лан ђа на, 64 Лук сен бур жа на, 23 Ал-
бан ца, 23 Ру му на, че ти ри Ен гле за, че ти ри Ара па, тро ји ца Ин до не жа на, 
тро ји ца Бу га ра, три Тур чи на, два Ки не за, и по је дан Аме ри ка нац, Ка на-
ђа нин, Егип ћа нин, Нор ве жа нин, Швај ца рац и Грк.

1 По по вић Х. Дра го љуб, ОдТоплицедопакланацистичког концентрационог
логораМаутхаузен, Про ку пље 2001, стра на 162.
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II. Спи сак за то че ни ка из То пли це у кон цен тра ци о ном ло го ру Ма ут ха у зен

1.ЛогорашиМатхаузенаизТоплицекојисусепослеослобођењалогора
вратиликући:

 А. Оп шти на Про ку пље:
Го ве да ре вић др Ви то мир, Про ку пље (Ра ки нац)
Ђор ђе вић С. Ра до слав  Ба лон че, Про ку пље  
Жив ко вић В. Дра го љуб, Про ку пље 
Ив ко вић Вла сти мир, Про ку пље 
Јо вић Дра го слав, Про ку пље 
Ко стић Не стор Не го, Про ку пље 
Пан тић Бо жи дар Пе чур че, Про ку пље
Пе шић М. Јо ван, Про ку пље 
По по вић Х. Дра го љуб, Про ку пље 
Ра до са вље вић Ми лу тин, Про ку пље 
Ри стић Алек сан дар, Про ку пље 
 Ри стић Д. Бо ри во је, Про ку пље 
Са вић Иси дор, Про ку пље  
Сте ва но вић Д. Сте ван, Про ку пље
Ха џи-То нић С. Не го слав, Про ку пље 
Сто ја но вић Вла сти мир, се ло Жит ни По ток
Цвет ко вић Т. Сто јан, се ло Жит ни По ток 
Цве та но вић Ђор ђе, се ло Жит ни По ток
Бог да но вић Ве ли мир, се ло Бу бли ца
Де мић Ду шан, се ло Бу бли ца 
Ђор ђе вић Цвет ко, се ло Бу бли ца 
Зла та но вић Си бин, се ло Бу бли ца 
Илић Ра до мир, се ло Бу бли ца  
Јо ва но вић Не над, се ло Бу бли ца 
Јо ва но вић Д. Алек сан дар, се ло Бу бли ца 
Мар ко вић До бри во је, се ло Бу бли ца 
Ми ла но вић Јо ван, се ло Бу бли ца 
Ми лен ко вић Алек сан дар, се ло Бу бли ца 
Ми тро вић Бу ди мир, се ло Бу бли ца
Па у но вић Све то зар, се ло Бу бли ца 
Ста мен ко вић Дра го љуб, се ло Бу бли ца  
Ста мен ко вић Све ти слав, се ло Бу бли ца 
Сто ја но вић Ра ди сав, се ло Бу бли ца 
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Го лу бо вић Бо жи дар, се ло Дра ги Део
Жив ко вић Ар се ни је, се ло Дра ги Део 
Жив ко вић Са ва, се ло Дра ги Део
Здрав ко вић До бри во је, се ло Дра ги Део
Мла де но вић Ди ми три је, се ло Дра ги Део 
Ра ден ко вић До бро сав, се ло Дра ги Део 
Ра до ва но вић Д. Ра до ван, се ло Дра ги Део 
Ми ло ше вић Ми ли сав, се ло Ста то вац
Мла де но вић Вла сти мир, се ло До њи Ста то вац
Мла де но вић В. Дра го љуб, се ло До њи Ста то вац 
Мла де но вић Си бин, се ло До њи Ста то вац 
Па вло вић Ти хо мир, се ло До њи Ста то вац 
Пеј чић Дра гу тин, се ло До њи Ста то вац
Ри стић Ве ли мир, се ло До њи Ста то вац
Сте ва но вић Ми лош, се ло До њи Ста то вац  
Сто иљ ко вић Бо ри сав, се ло До њи Ста то вац 
Те шић Ни ко ла, се ло До њи Ста то вац
Му тав џић М. Ва си ли је, се ло Па сја ча 
Ан то но вић Мла ден, се ло  Бе ле Во де 
Бог да но вић Ми ли во је, Но во Се ло
Бог да но вић Ду шан, се ло Бре сни ца 
Ву ји чић Јан ко, се ло Бе ли Ка мен 
Вуч ко вић Жи во јин, се ло Здра ви ње 
Да кић Дра го љуб, се ло Ђу ре вац
Илић Дра ги ша, се ло Гор ња Стра жа ва  
Илић Жив ко, се ло Јо ви не Ли ва де 
Ко стић Кр сто мир, се ло Ре си нац  
Нин ко вић М. Вукoман, се ло Мр љак

  Б. Оп шти на Бла це
Не шо вић Бла го је, се ло Сту бле 
Ко ва че вић Де си мир, Бла це
Па вло вић Бу ди мир, се ло Ка ше вар 
Ра ко њац Дра го слав, се ло Пре бре зе 
Ата на ско вић Ти јо сав, се ло Ме ђу ха на
Ђу кић Кр сти во је, се ло Ме ђу ха на
Ђу кић Стој ко, се ло Ме ђу ха на
Ко стић Ран ђел, се ло Ме ђу ха на 
Лап че вић Ву чић, се ло Ме ђу ха на 
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Лап че вић Ж. Ми лош, се ло Ме ђу ха на 
По по вић Рат ко, се ло Ме ђу ха на 
Сто ја но вић Дра го љуб, се ло Ме ђу ха на
Ар се ни је вић Јо ван, се ло При дво ри ца 
Ар се ни је вић Ми цан, се ло При дво ри ца 
Јо цић Ву ји ца, се ло При дво ри ца
Јо цић Мић ко, се ло При дво ри ца
Мар ко вић Ста ни мир, се ло При дво ри ца 
Ми јај ло вић Бо жи дар, се ло При дво ри ца 
Нов чић Алек сан дар, се ло При дво ри ца

 В. Оп шти на Жи то ра ђа
Ан та на ско вић С. Ми ли во је, се ло Ду бо во 
Ве лич ко вић Све ти слав, се ло Бад ње вац 
Илић А. Жив ко, се ло Ре чи ца

 Г. Оп шти на Кур шу мли ја  
Ди кић Че до мир, Кур шу мли ја 
Ивић Све то мир, Кур шу мли ја 
Ка лић Ду шан, Кур шу мли ја 
Мит ко вић В. Ви до сав, Кур шу мли ја 
Ри стић Бо шко, Кур шу мли ја 
Иван че вић Ми ло рад, се ло До бри До 
Ми лен ко вић Ма рин ко, се ло Дан ко ви ћи 
Пе тро вић То ма, се ло Лу ко во. 

 2.УбијенилогорашиизТоплице
 
Ву ји сић Иван, ро ђен у се лу Ја бу ка, оп шти на Ко ла шин. Стал но је био 
на ста њен у Про ку пљу. На по чет ку ра та вој во да Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе-
ћан ца. Умро  је по чет ком 1943. го ди не на при нуд ном ра ду у под зем ној 
фа бри ци Ме серш ми та. 
Ди ми три је вић Стан ко, Про ку пље, уби јен 25. апри ла 1945. го ди не.  
Жив ко вић Д. На стас, Про ку пље, уби јен 17. мар та 1945.
Зла та но вић В. Жи во јин, Про ку пље, по ги нуо у ан гло а ме рич ком бом бар-
до ва њу ло го ра 30. сеп тем бра 1943.  
Јев тић Д. Ђор ђе Ти гар, Про ку пље, уби јен 10. ју ла 1944.  
Јо вић Д. Дра го љуб,  Про ку пље,  уби јен 1944. 
Но ва ко вић Пе тар, Про ку пље, уби јен 26. ју на 1944.  
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Роч ко ма но вић Ра то мир, Про ку пље, стра дао у ло го ру 26. ју на 1944.
Та сић М. Во ји слав, Про ку пље, уби јен у ло го ру 25. фе бру а ра 1944. 
Ха џи-То нић Д. Си ни ша, Про ку пље. Син Не го слав је оца Си ни шу зад њи 
пут ви део са ло го ра ши ма  у ја ну а ру 1945. го ди не. 
Вељ ко вић П. Сто јан, се ло Бре го ви на, уби јен 28. ок то бра 1943. 
Ни ко лић Јеф ти ми је, се ло Кру шкар, уби јен 19. ав гу ста 1943. 
Јо цић Вла ди мир, се ло Жит ни По ток, уби јен 5. сеп тем бра 1944.  
Ди нић Ран ко, се ло Жит ни По ток,  уби јен 18. фе бру а ра 1944.
Ива но вић Све то мир, се ло Жит ни По ток, уби јен 22. ју ла 1944.  
Стан ко вић Ср бо љуб, се ло Жит ни По ток, уби јен 16. де цем бра 1943.
Цве та но вић Сто јан, се ло Жит ни По ток, уби јен 13. ок то бра 1943.
Ђор ђе вић Ар се ни је, се ло Бу бли ца, уби јен 5. мар та 1944. 
Ђор ђе вић То дор, се ло Бу бли ца,  уби јен 24. ав гу ста 1944.
Жив ко вић Ми ло ван, се ло Бу бли ца, уби јен 5. фе бру а ра 1944.
Жив ко вић Мир ко, се ло Бу бли ца, уби јен 5. фе бру а ра 1944.
Јо ва но вић Бо го слав, се ло Бу бли ца, уби јен 11. де цем бра 1943.
Јо ва но вић Ми ло рад, се ло Бу бли ца, уби јен 1. ја ну а ра 1945.  
Јо ва но вић Ста ни слав, се ло Бу бли ца, уби јен 2. ма ја 1944.
Јо ва но вић Сто јан, се ло Бу бли ца, уби јен 10. ју ла 1944.
Ко ста ди но вић Во ји слав, се ло Бу бли ца,  уби јен 29. ок то бра 1943.  
Ко ста ди но вић Бу ди мир, се ло Бу бли ца, уби јен 10. ав гу ста 1944.
Ко ста ди но вић Жи во јин, се ло Бу бли ца, уби јен 8. но вем бра 1943.
Ми лен ко вић Ми ло је, се ло Бу бли ца, уби јен 2. но вем бра 1944.
Ми ло ше вић Ми ло рад, се ло Бу бли ца, уби јен 18. ју ла 1944.
Ми ло ше вић Све то зар, се ло Бу бли ца, уби јен 28. фе бру а ра 1944.
Па вло вић Ми лу тин, се ло Бу бли ца,  уби јен 30. мар та 1944.
Стој ко вић Све то мир, се ло Бу бли ца, уби јен 16. мар та 1945. 
Го лу бо вић Све то зар, се ло Дра ги Део, уби јен 1. но вем бра 1943.
Ве лич ко вић Ста ни ша, се ло Дра ги Део, уби јен 29. но вем бра 1944.
Жив ко вић М. Дра го љуб, се ло Дра ги Део, уби јен 26. сеп тем бра 1944.  
Ма рин ко вић Адам, се ло Дра ги Део, уби јен 24. де цем бра 1943.  
Ма рин ко вић Бу ди мир, се ло Дра ги Део, уби јен 8. ав гу ста 1944.
Ма рин ко вић Јев та, се ло Дра ги Део, уби јен 16. ју на 1943.
Мла де но вић Ми о драг, се ло Дра ги Део, уби јен 24. сеп тем бра 1944.
Ра ден ко вић Ла зар, се ло Дра ги Део, уби јен 14. фе бру а ра 1944.
Ра ден ко вић Све ти слав, се ло Дра ги Део, уби јен 3. фе бру а ра 1945. 
Вуч ко вић Сто јан, се ло До њи Ста то вац, уби јен 6. ју ла 1944. 
Ан ђел ко вић Ве ли мир, се ло До њи Ста то вац, уби јен 10. де цем бра 1944.
Ђо рић Љу би сав, се ло До њи Ста то вац, уби јен 8. мар та 1944.
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Ми ло ше вић Љу бо мир, се ло До њи Ста то вац, уби јен 8. апри ла 1944.
Мла де но вић Гми тар, се ло До њи Ста то вац, уби јен 8. ав гу ста 1944.
Мла де но вић Б. Дра го љуб, се ло До њи Ста то вац, уби јен 6. ју ла 1944.
Мла де но вић Ла зар, се ло До њи Ста то вац, уби јен 27. апри ла 1944. 
Мла де но вић Пе тар, се ло До њи Ста то вац, уби јен 14. сеп тем бра 1943.
Мла де но вић Стан ко, се ло До њи Ста то вац, уби јен 12. но вем бра 1943. 
Не шко вић Ми лан, се ло До њи Ста то вац, уби јен 10. апри ла 1944. 
Пе шић Ми ли ја, се ло До њи Ста то вац, уби јен је 10. де цем бра 1944. 
Пе шић Ми ло рад, се ло До њи Ста то вац, уби јен 29. сеп тем бра 1943.
Ри стић Дра гу тин, се ло До њи Ста то вац, уби јен 2. ок то бра 1944. 
Ри стић Све ти слав, се ло До њи Ста то вац, уби јен 20. мар та 1944. 
Сте ва но вић Ми лен ти је, се ло До њи Ста то вац, уби јен 12. ок то бра 1944.
Сто ја но вић Ми лан, се ло До њи Ста то вац, уби јен 6. ју ла 1944.
Сто јиљ ко вић Ми ло рад, се ло До њи Ста то вац, уби јен 18. апри ла 1944.
Бо шко вић Бо ри во је, се ло Па сја ча, уби јен 13. ја ну а ра 1944.
Да ко вић Са во, се ло Па сја ча, уби јен 9. ју на 1943.
Ја бла но вић Гру јо, се ло Па сја ча, уби јен 20. ју ла 1943.
Илић Ак сен ти је, се ло Бе ла Во да, уби јен 7. сеп тем бра 1943.
Ми то вић Ми о драг, се ло Бе ла Во да, стра дао 17. де цем бра 1943.
Бо јат Урош, се ло Грабовaц, уби јен 9. ок то бра 1943.
Вој скић Све то лик, се ло Гра бо вац, уби јен 2. ју ла 1944. 
Ви до са вље вић Жи во рад, Но во Се ло, уби јен 15. но вем бра 1943.
Го рић Или ја, се ло Тр на ва, уби јен 27. апри ла 1945.
Ђо кић Да ни ло, Ба бо ти нац,  уби јен 16. сеп тем бра 1943.  
Ђор ђе вић Три фун, се ло Ма ђе ре, уби јен 2. но вем бра 1943. 
Ђо ро вић Ду шан, се ло Кон чић, уби јен 24. апри ла 1945.
Ми ло са вље вић Бо жи дар, се ло Гор ња Ко њу ша, уби јен 18. мар та 1945.
Ра до вић Ми ли во је, се ло Тр но ви Лаз, пре ба чен у ло гор Аушвиц ода кле 
се ни је вра тио.
Сре до је вић Сре до је, Мр љак, уби јен ју ла или ав гу ста 1943. 
Пеј чић Ми ло рад, Тр на ва, уби јен 23. ок то бра 1943.
Бо ри са вље вић Ми ло је, се ло Бре жа не, Бла це, стра дао 11. фе бру а ра 1944. 
Ва си ље вић Бог дан, се ло Гр гу ре, Бла це, уби јен 22. ок то бра 1943. 
Ве лич ко вић Ми ли сав, се ло  Ши љо ма не, Бла це, уби јен 27. апри ла 1944.
Мар ко вић Јо ван, Бла це, умро у ло го ру 4. апри ла 1944. од бо ле сти ен те-
ри тис и сла бе цир ку ла ци је кр ви.
Сто ја ди но вић Све то мир, се ло Јо ша ни ца, Бла це, уби јен 11. сеп тем бра 
1943. 
Ва си ље вић Че до мир, се ло По по ва, Бла це, уби јен 14. фе бру а ра 1945.
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Ва си ље вић Аго мир, се ло По по ва, Бла це, уби јен 15. фе бру а ра 1945.
Ми нић Бу ди мир, се ло Ала ба на, Бла це, уби јен 2. ок то бра 1944.
Ни кић Ву ко та, се ло Ала ба на, Бла це, умро у Шта је ру 22. ав гу ста 1943.
Алек сан дро вић Ти јо сав, се ло Ме ђу ха на, Бла це, уби јен  6. но вем бра 1943.
Алек сан дро вић Бо жи дар, се ло Ме ђу ха на, Бла це, уби јен  3. мар та 1945.
Бо ри са вље вић Ми ло је, се ло Бре жа не, Бла це, уби јен 11. фе бру а ра 1944.
Ди ми три је вић Жи во јин, се ло Ме ђу ха на, Бла це, уби јен 26. де цем бра 
1943.
Ко стић Обрен, се ло Ме ђу ха на, Бла це, уби јен 18. ју ла 1944.
Ко стић Мил ко, се ло Ме ђу ха на, Бла це, умро у Шта је ру 17. фе бру а ра 
1944.
Лап че вић Ти јо сав, се ло Ме ђу ха на, Бла це, умро у Шта је ру 1943.
Па вло вић А. Сла ви мир, се ло Ме ђу ха на, Бла це, стра дао у ло го ру 19. мар-
та 1943.
По по вић Па вле, се ло Ме ђу ха на, Бла це, уби јен 2. ја ну а ра 1945.
Ар се ни је вић Ми о драг, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 29. но вем бра 
1943. 
Ар се ни је вић Ла зар, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 25. ок то бра 1943.
Ђор ђе вић Ву ји ца, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 8. ав гу ста 1944.
Ђор ђе вић Ми хај ло, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 31. де цем бра 1944.
Ђор ђе вић Ра до ван, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 26. но вем бра 1943.
Јо ва но вић Ву чић, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 30. де цем бра 1943.
Ким це лић Три дон, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 3. ма ја 1944.
Мар ко вић Дра го мир, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 30. апри ла 1945.
Ми јај ло вић Бу ди мир, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 24. ја ну а ра 1944.
Ми јај ло вић Ра до ван, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 7. ја ну а ра 1944.
Мла де но вић Фи лип, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 5. ав гу ста 1944.
Мла де но вић Ми лан, се ло При дво ри ца, Бла це, умро у Шта је ру 16. ок то-
бра 1943.
Са вић Све ти слав, се ло При дво ри ца, Бла це, уби јен 7. мар та 1944.
Га шић Све то зар, се ло Ја се ни ца, оп шти на Жи то ра ђе, уби јен 8. де цем бра 
1944.
Бум бић Ра дош, Кур шу мли ја, уби јен 14. апри ла 1943.
Ђу ро вић Ра до је, се ло Са мо ко во, оп шти на Кур шу мли ја, уби јен  23. апри-
ла 1945.
Не дељ ко вић М. Ми лош, се ло Вре ло, Кур шу мли ја, уби јен 8. фе бру а ра 
1944.
Кри во ка пић Ду шан, се ло Ба ћо гла ва, Кур шу мли ја, уби јен 6. ја ну а ра 1945.
Мр во вић Пу ни ша, се ло Ма та ро ва, Кур шу мли ја, уби јен при ли ком  до ла-
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ска у ло гор. 
Стан ко вић Зве здан, Кур шу мли ја, спа љен у кре ма то ри ју му 25. фе бру а ра 
1944.  
Цвет ко вић Цвет ко, се ло Ба ћо гла ва, Кур шу мли ја, уби јен 21. сеп тем бра 
1944. 

Та бе ла 3: Број То пли ча на у ло го ру по оп шти на ма

Оп шти на Број ло го ра ша Уби је ни Пре жи ве ли
Про ку пље 136 75 61
Бла це 50 31 19
Кур шу мли ја 15 7 8
Жи то ра ђе  4 1 3
УКУП НО 205 114 91

Резиме

Кон цен тра ци о ни ло гор Мат ха у зен сло вио је као је дан од на ци стич ких ло го ра 
за по ли тич ке за тво ре ни ке. Од по ли тич ких за тво ре ни ка из То пли це нај ви ше је би ло пар-
ти за на, али ме ђу њи ма је био и је дан чет нич ки вој во да Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе ћан ца, 
Иван Ву ји сић. Вој во да се ни је вра тио, умро је на при нуд ном ра ду у под зем ној фа бри ци 
Ме серш ми та. У том ло го ру, за то че ни ци, на рав но, ни су има ли основ но људ ско пра во, 
пра во на жи вот, већ „пра во на рад“ или на смрт. На ци стич ки стра жа ри у ло го ру, по на-
ре ђе њу ко ман дан та има ли су пра во да мал тре ти ра ју, му че и уби ја ју за то че ни ке. Те ра ли 
су их да ра де те шке по сло ве од ују тру до уве че, и они, за пра во, за на ци сте ни су би ли 
љу ди; ко ри сти ли су их са мо за на по ран рад.

Из То пли це је у Мат ха у зе ну де пор то ва но 205 „не при ја те ља на ци ста“, од тог 
бро ја на кон  осло бо ђе ња  ло го ра 5. ма ја 1945. од 2.791 Ју го сло ве на вра тио се и 91 То-
пли ча нин у То пли цу а 114 њих или 55,6 % уби је но је или је умр ло у ло го ру од укуп но 
12.756 Ју го сло ве на. 

Нај ста ри ји То пли ча нин по слат у ло го ру био је Ла зар Ар се ни је вић из При дво-
ри це, та да му је би ло 56 го ди на, а нај мла ђи 16-го ди шњи Не го слав Ха џи То нић из Про-
ку пља. Ар се ни је вић ни је пре жи вео а Ха џи То нић је сте. 

Они ко ји су се вра ти ли у То пли цу  на кон осло бо ђе ња ло го ра, го во ри ли су о 
том стра ти шту сво јим по том ци ма, ком ши ја ма, при ја те љи ма, али и су ди ја ма, ка ко би 
они ко ји су их та мо по сла ли и они ко ји су са ра ђи ва ли са на ци сти ма од го ва ра ли за тај 
стра шан зло чин. 
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 Извори 
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ТањаТулековић,вишикустос
Јав на уста но ва „Спо мен-под руч је До ња Гра ди на“

СЈЕЋАЊЕ СПАСОЈЕ АЛЕКСИЋА

Апстракт: Спа со ја Алек сић (1928) из но си сје ћа ње о жи во ту у свом 
род ном се лу, Гор њи Је ло вац, при је по чет ка Дру гог свјет ског ра та, о зло дје ли ма 
уста ша за ври је ме Ко зар ске офан зи ве, као и ута ба ном срп ском пу ту пре ма кон-
цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац. Успио је пре жи вје ти за хва љу ју ћи му дро сти 
сво је мај ке, ко ја му је по ве за ла пе ле ну око гла ве и на дје ну ла му име Спа се ни ја, 
те га на тај на чин за шти ти ла при ли ком одва ја ња му шке дје це у ло го ру. Мно го 
го ди на ка сни је, као пред сјед ник Са ве за удру же ња бо ра ца на род но-осло бо ди-
лач ког ра та (СУБ НОР), пре ци зно је са чи нио спи ско ве жр та ва Гор њег Је лов ца 
ко је је до ста вио Спо мен-под руч ју До ња Гра ди на и Спо мен-под руч ју Ја се но-
вац. Спа со ја да нас има 87 го ди на.

Кључнеријечи: Гор њи Је ло вац, Ко за ра, Ко зар ска офан зи ва, Ни јем ци, 
уста ше, по кољ, кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац, жр тва, спи сак.

Спа со ја Алек сић

Спа со ја (Ни ко ла) Алек сић ро ђен је 24. ма ја 1928. го ди не у се лу 
Гор њи Је ло вац, оп шти на При је дор. Рад ник и зе мљо рад ник. Пред сјед-
ник је СУБ НОР-а Гор њег Је лов ца у три ман да та, укуп но 24 го ди не. За 
ври је ме свог ман да та са ку пио је дра го цје не по дат ке у ве зи са стра да њем 
мје шта на се ла Гор њи Је ло вац. Вр ло пре ци зно је за би ље жио сва ки ва жан 
по да так, сва ко стра да ње по зна тих му љу ди. 

Се ло Гор њи Је ло вац нај ве ће је на се ље на Ко за ри. По по вр ши ни 
од 22 км², од ко је је 65% под шу мом, Број ста нов ни ка тог се ла 1940. го-
ди не из но сио је 1.158, у укуп но 173 до ма ћин ства. Ста нов ни штво је срп-
ско, пра во слав не вје ро и спо ви је сти. Углав ном се ба ви ло зе мљо рад њом.  

341.322.5(497.13)”1941/1945”
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
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 До 1941. го ди не у том мје сту би ло је 14 за по сле них у жан дар ме-
ри ји и је дан пен зи о нер.

Гор њи Је ло вац био је нај ве ће ра ти ште и исто вре ме но стра ти ште 
на Ко за ри у ври је ме бор би за од бра ну тог под руч ја и збје га на ро да у ју-
ну и ју лу 1942. го ди не. Бор бе су тра ја ле 24 да на. На Па три ји је 3/4. ју ла 
1942. го ди не про би јен не при ја тељ ски обруч око Ко за ре. По сли је про бо ја 
обру ча и по ко ља ко ји је усли је дио, не ки ди је ло ви се ла би ли су пре кри ве-
ни жи во тињ ским и људ ским ле ше ви ма, ма хом ло кал ног ста нов ни штва. 
Мно ге од тих ле ше ва Спа со ја је пре гле дао тра га ју ћи за уби је ним чла но-
ви ма сво је по ро ди це.

Од 2005. го ди не у До њу Гра ди ну Спа со ја ре дов но до во ди уче-
ни ке основ не шко ле из Гор њег Је лов ца1 на по мен и па ра стос жр тва ма 
уста шког ге но ци да у кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац. Сва ко ди је те 
па ли сви је ћу за сво је вр шња ке на стра да ле у До њој Гра ди ни. На тај на-
чин Спа со ја чу ва сје ћа ње на сво је дру го ве, не ви но на стра да ле, а но вим 
ге не ра ци ја ма пре но си ту жну при чу, исто ри ју тог кра ја:

„Ја сам жи вио у мно го број ној по ро ди ци, би ло нас је два де сет и 
јед но. Би ли смо имућ ни у оно ври је ме: има ли смо до ста зе мље, ду ћан, 
го сти о ни цу, млин ко ји је мљео 50–60 ки ло гра ма жи та на сат. Као се љач-
ко ди је те ишао сам 1937–1940. го ди не у шко лу у су сјед ном се лу, До њем 
Је лов цу, ко ју сам и за вр шио. Го ди не 1941. по чео је рат. Оку пи рао нас је 
не при ја тељ, до шла је уста шка власт. Сва ког ви ђе ни јег или бо га ти јег чо-
вје ка од во ди ли су у за твор по 15–20 да на. То су би ли тзв. та о ци. Уко ли ко 
би не ко убио ње мач ког вој ни ка, он да би Ни јем ци уби ли те та о це. Опет 
на кон 15–20 да на узму но ве та о це. Де ша ва ло се да не ко од по ро ди це 
од не се та о цу не што од хра не али не на ђе га та мо! Уста ше га на дан-два 
при је отје ра ли пре ма Па шин цу (шу ми) и та мо га уби ли. Мог стри ца Вла-
ду су би ли за тво ри ли али је он пу штен из за тво ра. 

Ов дје је по диг нут уста нак 30. ав гу ста 1941. го ди не. На ши љу ди, 
са ма ло оруж ја, од лу чи ли су бра ни ти на род од уста ша. Три не дје ље су 
бра ни ли се ло. Ме ђу тим, уста ше су до ве ле људ ство и тех ни ку, а наш је 
од брам бе ни си стем био слаб; ми смо има ли са мо три-че ти ри ка ра би на и 
не ко ли ко ло вач ких ду пли ца. Кад су уста ше на па ле са том ар ти ље ри јом, 
по ла се ла су у пе пео пре тво ри ли. На род је по бје гао пре ма сје ве ру и ис то-
ку, пре ма Ко за ри и По гле ђе ву. Уста ше су тад у се лу ухва ти ле са мо јед ну 
же ну и њу су и за кла ле. 

1 Шко ла у Гор њем Је лов цу је под руч на, у са ста ву ОШ „Пе тар Ко чић“ из При је-
до ра (прим. аут.).
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Кра јем ок то бра и по чет ком но вем бра уста ше на па да ју на Ко за ру, 
јер је на по те зу Ви тлов ска – Мед њак био пар ти зан ски ло гор. Уста ше том 
при ли ком упа до ше у сје вер ни дио на шег се ла и за па ли ше се дам ку ћа, 
пет или шест шта ла и уби ше је да на ест Је лов ча на.

Зи ма, де цем бар, Бо жић… По чет ком фе бру а ра на па да ју из Ду би це 
и При је до ра. Сни јег је био ви сок 80–100 цен ти ме та ра, за мр зао... је два 
идеш. Нај ја чи коњ ни је мо гао пре ћи 30–40 ме та ра, а тек на род јад ни ка ко 
ли бје жи... На ме не су Шва бе пу ца ле на од сто ја њу од 400 ме та ра. Ја на 
јед ном бри је гу, а они на дру гом. Успио сам по бје ћи. 

Про ље ће, опет на па да ју.
Де се тог ју на 1942. го ди не по чи ње офан зи ва на Ко за ру. Ја ке не-

при ја тељ ске сна ге, 45.000 вој ни ка са свом рат ном тех ни ком, осво ји ше 
При је дор. Ту је по ги нуо ко ман дант При је до ра, Ми ле Рај лић. Ср би су 
из бје гли, му сли ма ни и ка то ли ци су оста ли. Њи ма је осва ну ла сло бо да 
тад! Ма да им ни пар ти за ни ни су ни шта хтје ли. Е та да по чи ње и бло ка да 
Ко за ре од Ду би це, При је до ра, Но вог Гра да и Омар ске. Иде се на то да се 
уни шти на род на Ко за ри. Прет по ста вља се да је у шу ми би ло нај ма ње 
80.000 љу ди, ко ји су по бје гли од сво јих ку ћа из до њих се ла. То је све био 
срп ски на род. Пар ти за на је би ло око 3.500. Не при ја тељ је сте зао обруч. 
Пар ти за ни су се са на ро дом бра ни ли све до не гдје 7. ју ла. Мно го на ро да 
је из ги ну ло, ис цр пље но. У том тре нут ку је би ло око 500 те шких ра ње-
ни ка. Пар ти за ни од лу чи ше да из ве ду про бој. Са Ви тлов ске и Мед ња ка 
су по шли пре ма Ка ра ну, па су хтје ли да ље пре ма Гр ме чу. Ра ње ни ке су 
оста ви ли у Гра бо вом по то ку. Про бој ни је успио, а уста ше по би ше све ра-
ње ни ке. За тим кре ће пре трес Ко за ре. Гу сти стре љач ки строј пре тре сао 
је сва ки жбун.

Ја сам за ро бљен 6. ју ла 1942. го ди не. За ро би ли ме, на сву сре ћу, 
Ни јем ци. Ни јем ци ни су ни ко га ту уби ја ли, ни же не ни дје цу. А уста ше 
су од мах уби ја ле! До ђе вод Ни је ма ца. Ску пи ло нас се ту око 2.000 же на 
и дје це. Ако гдје на ђу му шкар ца, од мах га одво је од нас. Во де нас пре-
ма се лу Ме ђу во ђу, по ред ри је ке Мље ча ни це. У ко ло ни идем бос, но ге 
ми из ра ња ва не. Пре ђох јед ну ло кви цу па да ста нем гдје је су вље, но га 
сле ти као да је на бун де ви. Окли знух се. По чех па да ти, али се до че кам 
на де сну ру ку. Уста дох и по гле дах, ле жи дје чак сквр чен. То сам ја ње му 
стао на гла ву! Уби јен, а не ко по ба цао гран чи це по ње му. Ви дио сам да 
је кр вав око вра та. Про ду жим да ље, јед но 80–100 ме та ра, ви дим ба ки цу 
по ред пу та, ле жи, и она кр ва ва. Ви дио сам и јед ну дје вој ку у бо шчи, уби-
је ну, и још го ми лу љу ди по би је них, на сла га них као пласт си је на. Јед на 
же на ка же: ’Та ко ће би ти и с на ма!‘ Про ла зи мо да ље.
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Од јед ном угле да мо уста ше, жу те уни фор ме, ’U‘ на ка пи, на ру-
ка ви ма не ки зна ко ви ко је ја ни сам ра зу мио. Пре у зе ше нас од Ни је ма ца 
и го не нас та ко. Страх по сто ји. По ред јед не ку ће угле дах дви је гре ди це 
лу ка. По тр чим. Пре ско чим огра ду. Уста ша ми ви че: ’Куд? Куд?‘ и упе ри 
пу шку у ме не. Али кад је ви дио да бе рем лук, од у стао је. На бе рем лу ка. 
Све то уба цим у ка пут и та ко лак ше но сим. Иде мо да ље.

Ус пут смо ви дје ли су пру гу на шег лу га ра Дра го је Мар ја но ви ћа1, 
Ро су, ка ко је па ла. Она је би ла круп на же на, ни је мо гла ви ше из др жа ти. 
Па ла је и мо ја стри на Јо ван ка2. И она је би ла гој на. На и ђе уста шки ка ми-
он и ста де. Уста ше узе ше те же не за ру ке и за но ге, уба ци ше их у ка ми он 
и од ве зо ше пре ма Ду би ци. Мој брат, ње зин син Јо ван, по тр чао је за ка-
ми о ном и ви као: ’Јој, ма ма!‘, а уста ша из ка ми о на га уда ри кун да ком у 
пр са. А ја ње га хва там и ву чем на зад. 

На Кру шков цу на и ђо смо на бу нар. Они што су би ли пр ви у ко-
ло ни на пи ли су се во де. За нас не оста де ни шта. Иде мо да ље пре ма Ду-
би ци.

У Ду би ци смо до шли до бе тон ског мо ста, а та мо сто је му сли-
ма ни и гле да ју нас и ве се ле се. А је дан ка же: ’Вик ни те сад УРА, ј... вас 
Бо шко Ши ље го вић‘! А Бо шко Ши ље го вић је био ор га ни за тор устан ка. 
Пре ла зи мо пре ко мо ста. Го ни ле су нас та ко уста ше све до зад њих ку ћа 
у Хр ват ској Ду би ци... све пре ма Ја се нов цу. До ђо ше он да ка ми о ни у ко-
је нас утр па ше као сар ди не, па у Ја се но вац. Та мо нас ис то ва ри ше. До-
ђе ске ла, ду гач ка, на њој свје тло, ја ко, цр ве но. Сла бо ви дљи во од ње га! 
Уста ше ви чу: ’Ула зи, ула зи!‘. Тр пај, тр пај... и на пу ни ше нас пу ну ске лу. 
Од јед ном по че ше ви ка ти: ’Из ла зи!‘, а ми ни смо ни осје ти ли да се ске ла 
кре та ла. Чу је мо ка ко уста ше пје ва ју: ’Уз Ко за ру те нак стру же, не ма ви-
ше – здра во, дру же!‘, и ’Ко за ра – гроб пар ти за на!‘... Ори се од њи хо ве 
ра до сти.

Ула зи мо у ло гор. Жи ца око нас, ши ро ка, ви со ка, а са јед не стра не 
је на сип ри је ке Са ве. Об у зе ла ме жеђ, ис цр пљен сам, гу бим се… за спем. 
Про бу дим се, а не знам ко ли ко сам спа вао, сат, дан... ни шта не знам. Дје-
ца и стар ци уми ру. Ма ла дје ца, до три го ди не, не ја ка... са мо им се ви ли ца 
за тре се и умру. 

Гле дао сам стал но пре ма ка пи ји ло го ра. Јед не из го не, а дру ге до-
го не! По гле дам, иду дво ји ца уста ша. Је дан ви сок, а је дан је сред њег ра-
ста. Тај ни жи оста не на ка пи ји, а овај ви со ки уђе у ло гор гдје су же не и 

1 Обо је су по ги ну ли у ра ту (прим. аут.).
2 Јо ван ка Алек сић пре жи вје ла је рат, али јој је уби је но пе то ро дје це (прим. ауто-

ра).
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дје ца. Гле да и ка же: ’Мај ку вам ј... срп ску, ов дје ће вам ко сти оста ти!‘, па 
по но ви то. Окре ну се и оде. 

Глад не ви ђе на! При ми је тио сам да са вањ ске стра не жи це тра ва 
ни је по га же на, љеп ша је од све га! Пред ноћ се при бли жим ка пи ји, пру-
жим ру ке и бе рем ту тра ву. Уба цим у уста, па жва ћем док сок не поч не 
да цу ри из ње. Тај сок ми сле ти низ гр ло али тра ву не мо гу про гу та ти 
јер је не ка жи ла ва. Су тра дан, мо ја се стра, мла ђа од ме не дви је го ди не, 
пи та ме што сам ја зе лен око уста. Ја јој ка жем да сам јео ту тра ву. А она 
ме упи та упла ше но: ’Па зар ни си ви дио оног дје ча ка ко ји је брао тра ву а 
уста ша га ви дио и но ге му по га зио‘? Али ја сам се нај ео... то ми је би ла 
је ди на ми сао.

Су тра дан до ђо ше уста ше и по че ше ку пи ти дје ча ке уз ра ста од 12 
до 14 го ди на. Ме ни ма ти за ве же дјеч ју пе ле ни цу око гла ве. Иде уста ша 
рав но пре ма ме ни, по гле да у ме не па у јед ног дје ча ка до ме не ко ји има 
ка пу на гла ви. Ње му ка же да се ди же. То је био мој ком ши ја Сто ле1. Он 
по гну гла ву. Зна мо и он и ја да сам и ја тре бао оти ћи. И оде Сто ле. Оти-
шао је у ко ло ни са 50–60 му шка ра ца и 50–60 дје ча ка у До њу Гра ди ну. 
Та да још ни смо зна ли шта се то де ша ва у До њој Гра ди ни. Чу се ми тра-
љез, ти хо, као да је под зем ни пу цањ. Јед на ба ба ка же: ’Ха! Оно они по-
би ше оне љу де и оне дје ча ке‘! Као да је зна ла... А јед ног мог вр шња ка, 
Бран ка Ву ле ти ћа2, уста ше су ба ци ле у ци гла ну. Све је то ви дје ла ње го ва 
тет ка и на ма при ча ла.

Дру ги дан нас ис тје ра ше из ло го ра. До ђо ше ва го ни, шта ла ри. 
Утр па ли нас у њих као сар ди не! Во зи мо се. На дну ва го на слој пра ши не. 
Ми па ти мо од же ђи и гла ди, од вру ћи не и пра ши не. По че ки ши ца па рас-
хла ди кров, раз бла жи нам вру ћи ну. Сти гли смо у Ра ји ће. Сви из ла зе из 
ва го на као пи ја ни! Све је то ис цр пље но, глад но, жед но, умор но. До ђо ше 
кне зо ви из се ла, па по спи ско ви ма из Ја се нов ца нас пре у зи ма ју. Кад смо 
иза шли из ло го ра Ја се но вац, би ли су пи са ри у би је лим ман ти ли ма и са 
пи са ћим ма ши на ма, па нас по пи са ли. Ка жу мај ка ма да го во ре име на дје-
це. Мо ја мај ка, по што ми је по ве за ла око гла ве пе ле ни цу, ре че за ме не да 
се зо вем Спа се ни ја, а не Спа со ја. 

Нас су пре у зи ма ле срп ске по ро ди це. Хр ва ти су мо гли при ми ти 
са мо же ну или дје вој ку ко ја не ма по ро ди цу – да им ра ди. Про зва нас за 
се ло Бо ро вац. Је два иде мо, глад ни, жед ни... Мо ја ма ти, Сте ва ни ја, је два 

1 Сто јан (Ду шан) Чи чић, ро ђен 1928. у Гор њем Је лов цу, уби јен 1942. у Ја се нов-
цу (прим. ауто ра).

2 Бран ко (Ва си ли је) Ву ле тић, ро ђен 1929. у Гор њем Је лов цу, уби јен 1942. у Ја се-
нов цу (прим. ауто ра).
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се кре ће, бо ле сна, би ла је ср ча ни бо ле сник. До шли смо у јед ну по ро ди-
цу. Ску ва ли су нам жгањ це. Ми се нај е ли. Спа ва ли смо у шта ли. Ту смо 
би ли до Ма ле Го спо ји не1.

Ок то бра 1942. го ди не, Ни јем ци, уста ше и до мо бра ни кре ну ли су 
у но ву офан зи ву на Ко за ру. Ко за ру је опет опа сао не при ја тељ ски обруч. 
Нај ја че сна ге рас по ре ди ли су са ју го за пад не стра не – на те ри то ри ји се-
ла Гор њи Је ло вац, ми сле ћи да ће пар ти за ни опет тим прав цем из вр ши ти 
про бој из Ко за ре, као и у мје се цу ју лу. Пар ти за ни су пре ва ри ли не при ја-
те ља и пре ко се ла Бо жи ћи, Га рав ци и Ор лов ци из ву кли се на те рен Гр ме-
ча. За ври је ме ове офан зи ве уста ше су из вр ши ле стра хо вит по кољ од 20. 
до 24. ок то бра у се ли ма Гор њи Је ло вац и Ве ли ко Па лан чи ште. Ишли су 
од ку ће до ку ће, из го ни ли на род, кла ли и уби ја ли га у воћ ња ци ма, по ред 
по то ка, у шу мар ци ма и крај из во ра. Ра ди ли су то сје ки ра ма, ма ље ви ма и 
но же ви ма. Оста вља ли су ти је ла не за ко па на. Ле ше ве су раз вла чи ле шум-
ске зви је ри и сви ње. Ни ко од пре жи вје лих ни је смио да их са хра ни јер 
су уста ше че сто кр ста ри ле тим под руч јем. Тек кад су уста ше на пу сти ле 
ово под руч је, пре жи вје ли мје шта ни су са хра ни ли остат ке ма са кри ра них 
љу ди, же на и дје це. Ма са кри ра но је ви ше од 400 љу ди, углав ном же на и 
дје це.

Го ди не 1943. ушао сам у СКОЈ и већ кра јем го ди не по стао сам 
се кре тар ак ти ва. Члан Пар ти је по стао сам 1944. го ди не. Био сам ру ко во-
ди лац омла ди на ца. Ни сам ди рект но уче ство вао у бор ба ма.

Мој отац Ни ко ла2, зва ни Ни џе, за ври је ме Ко зар ске офан зи ве 
успио је да се са кри је у јед но де бло у шу ми. Ка да смо ми отје ра ни за Ја-
се но вац, он ни за ког од нас ви ше ни је знао. На кон офан зи ве спу стио се у 
се ло. На шао је свог оца уби је ног и за ко пао га. Отац ми је пре жи вио рат.

Из мо је број не по ро ди це уби је но је 11 чла но ва.
Рат нам је све спа лио и уни штио. Све су то ура ди ли му сли ма ни и 

Хр ва ти бо сан ско хер це го вач ки. По за вр шет ку Ко зар ске офан зи ве, се ла су 
оста ла пу ста, а уста ше пљач ка ле, не за ла зе ћи ду бље у ко зар ске шу ме“. 

***

Умје сто за вр шне ри је чи, Спа со ја Алек сић по ми ње и опо ми ње 
сље де ћим по да ци ма:

1 Пра зник Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це, у на ро ду по знат као Ма ла Го спо ји на, 
пра зну је се 21. сеп тем бра (прим. аут.).

2 Ни ко ла (Јо ван) Алек сић ро ђен је 1895. го ди не у Гор њем Је лов цу (прим. аут.).
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„Из мог се ла, Гор њег Је лов ца, по ги ну ла су 523 ста нов ни ка. Од 
то га бро ја 464 су жр тве фа ши стич ког те ро ра и 59 бо ра ца.

Пе де сет мај ки су уста ше по кла ли но жем, сје ки ром, ма љем, ко-
љем. Са њи ма је уби је но њи хо вих 158 дје це.

Пот пу но су уни ште не 34 по ро ди це – ни ко ни је пре жи вио рат!“.

***

Спи сак по ро ди ца из се ла Гор њи Је ло вац, из ко јих ни ко ни је пре
жи вео Дру ги свјет ски рат1

1. Алек сић Ми ле и три чла на ње го ве по ро ди це
2. Ба бић Мир ко и че ти ри чла на по ро ди це
3. Ба бић Ми ха и ло и три чла на по ро ди це
4. Бо кан Па не и пет чла но ва по ро ди це
5. Ву ка ди но вић Мар ко и пет чла но ва по ро ди це
6. Ву ко та Ми лан и че ти ри чла на по ро ди це
7. Гу скић Или ја и пет чла но ва по ро ди це
8. До бри је вић Дра го мир и три чла на по ро ди це
9. Др ча Јо во и два чла на по ро ди це
10. Зо рић Сто јан и два чла на по ро ди це
11. Зо рић Ми ле и два чла на по ро ди це
12. Илић Пе тар и че ти ри чла на по ро ди це
13. Илић Мом чи ло и пет чла но ва по ро ди це
14. Ке сић Сто јан и два чла на по ро ди це
15. Кне же вић Алек са и че ти ри чла на по ро ди це
16. Кне же вић Сто јан и два чла на по ро ди це
17. Ма рин Ду шан и че ти ри чла на по ро ди це
18. Ма рин Ђу ро и два чла на по ро ди це
19. Ма рин Љуп ко и шест чла но ва по ро ди це
20. Ма ле тић Ни ко ла и пет чла но ва по ро ди це
21. Ма цу ра Љу бан и два чла на по ро ди це
22. Ма цу ра Ми лу тин и три чла на по ро ди це
23. Ма цу ра Че до и два чла на по ро ди це
24. Ма цу ра Урош и два чла на по ро ди це
25. Му дри нић Јо во и је да на ест чла но ва по ро ди це
26. Му дри нић Ми лош и осам чла но ва по ро ди це
27. Му дри нић Ђу ро и два чла на по ро ди це

1 По дат ке је при ку пио Спа со ја Алек сић.
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28. Пе трић Мла ђен и шест чла но ва по ро ди це
29. Ре љић Рат ко и шест чла но ва по ро ди це
30. Ср дић Слав ко и три чла на по ро ди це
31. Тр мо шља нин Сто јан и че ти ри чла на по ро ди це
32. Цви јић Мир ко и шест чла но ва по ро ди це
33. Ча ђо Ми лан и шест чла но ва по ро ди це
34. Чу пић Дра го ја и шест чла но ва по ро ди це

Укуп но 34 по ро ди це са 139 чла но ва је пот пу но уга ше но!

Спи сак мај ки из се ла Гор њи Је ло вац, ко је су по ги ну ле са сво јом 
дје цом у офан зи ви на Ко за ру 1942. го ди не1 

1. Бо кан Ана и ње них дво је дје це
2. Бо кан Ко са и ње них че тво ро дје це
3. Бо кан Бо сиљ ка и ње них че тво ро дје це
4. Ба бић Ста на и ње них дво је дје це
5. Ви до вић Зор ка и ње но јед но ди је те
6. Ви ла Ђу ја и ње но јед но ди је те
7. Ви ла Ста на и ње них че тво ро дје це
8. Ву ка ди но вић Ма ра и ње них че тво ро дје це
9. Ву ка ди но вић Бо сиљ ка и ње них тро је дје це
10. Ву ка ди но вић Са ва и ње них дво је дје це
11. Ву ко та Ра до са ва и ње них дво је дје це
12. Ву ле тић Дра ги ња и ње них че тво ро дје це
13. Ву ле тић Ма ра и ње но јед но ди је те
14. Гу скић Ми ка и ње них тро је дје це
15. До бри је вић Ма ра и ње но јед но ди је те
16. До бри је вић Ко са и ње но јед но ди је те
17. Др ча Са ва и ње них че тво ро дје це
18. Зо рић Ђу ја и ње них пе то ро дје це
19. Илић Сто ја и ње них че тво ро дје це
20. Илић Ста ка и ње них тро је дје це
21. Ке сар Јо ван ка и ње но јед но ди је те
22. Ке сар Ми ља и ње них че тво ро дје це
23. Кне же вић Ми ли ца и ње них сед мо ро дје це
24. Кне же вић Сто ја и ње них тро је дје це
25. Ла зић Ву ко са ва и ње них дво је дје це

1 По дат ке је при ку пио Спа со ја Алек сић.
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26. Ма ле тић Го спо ва и ње них че тво ро дје це
27. Ма ле тић Сми ља и ње них дво је дје це
28. Ма рин Ана и ње них пе то ро дје це
29. Ма рин Д. Ко са и ње них дво је дје це
30. Ма рин Ј. Ко са и ње них дво је дје це
31. Ма рин Зор ка и ње них че тво ро дје це
32. Му дри нић Ана и ње них че тво ро дје це
33. Му дри нић Дра ги ња и ње них тро је дје це
34. Му дри нић Ра дој ка и ње них де ве то ро дје це
35. Ма цу ра Ви да и ње них дво је дје це
36. Ма цу ра Де ва и ње них че тво ро дје це
37. Ма цу ра Ма ра и ње них дво је дје це
38. Ма цу ра Ми ља и ње но јед но ди је те
39. Ма цу ра Сто ја и ње них пе то ро дје це
40. Пе трић Мил ка и ње них пе то ро дје це
41. Пе трић Ста на и ње них тро је дје це
42. Про дан Ста на и ње них тро је дје це
43. Ре љић Ана и ње них пе то ро дје це
44. Са вић Ма ра и ње них че тво ро дје це
45. Ср дић Ма ра и ње но јед но ди је те
46. Ср дић Ми ка и ње но дво је дје це
47. Тр мо шља нин Са ва и ње них дво је дје це
48. Цви јић Љу ба и ње них че тво ро дје це
49. Ча ђо Ро са и ње них че тво ро дје це
50. Чу пић Сто ја и ње них че тво ро дје це

Укуп но 50 мај ки и њи хо вих 158 дје це!

Спи сак мај ки ко је су из гу би ле јед но или ви ше дје це1

1. Ада мо вић Мар та, јед но ди је те
2. Алек сић Јо ван ка, че тво ро дје це
3. Алек сић Сте ва ни ја, дво је дје це
4. Алек сић Пе тра, дво је дје це
5. Алек сић Дра ги ња, дво је дје це
6. Алек сић Јо ка, дво је дје це
7. Алек сић Де ва, јед но ди је те
8. Алек сић Ма ра, јед но ди је те

1 По дат ке је при ку пио Спа со ја Алек сић.
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9. Ви до вић Ми ка, јед но ди је те
10. Ви ла Ма ра, дво је дје це
11. Ву ле тић Ста на, че тво ро дје це
12. Ву ле тић Ана, дво је дје це
13. Ву ле тић Сто ја, дво је дје це
14. Ву ле тић Де сан ка, јед но ди је те
15. Га јић Јо ка, јед но ди је те
16. Ђа ко вић Ста на, јед но ди је те
17. Ђа ко вић Сто ја, дво је дје це
18. Зо рић Јо ван ка, јед но ди је те
19. Зо рић Ма ра, дво је дје це
20. Зо рић Мил ка, дво је дје це
21. Ко лар Ма ра, јед но ди је те
22. Лу кић Си ме у на, јед но ди је те
23. Лу кић Р. Ми ка, јед но ди је те
24. Лу кић Д. Ми ка, дво је дје це
25. Ма цу ра Де сан ка, јед но ди је те
26. Ма цу ра Ста на, јед но ди је те
27. Ма цу ра Пе тра, дво је дје це
28. Ми ка но вић Јо ка, јед но ди је те
29. Ми кић Ми ља, јед но ди је те
30. Му дри нић Ро са, дво је дје це
31. Му дри нић Је ле на, јед но ди је те
32. Му дри нић Ру жа, јед но ди је те
33. Му дри нић Ми ка, јед но ди је те
34. Пе трић Ана, тро је дје це
35. Про дан Ма ри ја, јед но ди је те
36. Про дан С. Ми ка, јед но ди је те
37. Про дан Љ. Ми ка, јед но ди је те
38. Про дан Ана, јед но ди је те
39. Ре љић Цви је та, јед но ди је те
40. Ср дић Ми ка, јед но ди је те
41. Стри ка Дра ги ња, јед но ди је те
42. То пић Ма ра, дво је дје це
43. Цви јић Ко са, јед но ди је те
44. Цви јић Бо ја, јед но ди је те
45. Чи чић Сто ја, дво је дје це
46. Чи чић Мил ка, јед но ди је те
47. Шор га Јо ка, дво је дје це
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48. Шор маз Дра ги ња, дво је дје це
49. Шор маз Па ва, јед но ди је те

Од ових 49 мај ки стра да ло је 74 дје це!

Спа со ја Алек сић је, осим ових спи ско ва, до ста вио и ком пле тан 
спи сак жр та ва фа ши стич ког те ро ра у Дру гом свјет ском ра ту 1941–1945. 
го ди не из се ла Гор њи Је ло вац, спи сак по ги ну лих пр во бо ра ца НОР-а 
1941. го ди не из се ла Гор њи Је ло вац, спи сак оста лих по ги ну лих бо ра-
ца НОР-а 1941–1945. го ди не из се ла Гор њи Је ло вац, спи сак но си ла ца 
Пар ти зан ске спо ме ни це НОР-а 1941. го ди не из се ла Гор њи Је ло вац, као 
и спи сак со лун ских до бро во ља ца у Пр вом свјет ском ра ту из се ла Гор-
њи Је ло вац. Ти зна чај ни по да ци чу ва ју се у Јав ној уста но ви „Спо мен-
под руч је До ња Гра ди на“. По жр тво ва ни Спа со ја по дат ке је про сли је дио 
и Спо мен-под руч ју Ја се но вац ка ко би био си гу ран да ни јед на жр тва из 
ње го вог се ла не оста не не за би ље же на у спи ско ви ма жр та ва уста шког 
зло чи на ге но ци да.

***
Сти хо ви Спа со је Алек си ћа по све ће ни дру го ви ма из дје тињ ства:

У име све дје це сви је та
Сва ке го ди не па ли мо сви је ћу
За 20.000 умо ре не не ја чи –

На овом све том мје сту...

Ове су сви је ће за па ље не
За све бра це и се ке

Што су у смрт оти шле
Ка да су би ли

Као и ми – ди је те...

Не ка пла мен на ших сви је ћа
Спр жи, за тре, опо ме не
Ја се но вац и Гра ди на

Да се ни ка да не по но ве!
Док год зво не срп ска зво на

И Сун це се над Ко за ром
Ра ђа, сми је, си ја, кре ће – 
На ше сви је ће – обе ћа вам

На овом мје сту утр ну ти не ће...
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Школ ска фо то гра фи ја Спа со је Алек си ћа, основ на шко ла из До њег Је лов ца, јун 1938. 
го ди не

Спа со ја Алек сић у До њој Гра ди ни на по ме ну и па ра сто су жр тва ма уста шког зло чи на 
ге но ци да у кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац

ТањаТулековић
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ДрагомирАцковић
Му зеј ром ске кул ту ре, Бе о град

„ДЕО ЖИ ВО ТА МИ ОСТАО У ЛО ГО РУ НА САЈ МИ ШТУ“

Ис тра жи ва чи жи во та и стра да ња Ро ма у Дру гом свет ском ра ту 
у Ср би ји, а та квих ни је мно го би ло, го то во ни ка да том про бле му ни-
су по све ти ли од го ва ра ју ћу па жњу. Сло бод но се мо же кон ста то ва ти да 
је стра да ње Ро ма у Ср би ји при кри ва но или, што је још го ре, не ги ра не 
су ром ске жр тве и при пи си ва не срп ским1 или не ким дру гим. Тај, као да 
је на мер но ,,за бо ра вље ни ге но цид“, тек тре ба да бу де ис тра жен. Се дам 
де це ни ја ко ли ко је про те кло од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, учи ни-
ло је сво је. За бо ра ви ло се мно го то га, по ти сну ло се из се ћа ња још ви ше, 
зло у по тре би ло у раз не свр хе пре ви ше.

Мно ги ис тра жи ва чи ове про бле ма ти ке прав да ли су се на вод ном 
чи ње ни цом да ни су има ли по дат ке о то ме. То ни је тач но. Зна ло се, и то 
још 1941. го ди не, ко ли ко је Је вре ја и Ро ма у Бе о гра ду би ло при ја вље но 
не мач ким вла сти ма.

Из во ра за ис тра жи ва ње има ко ли ко-то ли ко, а би ло би их још ви-
ше да су, по ред оста лог, при бе ле же на и се ћа ња он да ка да су бе ле же на и 
стра да ња дру гих. Не што ма ло за бе ле же но је при кра ју два де се тог ве ка 

1 По је ди ни ис тра жи ва чи ис ти чу да су Ро ме тре ти ра ли као Ср бе. Ево јед ног при-
ме ра: ,,У Кар лов ци ма се по ста вља дру го пи та ње ко га тре ба сма тра ти Ци га ни ном, јер 
је вр ло ма ли број вла дао ци ган ским је зи ком. На след ни ке не ких од њих ни ко не сма та 
Ци га ни ма. Ко сме са да ка за ти ба ба Ма ри Си са но вој да је Ци ган ка, до био би шта пом са 
ко јим се слу жи при хо ду по гла ви. На при мер Са ва Ив ко вић-Си сон, То дор Јо ва но вић и 
дру ги. Фа ми ли ју Ив ко вић ни ко не сма тра ци ган ском, а иста та ко је мно го чла на, оста ло 
је до ста по то ма ка од Са ве Си са на, То до ра Јо ва но ви ћа, јер их је би ло мно го па су не ки 
пре жи ве ли рат. Ови на ши Ци га ни се де кла ри шу као Ср би, што чи не и при ли ком при-
ја вљи ва ња уби је них чла но ва по ро ди це и фа ми ли је, као и при ја вљи ва ња рат не ште те.“
–Сте ван Бор чан ски, ГеноциднадграђанимаСремскихКарловаца19411945; Срем ски 
Кар лов ци, април 1997, стр. 129. Ауто ру овог ра да је по зна то да је мно штво слич них 
при ме ра на ве де но у до ку мен ти ма ко ји тре ти ра ју ге но цид над Ро ми ма у Дру гом свет-
ском ра ту, али и у мно гим дру гим обла сти ма ка да је реч о Ро ми ма. 

341.322.5(=215.58)(497.11)”1941/1945”
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и ко ју го ди ну ка сни је, али ни то ма ло че сто из ра зних раз ло га ни је до-
ступ но ис тра жи ва чи ма са ових про сто ра. Да ле ко ви ше не го у Ср би ји 
тог ма те ри ја ла, на ро чи то аудио-ви зу ел ног, мо же се на ћи у Спил бер го вој 
фон да ци ји1 у Лос Ан ђе ле су, или пак у је ру са лим ском Yad Was he mu2. Од 
пре не ко ли ко го ди на, ма ли део тог ма те ри ја ла се мо же на ћи и у Му зе ју 
ром ске кул ту ре у Бе о гра ду3, у ко ме од не дав но по сто ји и оде ље ње ко је се 
пр вен стве но ба ви ге но ци дом над Ро ми ма у Дру гом свет ском ра ту. 

***
 Бра ни слав Бран ко Ац ко вић, био је је дан од рет ких Ро ма ко ји је 
пре жи вео ло гор на Ста ром сај ми шту. При чао је свом си ну о не ким ва-
жним до га ђа ји ма из рат них да на, ко ји их је ка сни је пре то чио у овај рад.

***
Ја сам био тре ће од че тво ро де це (Дра го мир, Жи ва на и Љу би ша) 

Жив ке и Жи во ји на Ац ко ви ћа, ро ђен на Кр стов дан 1924. го ди не, у се лу 
Оси па о ни ца4, од Сме де ре ва уда ље ног 15 ки ло ме та ра. У не ким до ку мен-
ти ма пи ше да сам ро ђен 1923. го ди не. До бро се се ћам ка ко сам ,,за ра-
дио“ од но сно ,,ку пио“ ту јед ну го ди ну.

У пар ти зан ску је ди ни цу сам сту пио по чет ком је се ни 1941. го ди-
не, за јед но са јед ним сво јим ста ри јим ком ши јом. Да би смо ка му фли ра ли 
наш од ла зак у пар ти за не, ком ши ја ма и ро ди те љи ма смо ре кли да иде мо 
да про да је мо ко жне опан ке, ко је смо до би ли од не ког мај сто ра по ни ској 

1 Спил бер го ва фон да ци ја у Лос Ан ђе ле су са др жи око пе де се так све до че ња Ро ма 
из Ср би је, ко ја све до че о њи хо вом стра да њу у то ку Дру гог свет ског ра та, ме ђу ко ји ма 
је и све до че ње Бра ни сла ва Ац ко ви ћа. 

2 У Јад Ва ше му се на ла зи до ста пи са ног и аудио-ви зу ел ног ма те ри ја ла, ко ји је 
као „нус про и звод“ на стао при ли ком пи са ња ра зних књи га и тек сто ва, пре све га о Је-
вре ји ма и Ср би ма. Ац ко ви ће во све до че ње се мо же на ћи и у овом Му зе ју.

3 Му зеј ром ске кул ту ре у Бе о гра ду осно ван је 2009. го ди не. Оде љак о ге но ци ду 
над Ро ми ма се тек уста но вља ва. При ку пи ли смо око се дам де сет ори ги нал них све до че-
ња о стра да њу Ро ма у Ср би ји и Хр ват ској. Фор ми ра њем Од бо ра за из град њу Ме мо ри-
јал ног ком плек са на Ста ром Сај ми шту, Му зеј ром ске кул ту ре је до био оба ве зу да ра ди 
на при ку пља њу ар те фа ка та у ве зи са стра да њем Ро ма у том ло го ру. 

4 Оси па о ни ца је ве ли ко по ду нав ско се ло. У ње му је пре дру гог Свет ског ра та 
жи ве ло из ме ђу три и че ти ри хи ља де ста нов ни ка од ко јих је око пет сто до ше сто њих 
би ло ром ског по ре кла. Нај ве ћи број та мо шњих Ро ма го во ри ру мун ски је зик али се у 
но ви је вре ме де кла ри шу као Ро ми. У том се лу има и не ко ли ко де се ти на та ко зва них 
„срп ских Ро ма“, ко ји не го во ре ром ски, као и не ко ли ко ку ћа оних ко ји ма је ром ски ма-
тер њи је зик.

ДрагомирАцковић
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це ни. У тој је ди ни ци1 оста ли смо са мо не ко ли ко не де ља, до кра ја сеп тем-
бра или по чет ка ок то бра, јер су нас на па ли Нем ци и ве ћи део бо ра ца је 
из ги нуо. Пре не го што је по ги нуо, наш ко ман дир нам је са ве то вао да се 
сви ми ко ји евен ту ал но оста не мо жи ви при кри је мо по обли жњим шу ма-
ма или код по је ди них по ро ди ца, а да по том про на ђе мо не ку пар ти зан ску 
је ди ни цу и при кљу чи мо јој се. Не ки су та да отво ре но са оп шти ли да ће 
се вра ти ти ку ћи, а ко ман дир – шта је дру го мо гао – са гла сио се са њи ма.

Био сам је дан од нај мла ђих бо ра ца, имао са мо не пу них 17 го ди на, 
па се ко ман дир пре ма ме ни по на шао као отац. У та квим окол но сти ма, 
ре као ми је да у обли жњем се лу жи ви јед на ци ган ска фа ми ли ја, ко ју би 
тре ба ло да за мо лим да ме при хва те на не ко ли ко да на, док Нем ци про ђу. 
Са мо ко ји сат ка сни је ко ман дир а и мно ги мо ји дру го ви су по ги ну ли.

Ту ром ску по ро ди цу и ја сам лич но ви део не ко ли ко да на ра ни је. 
Ста рац је био ко вач, али већ оне мо ћао. Ту сам при ме тио и јед ну цр но-
пу ра сту и при лич но гру бу де вој ку мо јих го ди на, ко ја му је по ма га ла у 
по слу. На да ле ко се чуо че кић ко јим је она лу па ла уси ја но гво жђе на на-
ков њу.

По сле бор бе са не мач ким вој ни ци ма и њи хо вог по вла че ња, оти-
шао сам на крај се ла и про на шао ко вач ни цу ста рог Ро ма. Уку ћа ни су 
би ли упла ше ни и је два су ме при ми ли у дво ри ште. Ре као сам им да сам 
про ла зио овим пу тем и чуо бор бу из ме ђу не ких вој ски, и да сам свра тио 
да ме при ме на ко нак или да слу жим код њих, док вој ске не про ђу. Ста ри 
ко вач ме је па жљи во по сма трао. Сум њао је у мо ју при чу, али је, очи то 
као до бар чо век, хтео да ми по мог не, мо жда због то га што је знао да сам 
Ром. По ну дио ми је да сед нем по ред ва тре, на ко јој је из лон ца ми ри сао 
ку ва ни па суљ, а он да се де си ло не што што ума ло ни је по ре ме ти ло све 
мо је пла но ве да се спа сем од Не ма ца. Док сам се дао, ис под от коп ча не 
блу зе ста ри ко вач је при ме тио пи штољ за мо јим по ја сом. Бр зо сам по ву-
као блу зу да и до ма ћи ца не ви де оруж је.

До ма ћи ца је при пре ма ла за пр шку за па суљ, а ма ло по том се по ја-
ви ла и њи хо ва ћер ка, ко ја је се ла у ћо шак и ни је про го ва ра ла ни реч, али 
је по вре ме но по гле да ва ла пре ма ме ни.

Устао сам и, ма ло ру ка ма, ма ло очи ма, упи тао до ма ћи на: ,,Мо гу 
ли да одем до кло зе та?“ Устао је и из вео ме у мрак. Уме сто пре ма кло зе-
ту, упу тио сам се пре ма ко вач ни ци. Он је мо жда схва тио да не што дру го 
тра жим, али је ћу тао. 

1 Ни сам си гу ран да ли је отац не кад по ми њао тач но име те пар ти зан ске је ди-
ни це. Мо гу ће је да га је за бо ра вио, а мо гу ће је да је ди ни ца ни је има ла име, или сам ја 
за бо ра вио тај по да так. Он се, ина че, се ћао име на по је ди них сво јих са бо ра ца.
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Ушао сам у ко вач ни цу и по тра жио на ко вањ, из ву као ре вол вер и 
што сам ја че мо гао тре снуо по ње му. Де ло ви су се раз ле те ли по чи та вој 
про сто ри ји. Де ло ва сам са крио у шља ци од ћу му ра ко јег је би ло до ста 
у ко вач ни ци. Би ло ми је жао мог пи што ља на га на ко ји ми је мој отац 
по кло нио не ко ли ко го ди на пре то га. Али, шта је ту је – мо рао сам. Ни-
сам же лео да на пра вим про блем љу ди ма ко ји су ме из нај бо ље на ме ре 
при ми ли под свој кров. Ка да сам иза шао из ко вач ни це ста ри Ром ме је 
од вео до бу на ра, за хва тио ко фу во де и по мо гао да опе рем ру ке ко је су 
би ле га ра ве од шља ке. По том смо опет ушли у ку ћу, по слу жи ли су ме 
ра ки јом, ко ју је ње го ва су пру га би ла из не ла. Кад се за грц нух, ста ри ко-
вач ме, ви ше за се бе, упи та: „Ти из гле да не пи јеш“! ,,Пи јем, пи јем, са мо 
ми да нас баш не што не иде“ од го во рих. У тре нут ку му ухва тих осмех на 
вр ху уса на.

Ма ло по том ве че ра смо. Па суљ ми је баш при јао јер већ не ко ли ко 
да на ни сам био оку сио ку ва но је ло. Про ја, ко про ја. Би ла је твр да, зу бе 
да по ло миш. Ту ноћ сам про вео на та ва ну у све же ко ше ној тра ви и јед на 
ми је од но ћи ко ју сам за у век упам тио. 

Про бу дио сам се пре из ла ска сун ца и си шао са та ва на. Ста ри ко-
вач је већ био у ко вач ни ци. Та мо је из ве ли ког су да по си пао во ду по зе-
мља ном по ду а он да узео ве ли ку ме тлу са др ве ном др шком и по чео да 
чи сти. За ме нио сам га и по чи стио ко вач ни цу уме сто ње га. Ни шта ни је 
ре као, али је ма ло ка сни је до нео по лић ра ки је и две ча ше. По пи ли смо 
по јед ну ћу те ћи. 

„Да нас имам пу но ства ри да ура дим“, ре че ста ри ко вач и по ка за 
на го ми лу ра зних пред ме та у углу ко вач ни це. Би ло је ту све га: ра о ни ка, 
мо ти ка, јед на оште ће на се ки ра и два кол ска точ ка на ко је је тре ба ло ста-
ви ти ши не. Тог да на смо цео дан ра ди ли, ја сам за ме нио ње го ву ћер ку у 
уда ра њу че ки ћем ба ро зом. И на ред них да на смо за јед но ра ди ли у ко вач-
ни ци. Ста ри Ром ме је ис пи ти вао о све му и сва че му. Те, ода кле сам, ко га 
имам, ко ли ко имам го ди на, да ли сам ра ни је ко вао, чи ме се мо ји ба ве... 
Не где пе тог-ше стог да на, док смо у јед ном мо мен ту од ма ра ли, упи тао 
ме је да ли бих оже нио ње го ву ћер ку јер он – ре че – си но ва не ма, па би 
ме ни пре пи сао ку ћу, ко вач ни цу и не што зе мље ко је је имао. Без мно го 
раз ми шља ња, при хва тио сам ње гов пред лог, што од стра ха да ме Нем ци 
не от кри ју, али и ви ше због то га што ми се ње го ва ћер ка за и ста сви ђа ла. 
Ста ри ко вач је бр же-бо ље већ су тра дан до звао по па и уго во рио да нас 
што пре вен ча. У јед ном тре нут ку поп ме упи та ко је сам го ди ште, па, кад 
чу мој од го вор, ре че да ни сам пу но ле тан и да не мо же да ме вен ча. Ви-
део сам да је и ста ром Ро му, а и по пу би ло кри во, али ни шта се ту ни је 
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мо гло ура ди ти. По пи смо још по ко ју ра ки ју, а он да из не на да поп ре че: 
„Не ка Бог опро сти, али ја ћу не што да ура дим.“ Не ду го по том очи та нам 
мо ли тву за вен ча ње и са оп шти да су тра до ђе мо по вен ча ни цу. Та ко смо 
и ура ди ли. Тек не ко ли ко не де ља ка сни је, кад ми је ваљ да за не што тре-
ба ло, ви део сам да уме сто мо је го ди не ро ђе ња 1924. пи ше 1923. Ни сам 
мно го раз ми шљао о то ме, али сам схва тио да је поп же лео да ми по мог-
не. И је сте. Кад су Нем ци до шли у се ло због ис пи ти ва ња се ља на, на ред 
до ђох и ја. По гле да ше вен ча ни лист и ни шта не по сум ња ше. Том по пу 
сам и да нас за хва лан, ма да тај мој брак из ну жде не по тра ја ше ду го. Са-
мо не ко ли ко ме се ци ка сни је смо се и фор мал но раз ве ли, а ја се вра тих у 
сво је се ло.

Са мо јед ну ноћ сам та да про вео у сво јој ку ћи. Од мах за тим сам 
оти шао на на ше има ње по ред Мо ра ве, а ко је је од се ла Оси па о ни ца, уда-
ље но ско ро де вет ки ло ме та ра. Осим на тој ло ка ци ји, мо ја по ро ди ца је 
има ла још не ко ли ко пар це ла на дру гим ло ка ци ја ма. Тај део има ња на ше 
по ро ди це про сти рао се на око 20 хек та ра об ра ди ве по вр ши не и 10 хек-
та ра шу ме. Не по сред но уз има ње на ла зио се бу нар са пит ком и хлад ном 
во дом, ко ји ни ка да ни је пре су ши вао.

Та мо су, мој отац и бра ћа, за па ти ли до ста кра ва, ко за и сви ња, а 
би ло је и жи ви не ко ју је не ка да па зи ла мај ка Жив ка. С дру ге стра не, у 
дво ри шту код ку ће, ни смо др жа ли ни шта од бла га зна ју ћи да би нам то 
раз не вој ске ко је су ту да про ла зи ле, оте ле и раз не ле.

Ко ли ба за ста но ва ње са гра ђе на од мах по сле Пр вог свет ског ра та, 
као и  обор за сто ку. Те објек те сам до не кле до вео у ред и ту жи вео оса-
мље нич ки. Ниг де на о ко ло ни ког ни је би ло, осим жи во ти ња. У ства ри, 
знао сам да је би ло љу ди, али их ја ни сам ви ђао. Хра не и во де имао сам 
у до вољ ним ко ли чи на ма, а од љу ди сам се скри вао. Че сто сам, кад бих 
осе тио да има не ког у бли зи ни, бо ра вио сам ван ко ли бе. Да бих ку вао 
хра ну или пе као про ју, јер хлеб ног бра шна ни је би ло, мо рао сам да ,,за-
кла њам“ ва тру. По што је био пе ри од кра ја ле та и по чет ка је се ни, вре ме 
је би ло ле по, а тра ва ви со ка, па сам мо гао да се са кри јем у сва ком тре-
нут ку. 

Јед ног ју тра на обли жњим то по ла ма угле дах за ле пље не лет ке на 
ко ји ма је у пот пи су ста ја ло: ,,Смрт фа ши зму, сло бо да на ро ду.“ Не ко ли ко 
да на ка сни је сти го ше жан дар ми ко ји су лет ке по ски да ли. По што су, по 
свој при ли ци, би ли оба ве ште ни да ја ту жи вим, по зва ше ме да изи ђем. 
Од лу чих да се ода зо вем. Ис пи ти ва ли су ме о то ме знам ли ко је по ста-
вио лет ке и да ли ту до ла зе пар ти за ни. Од го во рих да не знам и да ни ко га 
ни сам ви део. Ре кох да сам не ке раз го во ре у да љи ни чуо, али да не знам 
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ко их је во дио ни ти сам нај бо ље чуо о че му су при ча ли, као и да ни ко га 
од њих не по зна јем. Жан дар ми оти до ше, за пре тив ши ми да ће се по но во 
вра ти ти. Та ко је и би ло. Ме ђу тим, при ли ком сле де ћег њи хо вог по ја вљи-
ва ња од ве до ше и ме не са со бом. Мо ја сто ка и жи ви на опет оста де са ма.

До ве ли су ме у Оси па о ни цу и за тво ри ли у им про ви зо ва ни за твор 
у се о ској шко ли. Во ду и хра ну ни су ми да ли нај ма ње дан и ноћ.

Не ко је он да – ка ко сам на чуо – ја вио мом оцу да сам за тво рен у 
шко ли, па он до ђе да се рас пи та о то ме.

Све вре ме док сам био за тво рен у шко ли, мо лио сам стра жа ра да 
ме пу сти да одем и да на хра ним сто ку ко ја је би ла за тво ре на у обо ре, али 
сам за сва ки слу чај оста вио от шкри ну та вра та и на њи ма и на шта ли. На-
мер но сам не бро је но пу та по на вљао ту мол бу ка ко би ме стра жар, ко ји 
ме ни је по зна вао, пу стио. Али он ни је на сео на мо ју вар ку.

Тек на ин тер вен ци ју Ле це и мог ку ма Ми де, ко ји су би ли чет ни ци 
и се о ске гла ве ши не у Оси па о ни ци, осло бо ди ше ме. Пред ход но сам до-
био не ко ли ко уда ра ца шта пом по ле ђи ма и ту ру, за пре ти ше ми, да ће ме, 
ако ме сле де ћи пут ухва те у не ком зло де лу, уби ти.

Чим су ме пу сти ли, вра тих се на има ње. Мир и ти ши на су ми 
го ди ли, та ко да већ по сле не ко ли ко са ти ни сам раз ми шљао о то ме шта 
ми се све мо гло до го ди ти. Ни на крај па ме ти ми ни је би ло да ће уско ро 
по но во до ћи жан дар ми и да ме овај пут не ће за тво ри ти у шко ли, већ од-
ве сти на јед но дру го ме сто из ко га је ма ли број за то че них из ву као жи ву 
гла ву.

У ло гор Сај ми ште, од ве ден сам кра јем 1942. го ди не. Ме не и још 
не ко ли ци ну љу ди из Сме де ре ва, ме ђу ко ји ма је би ло и не ко ли ко Ро ма из 
обли жњих се ла, до ве ли су жан да ри до Бе о гра да. Од ве ли су нас нај пре 
у Упра ву гра да Бе о гра да где су нас ис пи ти ва ли и фор мал но осу ди ли за 
де ла ко ја нам ни су би ла по зна та. По том су нас од ве ли у ло гор. 

Сво вре ме бо рав ка у ло го ру на Сај ми шту ра дио сам раз ли чи те 
фи зич ке по сло ве. Нај лак ше ми је би ло за ду же ње да не ком Нем цу, ваљ да 
управ ни ку ло го ра, чи стим чи зме. Нај те же ми је па да ло кад сам мо рао да 
ко пам ра ке за уби је не. Пла шио сам се да ће јед ног да на и на ме не до ћи 
ред.

Јед ног да на од ве до ше нас у Ја јин це, или мо жда не ку дру гу ло ка-
ци ју, не се ћам се баш тач но, где смо та ко ђе ко па ли гроб не ра ке. По ред 
ме не је био је дан Ром из око ли не Бе о гра да, леп мла дић ко ји је пу но при-
чао док смо ми оста ли ра ди ли. У јед ном тре ну опо ме нух га да пре ста не 
да при ча. Учи нио сам то јер сам не ко ли ко да на пре то га уочио сли чан 
слу чај ка да су Нем ци на ли цу ме ста уби ли јед ног чо ве ка ко ји је из бе га-
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вао да ра ди. Та да ми по ме ну ти мла дић охо ло ре че: ,,Ја је сам Ци га нин, 
али сам бео и они то не зна ју. Ти си црн, и те бе би мо жда уби ли, ако не 
ра диш.“ По гле дах га и ре кох му да се не игра гла вом, али је он и да ље 
на ста вио да из бе га ва да ра ди. Ми слим да сам га још ко ји пут опо ме нуо 
јер при ме тих да га не ко ли ко стра жа ра пре зри во по сма тра. Кад смо за вр-
ши ли тај не слав ни по сао, по те ра ли су нас пре ма ка ми о ни ма у бли зи ни. 
Сви смо узе ли алат ке ко је смо има ли, не ко ло па те, не ко крам по ве, а мој 
су на род ник је ,,за бо ра вио“ сво ју ло па ту. Стра жа ри су га нај пре пу сти ли 
да се уда љи не ко ли ко де се ти на ме та ра, а он да га је је дан од њих по звао и 
пи тао га где му је ло па та. Ни сам чуо шта је од го во рио, а је сам он да кад 
му је Шва ба на ре дио да се вра ти и узме ло па ту из ја ме. Ка да је ко ји трен 
ка сни је на ме ра вао да узме ло па ту, стра жар га је убио. Та ко је он био пр-
ва жр тва са хра ње на у ја му ко ју смо ко па ли. Стра хо вао сам да ће мо та ко 
за вр ши ти и ми, али се, на сре ћу, ни је де си ло. На ред них ме се ци био сам 
све док још не ко ли ко слич них слу ча је ва...

Јед ног ју тра по стро ји ли су нас вр ло ра но. Ло гор ски стра жа ри са-
мо што ни су пу сти ли њи хо ве псе да нас ује да ју. Би ли су љу ти, али ми 
ни смо зна ли за што. У јед ном тре нут ку не ки ви ши офи цир, или мо жда 
чак и ко ман дант ло го ра, ре као нам је, а ту мач пре вео, да вра ти мо пи-
штољ ко ји смо но ћас на вод но укра ли не мач ком вој ни ку. Ре као је то ис-
пред гру пе љу ди ко ја је ,,ста но ва ла“ у ба ра ци у ко јој сам био и ја. Сви 
смо ћу та ли, ни ко се ни је ја вљао. Осе ћа ју ћи да ни сам крив, јер то ствар но 
ни сам ура дио, ни сам се мно го бри нуо. А ми слио сам и да нас то Нем ци 
са мо мал тре ти ра ју, и ла жно оп ту жу ју. Уоста лом, ја сам ту ноћ не ко ли-
ко са ти про вео у кан це ла ри ји јед ног од ви ших офи ци ра ко ји је та да био 
при ре дио не ка кву пи јан ку.

Ка ко се ни ко ни је ја вљао, пу сти ше псе у ба ра ку. Њу шка ли су, ла-
ја ли, а кад су до шли до мог ле жа ја, са мо што ни су по бе сне ли. Је дан од 
вој ни ка је при шао и ис под мог ја сту ка из ва дио ре вол вер. Пи та ли су ко 
ов де спа ва, ја сам се ја вио и пре бле део. Не ко ли ко ауто ма та би ло је упе-
ре но у ме не. По че ли су да ме псу ју и ту ку, не ки су хте ли од мах да ме 
на ли цу ме ста уби ју, али ипак од лу чи ше да ми су де. Њи хов је зик ни сам 
знао, али сам кле као и мо лио јед ног од њих за ко га сам знао да зна срп-
ски, да пре ве де оно што ћу да ка жем у сво ју од бра ну. Нај пре је од био, 
али по што сам га ви ше пу та за мо лио, шап нуо је не што ко ман дан ту и овај 
је на ре дио да пре ста ну да ме ту ку. Био сам сав кр вав, то ли ко да су ми очи 
би ле ско ро за тво ре не. По гле дом сам тра жио не ког од оних офи ци ра ко је 
сам те но ћи слу жио, али ни ког ни сам мо гао да га пре по знам.

Мо лио сам ко ман дан та да ме пу сти да одем да их по тра жим по 
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ло го ру, али ми он ни је до зво лио. На ре дио је да ме за тво ре и чи тав слу чај 
ис пи та ју. Вре ме је про ла зи ло, а ни шта се ни је до га ђа ло. Ми ну ти су се 
пре тва ра ли у са те. У јед ном тре нут ку сам чуо не ку га ла му на по љу. Пре-
тр нуо сам од стра ха јер сам оче ки вао да ће до ћи по ме не да ме во де на 
стре ља ње. Ипак, ни ко ни је ула зио код ме не. У јед ном тре нут ку сам, ме ђу 
гла со ви ма ко је сам чуо, пре по знао по зна ти глас. Од мах сам по чео да лу-
пам на вра та и мо лим да их отво ре, јер је то био глас јед ног од не мач ких 
под о фи ци ра ко је сам по ме ну те но ћи слу жио, и за ко га сам се по на дао да 
ће да по све до чи да ја ни сам мо гао да укра дем ни ка кво оруж је, што ми је 
ста вље но на те рет. На ста вио сам да лу пам и мо лим. Чи ни ло ми се да је 
про шло ко зна ко ли ко вре ме на док се не ко ипак ни је сми ло вао да отво ри 
вра та, про ви ри кроз њих. ,,Шта хо ћеш?“, упи тао ме је дан ба нат ски Шва-
ба ко ји је, ко ли ко–то ли ко, био бла го на клон пре ма ло го ра ши ма. Без да ха 
сам му ис при чао ка ко сам по ме ну те но ћи, ско ро це лу ноћ, био са Нем-
ци ма ко ји су не што сла ви ли и кар та ли се, а ја им до но сио пи ће и слу жио 
их. Мо лио сам да ме пу сти са мо да ви дим јед ног од њих, али по што ни-
сам знао не мач ки, мо лио сам Фран ца, ка ко се звао тај ба нат ски Шва ба, 
да пи та тог под о фи ци ра, чи је сам име за бо ра вио, хо ће ли да по твр ди да 
сам чи та ву про шлу ноћ био код њих у ба ра ци. Франц ми иза ђе у су срет. 
Раз го ва рао сам с тим под о фи ци ром и овај је по твр дио да је за и ста тач но 
да сам их го то во чи та ве но ћи слу жио. Био сам му за хва лан што се то га 
се тио јер он је те но ћи при лич но по пио. Та да сам мо лио Фран ца да све 
то пре не се ко ман дан ту ло го ра, ко ме сам че сто глан цао чи зме. Убр зо ме 
пу сти ше из за тво ра. Ка сни је су про на шли чо ве ка ко ји је оруж је украо, и 
на жа лост, стре ља ли га. Био је то је дан ста ри ји пар ти зан.

У још два на вра та у то ку тих не ко ли ко ме се ци ко је сам про вео у 
ло го ру на Сај ми шту, три пу та пре ти ла ми је смрт. Чак су ме и из во ди ли 
у строј љу ди од ре ђе них за стре ља ње, али је то био на чин да из вр ше при-
ти сак да при зна мо не што што се од нас евен ту ал но тра жи. Сва ки пут би, 
по не ког из гру пе из ве де них ствар но и стре ља ли. На мо ју сре ћу, ме не су 
ми мо и шли.

Кра јем 1942. у ло го ру се по но во про нео глас да ће осло бо ди ти све 
Ро ме са ва лид ним до ку мен ти ма ко ји ма се по твр ђу је да су они мир ни гра-
ђа ни Ср би је, ко ји има ју сво ју зе мљу или пак не ко дру го за ни ма ње, итд.1 

1 Већ од ју на 1941, на ини ци ја ти ву бе о град ских Ци га на, по др жа них од до ма ћих 
вла сти, на пра вље на је раз ли ка из ме ђу Ци га на „чер га ра“ (скит ни ца), и ста ро се де ла ца 
(стал но на ста ње них ло јал них гра ђа на). Док су пр ви пот па да ли под удар не мач ких ка-
зне них ме ра и ис тре бље ња, дру ги су, углав ном, би ли из у зе ти. На осно ву при ја вљи ва ња 
Ци га на у Бе о гра ду, за по че тог 7. ју на 1941., ре ги стро ва но је укуп но 3.044 њих, од ко јих 
су 2.080 би ли ста ри ји од 14 го ди на, а 964 мла ђи од те до би. Од 1.081 од ра слог му шкар-
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Та кав пред лог из не ли су Не ди ће вим и не мач ким вла сти ма бе о град ски 
Ро ми то ком 1941. го ди не. Од мах сам то ја вио оцу, иако сам од дру гих са-
знао да је та од лу ка до не та мно го ра ни је, али да ни ка да ни је по што ва на1, 
мо ле ћи га да што пре по ку ша да ми при ба ви аде кват ну по твр ду. Знам да 
га је ко шта ло мно го, али је ипак ус пео да на ба ви јед ну, ко ја ми је спа сла 
жи вот и ко ју и дан да нас чу вам.2

У ло го ру на Сај ми шту, у вре ме ка да сам ја бо ра вио у ње му, ни је 
би ло мно го Ро ма. Мо жда не ко ли ко сто ти на. Дру ги су већ би ли по гу бље-
ни на ра зним стра ти шти ма. Јер Нем ци су од мах по до ла ску у Бе о град 
пред у зе ли ве о ма стро ге ме ре пре ма Ро ми ма. У ства ри, јед ном уред бом 
од 30. ма ја 1941. из јед на чи ли су их са Је вре ји ма.3

Нај ви ше Ро ма у ло го ру на Сај ми шту је би ло из Бе о гра да и око ли-
не.4 Чи та ве по ро ди це су би ле до ве де не у ло гор. Њи ма су по ма ло хра не 

ца, би ло је зе мљо рад ни ка и рад ни ка 326, му зи ка на та 261, за на тли ја 71, ли ца раз ли чи-
тих дру гих за ни ма ња 407, без за ни ма ња 16. Уку пан број је то ком ју ла и ав гу ста по рас-
тао за са мо шест но во ре ги стро ва них, па се уста лио на 3.050 ли ца. У Бе о гра ду је, да кле, 
у ле то 1941. го ди не, ре ги стро ва но три пу та ма ње Ци га на не го Је вре ја. Као и у слу ча ју 
Је вре ја, нај пре су би ли ухап ше ни Ци га ни му шкар ци ин тер ни ра ни у ло гор Ауто ко ман-
да, и по гру па ма стре ља ни у окви ру не мач ких ме ра од ма зде. Пре о ста ли Ци га ни су, 
за јед но са Је вре ји ма, пре ба ци ва ни у ло гор Сај ми ште, где су та ко ђе стра да ли као жр тве 
оку па то ро вих ре пре са ли ја. Де цем бра 1941, у исти ло гор су ин тер ни ра ни чла но ви ци-
ган ских по ро ди ца, же не и де ца, њих око 600, ко ји су у ло го ру та во ри ли и уми ра ли под 
још те жим усло ви ма од Је вре ја (ра ди ли су бо си по сне гу, сви ре по ту че ни уми ра ли су 
од ба ти на, гла ди и бо ле сти). 

1 Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је о том осно ву од не ко ли ко хи ља да Ро ма из Бе о гра-
да и око ли не ко ји су би ли у ло го ри ма и за тво ри ма, пу ште но са мо њих 237. 

2 Ори ги нал те по твр де, као и још не ке до ку мен те Бра ни слав Ац ко вић је пред 
смрт по кло нио Му зе ју ром ске кул ту ре, где се и на ла зе. 

3 По во дом по ме ну те на ред бе не мач ке оку па ци о не вла сти о Је вре ји ма и Ци га-
ни ма, а об ја вље не 3. ју на у „Но вом вре ме ну“, 26 Ци га на 5. ју на упу ти ло је управ ни ку 
гра да Бе о гра да пи смо. По што су у на ред би Ци га ни ско ро у све му из јед на че ни са Је вре-
ји ма, у пи сму се тра жи ла из ме на, на ро чи то у по гле ду тре ти ра ња бе о град ских Ци га на 
ста ро се де ла ца. У пи сму је би ло на ве де но, из ме ђу оста лог, и сле де ће: „По сто је две гру-
пе Ци га на, ко је ме ђу со бом не ма ју го то во ни ка кве ве зе: док су јед ни уред но и стал но 
на ста ње ни, има ју сво је стал не про фе си је, на ро чи то му зи ча ри, ве ре су пра во слав не, у 
оби ча ји ма жи вот ним и вер ским са оста лим гра ђа ни ма пот пу но јед на ки, и уоп ште у по-
гле ду сво га др жа ња осо би то ло јал ни гра ђа ни, огром ним де лом ме ле зи, до тле су дру ги 
по зна ти под име ном ’чер га ри‘, скит ни це, без про фе си је, без ве ре, скло ни вр ше њу кри-
ми нал них де ла и не ма ју са на пред на ве де ни ма ни ка кве ве зе.“ Управ ник гра да Бе о гра да 
је ин тер ве ни сао на гла сив ши да се из ме ђу две ју вр ста Ци га на из вр ши раз ли ка у ко рист 
пр вих. 

4 Већ кра јем ок то бра 1941. у ло го ре су до те ра ни Ро ми из Обре нов ца, Ви шњи це, 
Жар ко ва, Ре сни ка, Ма рин ко ве ба ре, Ја та ган ма ле итд. На ред бом ге не ра ла Ха рол да Тур-
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до но си ли чла но ви њи хо вих по ро ди ца ко ји ни су би ли за то че ни. У ло го ру 
је би ло и труд ни ца, као и ма ле де це. Ни сам то ме био све док али су ми 
при ча ли ста ри ло го ра ши да су се не ке же не ту и по ро ди ле. Знам да су 
јед ној бе би да ли име Ло гор ка, а у ства ри пра во име јој је би ло Ра ти мир-
ка.

Ина че, хра на у ло го ру је би ла ве о ма ло шег ква ли те та. Ви ше смо 
би ли глад ни не го си ти. Да ва ли су нам ују тро теч ност ко ја је ли чи ла на 
чај, или не што што су зва ли ка фа, а што уоп ште ни је ли чи ло на ка фу. За 
ру чак смо до би ја ли бућ ку риш од су пе, ко зна од че га спра вље не, и ко-
мад твр де и бу ђа ве про је. Уве че смо до би ја ли чај или нај че шће ни шта. 
По не кад су по је ди ни за то че ни ци до би ја ли и па ке те. И ја сам не ко ли ко 
пу та до био па кет и де лио на мир ни це са сво јим при ја те љи ма. Па ке те са 
хра ном су чу ва ри прет ход но отва ра ли и узи ма ли све оно што је у ње му 
би ло ква ли тет ни је, а на ма оста вља ли шта им се ни је до па да ло. Ба ра ке у 
ко ји ма смо спа ва ли су би ле пу не сте ни ца, ми ше ва, па и па цо ва. Ле жа ли 
смо на сла ми. Зи ми је би ло ужа сно хлад но. Та зи ма ко ју сам про вео у 
ло го ру Сај ми ште, оста ла ми, чи ни ми се, до да нас у ко сти ма.

Мој отац Жи во јин, а на ро чи то мај ка Жив ка, би ли су до бри при-
ја те љи, а уз то и ком ши је са пред сед ни ком оп шти не Оси па о ни це Алек-
сан дром Ми тра ши но ви ћем, зва ним ,,Ле ца“, ко ји је при па дао чет нич ком 
по кре ту, као и са ње го вим оп штин ским пи са ром Бу ри ком и ње го вом же-
ном Је лом. Мо ја мај ка је не ко ли ко пу та ну ди ла ве ћу сво ту нов ца Ле ци да 
ми из да по твр ду да ,,ни сам ко му ни ста и ка ко ни сам био у пар ти за ни ма“. 
(Алек сан дар Ми тра ши но вић Ле ца уби јен је пред крај ра та. Мно ги су би-
ли ми шље ња да сам то учи нио ја, што ни је би ло исти на, већ га је убио 
мој кум Ра ја, а да ја то та да ни сам ни знао.)

Ле ца то ипак ни је хтео да учи ни јер је знао да то ни је тач но, а и 
би ло га је сра мо та да узме но вац од мог оца с ко јим је за јед но „пре га зио 
Ал ба ни ју“. Он да се мо ја мај ка до се ти ла – пред ло жи ла је Је ли, Бу ри ки ној 
су пру зи, да на до ку мент са оп штин ским ме мо ран ду мом, на пи ше по твр-
ду ка ко ја, Бра ни слав Ац ко вић, ни сам био ни пар ти зан, ни ти сам учи нио 
ка ква дру га кри вич на де ла, за шта ме Нем ци те ре те и због че га сам од ве-
ден у ло го ру Сај ми ште. Бу ри ка је то и ура дио, а ја сам ка сни је са знао да 
је та по твр да мог оца ко шта ла два про да та во ла. 

Чим је до био ту по твр ду, мој отац је до шао на ло гор ску ка пи ју и 
пре дао ми је. По сле то га сам за тра жио при јем код ко ман дан та ло го ра и 
по ка зао му по твр ду. Не ко ли ко да на по сле то га, до шла су на ло гор ску ка-

не ра од 3. но вем бра 1941. по хап ше ни су број ни Ро ми и Је вре ји у Ср би ји и про гла ше ни 
за та о це.
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пи ју дво ји ца Не ди ће вих1 вој ни ка и са оп шти ли ми да мо гу да ме из ве ду 
из ло го ра, али да је услов да се при ја вим у њи хо ву вој ску. Ре као сам им 
без раз ми шља ња да то не мо гу да при хва тим и да ћу ра ди је оста ти у ло-
го ру. Та ко је и би ло. У ло го ру сам остао још не ко ли ко не де ља, а он да ми 
се из не на да пру жи ла при ли ка да по бег нем.

У ло го ру на Сај ми шту2 сам про вео не ко ли ко ме се ци, од кра ја ок-
то бра 1942. до по чет ка ма ја 1943. го ди не. По том су ме одво ји ли у јед ну 
рад ну гру пу ко ја је по чи та вој Ср би ји по пра вља ла пу те ве и раз не објек те 
или да Нем ци ма бу де мо увек на услу зи. Ми слим да смо то ра ди ли у ор-
га ни за ци ји „Тот“. Не ко ли ко ме се ци смо ра ди ли по цен трал ној Ср би ји, а 
он да су нас од ве ли и у Цр ну Го ру. У вре ме ка пи ту ла ци је Ита ли је бо ра ви-
ли смо на при мор ју, али ја не знам тач но где. Знам са мо да је би ла ве ли ка 
лу ка. Та мо смо уто ва ра ли ра зни те рет на бро до ве, а не ки су го во ри ли да 
је то ма те ри јал за ру ски фронт. Да ли је то за и ста та ко би ло, не знам.

По сле не ко ли ко ме се ци нас пе то ри ца ло го ра ша, ме ђу ко ји ма је 
био и Бран ко, сту дент из Бе о гра да, ус пе ли смо да по бег не мо. Он се до-
бро сна ла зио, па смо се пре ко Бо сне вра ти ли у Ср би ју. Док смо бе жа ли, 
у Бо сни нас је су сти гла из ве сна пар ти зан ска је ди ни ца и ње ни при пад-
ни ци су нас по ве ли са со бом. Ни смо би ли у мо гућ но сти да се бу ни мо, 
ма да смо же ле ли да иде мо ку ћи. У тој је ди ни ци, је дан ви со ки офи цир 
ме је пре по знао јер смо за јед но би ли у ло го ру на Сај ми шту, из ко га је он 
ус пео да по бег не и оде у пар ти за не. Био је то млад чо век и пам тио је да 

1 Жи во јин Ац ко вић, отац Бра ни сла ва Ац ко ви ћа, као и мно ги Ро ми из Бе о гра да и 
око ли не, по зна ва ли су ге не ра ла Не ди ћа, јер им је он био ста ре ши на у Пр вом свет ском 
ра ту. То ком Дру гог свет ског ра та, обра ћа ли су му се са мол бом да по мог не Ро ми ма и 
спа си их ро бо ва ња у ло го ри ма и за тво ри ма, али он лич но – ко ли ко је по зна то – ни је 
мно го учи нио по том пи та њу. 

2 Ло гор на Ста ром Сај ми шту је по осни ва њу но сио на зив Је вреј ски ло гор Зе мун. 
Осно ван је 28. ок то бра 1941. на ме сту Бе о град ског сај ма. За ње га је, по што је био на 
те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске од 10. ок то бра 1941. тра же на и до би је на са гла-
сност хр ват ских вла сти. Као Је вреј ски ло гор Зе мун функ ци о ни сао је до кра ја апри ла 
1942. го ди не, до ка да су ли кви ди ра ни Је вре ји (ве ћи ном же не и де ца) отро ва ним га сом 
у ка ми о ну (тзв. ду ше гуп ка) и са хра њи ва ни у Ја јин ци ма. Од по чет ка де цем бра 1941. го-
ди не у ло го ру Сај ми ште био је за то че но око 6.400 Је вре ја и 600 Ро ма. Од тог бро ја жи-
вот је из гу би ло око 6.320 за то че ни ка. Од ма ја 1942. го ди не, па до апри ла 1944. го ди не, 
ло гор се на зи вао При хват ни ло гор Зе мун и у ње му су би ли сме шта ни, пред пре о ста лих 
ухап ше них Је вре ја, за ро бље ни пар ти за ни, чет ни ци и ци ви ли са под руч ја рат них деј ста-
ва, а ка сни је и за ро бље ни ита ли јан ски вој ни ци и при пад ни ци по кре та от по ра из Грч ке 
и Ал ба ни је. Ло гор се на ла зио под не по сред ном упра вом Ге ста поа. У исто вре ме имао 
је уло гу са бир ног ло го ра Ор га ни за ци је Тот. У крат ком пе ри о ду, од ма ја до ју ла 1944. го-
ди не, ло гор су пре у зе ле уста ше, да би по сле то га био на пу штен. – Бра ни слав Бо жо вић, 
СтрадањеЈеврејауокупираномБеограду19411944, Бе о град 2012, стр. 22-23.
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сам сво ју хра ну из па ке та, ко ји сам до би јао од оца, де лио с њим. По вео 
ме је са со бом и од вео у офи цир ску мен зу у ме сту где је би ла ло ци ра на 
та је ди ни ца. Лич но сам ви део ка ко су бор ци гла до ва ли већ не ко ли ко да-
на, а у офи цир ској мен зи је би ло две вр сте је ла на рас по ла га њу. Мо гла 
се до би ти чак и ча ша ра ки је. Кад смо ру ча ли, тај офи цир ме је опо ме нуо 
да ни ко ме не при чам о то ме где сам био. Не ко ли ко да на смо од ла зи ли за-
јед но у ту офи цир ску мен зу, а он да сам му са оп штио да ћу ра ди је оста ти 
са сво јим дру го ви ма. Искре но ре че но, бо јао сам се да би ло шта у ве зи с 
тим по сум ња ју.

Јед но га да на у на шој је ди ни ци по ја ви ше се два бор ца ко ја сам 
по зна вао од ра ни је. Би ла су то два Ро ма, ро ђе на бра ћа, из мог се ла. Би ли 
су мо би ли са ни њих дво ји ца, а дру га дво ји ца њи хо ве бра ће су оста вље на 
код ку ће у Оси па о ни ци. Уза јам но смо се об ра до ва ли том су сре ту. Јед ног 
да на на шу је ди ни цу су на па ли знат но број ни ји не мач ки вој ни ци и бо ље 
на о ру жа ни од нас пар ти за на. По че ли смо се по вла чи ти иако је ко ман-
дант на ре ђи вао да иде мо у на пад. По ву кли смо се не ко ли ко сто ти на ме-
та ра, пре гру пи са ли се и за и ста на па ли Нем це. Овај пут смо ус пе ли да их 
раз би је мо и је дан ве ли ки број њих уби јен или за ро бљен. По за вр шет ку 
бор бе одр жан је збор на ко ме смо ана ли зи ра ли ак ци ју. Сви смо за кљу-
чи ли да је би ла ве ли ка гре шка што смо у је дом тре нут ку по су ста ли од 
бор бе и од сту пи ли. Пре ки суд, ко ји је фор ми ран на ли цу ме ста, осу дио 
је по ме ну ту дво ји цу Ро ма на смрт због то га што су на вод но би ли ор га-
ни за то ри по вла че ња. Знао сам да то ни је исти на и та да сам, не ве ру ју ћи 
сво јим очи ма, по дру ги пут ви део ве ли ку не прав ду ко ју, осим Не ма ца, 
ка да су из јед на чи ли Ро ме са Је вре ји ма, и чет ни ка и пар ти за ни чи не Ро-
ми ма, јер су ма ло ка сни је стре ља ли два пот пу но не ви на чо ве ка. Кад сам 
на са мо пи тао ко ман дан та за што је то учи ње но, ре као је: ,,Не ко га смо мо-
ра ли да осу ди мо, а њих је че тво ро бра ће  у ку ћи.“ То га да на сам од лу чио 
да на пу стим ту је ди ни цу. Учи ни ли смо то нас тро ји ца из гру пе ло го ра ша 
ме ђу ко ји ма је и Бран ко, бе о град ски сту дент. За хва љу ју ћи ње му, сти гли 
смо опет у Ср би ју.

Кра јем 1944. го ди не опет био сам мо би ли сан и у пар ти зан ској 
вој сци сам остао до кра ја ра та. У том пе ри о ду сам се те шко и раз бо-
лео, па су ме нај пре ле чи ли у бол ни ци мо је је ди ни це, а по том пу сти ли 
на кућ но ле че ње. Мо јој бо ле сти до при не ла је сва ка ко и вест о по ги би ји 
нај мла ђег бра та Љу би ше,  ко ји је на стра дао по след њих да на ра та, не где 
у око ли ни За гре ба. У тре нут ку по ги би је мој брат је био са мо пе де се так 
ме та ра уда љен од оца Жи во ји на, ко ји је био у ис тој је ди ни ци.

Мој отац Жи во јин, брат Дра го мир и ја, смо под не ли зах тев за рат-
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ну од ште ту од мах по сле ра та, али од ште ту ни смо до би ли. Не ку сим бо-
лич ну од ште ту до био сам тек 2003. го ди не, а мо ја су пру га Ра до слав ка, 
иако је под не ла зах тев и има ла пра во на њу, слич ну од ште ту ни је до би ла. 
Мој отац и брат та ко ђе ни кад ни су до би ли ни ка кву од ште ту.

ДрагомирАцковић
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ДејанМотл,кустосисторичар
Јав на уста но ва Спо мен под руч је До ња Гра ди на

ЈАСЕНОВАЧКИ ЛОГОР IV – КОЖАРА

Ап стракт: 22. апри ла 1945. го ди не у ја се но вач ким ло го ри ма III и IV 
де си ле су се дви је по бу не ло го ра ша. Зна ју ћи да ће их, као свје до ке ја се но вач-
ког па кла, уста ше ли кви ди ра ти, го ло ру ки ло го ра ши су ипак смо гли сна ге да 
пру же от пор. Ка да се го во ри о пре жи вје лим уче сни ци ма про бо ја из Ло го ра 
IV, то јест „Ко жа ре“, у ис тра жи вач ким ра до ви ма се на во де раз ли чи ти по да ци. 
У пр вим ра до ви ма о ја се но вач ким ло го ри ма го во ри ло се о не ко ли ко ло го ра-
ша ко ји су пре жи вје ли про бој из тог стра ти шта. Ка сни је се уста лио став да се 
успје ло спа си ти 11 ло го ра ша. На осно ву ме мо ар ских за пи са, као и по сто је ћих 
спи ско ва за то че ни ка ло го ра Ко жа ре и Ци гла не, мо же се за кљу чи ти да је пробоj 
пре жи вје ло 12 ло го ра ша.

Кључ не ри је чи: Ја се но вац, ло гор, уста ше, про бој, ло го ра ши, ко жа ра, 
жи ца

Ја се но вач ки ло го ри смр ти фор ми ра ни су у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској сре ди ном ав гу ста 1941. го ди не у на мје ри да се спро ве де ис-
тре бље ње Ср ба, Ро ма и Је вре ја. Та да су осно ва ни ло го ри I – Кра пје и 
II – Бро чи це. Та два ло го ра рас фор ми ра на су у но вем бру 1941. због че-
стих по пла ва. Исто вре ме но је осно ван нај ве ћи ја се но ва чи ло гор на зван 
Ло гор III – Ци гла на. По чет ком 1942. осно ван је Ло гор IV – Ко жа ра, a у 
фе бру а ру исте го ди не том си сте му је при кљу че на и Ста ра Гра ди шка као 
Ло гор V.

По чет ком 1942. го ди не1 уста ше су у по сто је ће скла ди ште жи та и 

1 Ја ков Ка би љо, ло го раш Ко жа ре, на во ди да је ло гор осно ван по чет ком 1942. го-
ди не. Ка ко у по чет ку ни је би ло до вољ но ко же и дру гог по треб ног ма те ри ја ла ло го ра ши 
су углав ном ра ди ли на ра зним по сло ви ма по пут ис то ва ра ра зног ма те ри ја ла на же ље-
знич кој ста ни ци, чи шће њу сни је га по ули ца ма Ја се нов ца... По што се рад ни је од ви јао 
ка ко су уста ше хтје ле, око 150 ло го ра ша је 28. ја ну а ра вра ће но у Ло гор III – Ци гла ну. 
До та да је Ка би љо у Ко жа ри бо ра вио око 20 да на. Су тра дан, 29. ја ну а ра, у Ко жа ру је 
по но во до ве де но но вих 50 ло го ра ша. – SećanjeJevrejanalogorJasenovac, Sa vez je vrej-
skih op šti na Ju go sla vi je, Be o grad 1984, str. 91-92.

343.819.5(497.13)”1945”
341.322.5(=163.41)(497.13)”1941/1945”
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пра те ће објек те у за пад ном ди је лу се ла Ја се но вац огра ди ли бо дљи ка вом 
жи цом и ту осно ва ли ло гор ко ји је но сио озна ку IV. Иако се о Ко жа ри 
го во ри као о по себ ном ло го ру, ри јеч је о рад ној гру пи IV или „ко жар ској 
гру пи“, ко ја је тан ким ни ти ма би ла одво је на од Логорa III – Ци гла не, 
чи ја је ко ман да оба вља ла управ ну функ ци ју над том из дво је ном рад ном 
гру пом. И у ор га ни за ци о ном сми слу ло гор Ко жа ра је пот па дао под Ло-
гор III и За по вјед ни штво са бир них ло го ра Ја се но вац. Ко жа ром је ру ко-
во дио уста шки по руч ник Бо жо Ђе рек1, док је ло го раш Сил ви је Ал ка лај2, 
зва ни Си си, при је рат ни струч њак за об ра ду ко же из За гре ба, био за ду-
жен за ор га ни за ци ју ра да.

У Ко жа ри су ло го ра ши шта ви ли ко жу, пре ра ђи ва ли је и од ње 
из ра ђи ва ли вој нич ке чи зме, жен ске тор би це и ци пе ле, ру ка ви це, као и 
дру ге раз не пред ме те. У скло пу Ко жа ре на ла зи ле су се и ра ди о ни ца за 
из ра ду чет ки-ке фа ра, хе миј ска ла бо ра то ри ја и бри јач ни ца. Број ло го ра-
ша се кре тао из ме ђу 120 и 170, ве ћи ном Је вре ја. Ти за то че ни ци би ли су 
смје ште ни на та ва ну згра де Ко жа ре или у јед ној од дви је на стам бе ко је 
су се на ла зи ле уну тар жи це. Уста шка по са да је бро ја ла 13 вој ни ка од ко-
јих су че тво ри ца стра жа ри ла да њу, а осмо ри ца но ћу.3 

Уста ша ма је би ла ва жна про из вод ња у Ко жа ри па су у њој вла да-
ли не што под но шљи ви ји усло ви у од но су на оста ле дје ло ве ја се но вач ког 
ло го ра. Ту ни су би ле че сте ли кви да ци је, ни је се уми ра ло од гла ди, ма да 
се од гла ди па ти ло. За до ру чак су ло го ра ши до би ја ли око три де ци ли тра 
цр не ка фе, за ру чак по ла ли тре грах-чор бе без ма сно ће и за пр шке, док се 
ве че ра са сто ја ла од чор бе од тру лог кром пи ра или ре пе. По је ди ни ло го-
ра ши би сво ју пор ци ју руч ка по је ли про ждр љи во, па би има ли муч ни ну, 
дру ги су при бје га ва ли спо ром је де њу вје ру ју ћи да ће та ко би ти си ти ји, 
док су не ки у по су де до да ва ли во ду по ве ћа ва ју ћи та ко кван ти тет пор-

1 Бо жо Ђе рек ро ђен је 1910. у Гор њим Ви ња ни ма код Имот ског. С об зи ром на то 
да је био не пи смен тра жио је од ло го ра ша да му чи та ју но ви не. На тај на чин су ло го-
ра ши са зна ва ли шта се до га ђа из ван ло го ра. Уби јен је при ли ком по бу не ло го ра ша 22. 
апри ла 1945. го ди не. Зе маљ ска ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча про гла си ла га је за рат ног зло чин ца. – Мarko Ruč nov, ZaštoJasenovac, IKP 
„Ni ko la Pa šić“, Be o grad 2001, str. 299.

2 Ро ђен 1900. го ди не у Са ра је ву. Жи вио у За гре бу гдје се ба вио кр знар ским за-
на том. За хва љу ју ћи Ал ка ла ју жи вот у Ко жа ри је био под но шљив. Успио је, на и ме, од 
уста ша ис по сло ва ти да се у ра ди о ни ци за об ра ду си ро ве ко же ло го ра ши мо гу јед ном 
не дељ но оку па ти то плом во дом, да Ко жа ра до би је свог док то ра, као и не ке дру ге сит-
ни је по вла сти це. Ка ко је био ин ва лид ни је мо гао да уче ство ву је у про бо ју па је под 
не раз ја шње ним окол но сти ма из вр шио са мо у би ство.

3 Đor đe Mi li ša, Umučilištu–pakluJasenovac, na kla da pi šče va, Za greb 1945, str. 
233.
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ци је. У по чет ку се по ла ки ло гра ма хље ба ди је ли ло тро ји ци а ка сни је и 
на њих осам. Та ко су ло го ра ши ство ри ли из вје сне за јед ни це од по осам 
њих и из ме ђу се бе ди је ли ли је дан хљеб. Је дан ло го раш би при мио сли је-
до ва ње хље ба и по сли је би га рас по дје љи вао. По зна то је да би и оста так 
мр ви ца хље ба по не кад до во дио до сва ђе глад них ло го ра ша1.

Да ни у Ко жа ри углав ном су те кли по уста ље ном ре ду: уста ја ње 
и до ру чак од шест до се дам са ти, од се дам до 12 се ра ди ло, усли је ди-
ла би по том па у за за ру чак, а за тим од 13 до 19 по но во рад. Је дан број 
ло го ра ша од ла зио je по вре ме но и на спољ не по сло ве, нај че шће у сје чу 
шу ме, јер је др во би ло нео п ход но да би се рад у ло го ру мо гао не сме та но 
од ви ја ти.2

Иако у то ври је ме ни су би ли из ло же ни че стим ли кви да ци ја ма, 
два до га ђа ја из 1944. го ди не ће на ве сти ло го ра ше да поч ну раз ми шља ти 
о са мо о сло бо ђе њу.

Пр ви до га ђај је по ку шај би је га бра ће Ли он, Дра гу ти на и Слав-
ка, ко ји се де сио у фе бру а ру 1944. го ди не. Они су успје ли да стиг ну до 
оба ле Са ве, али су по гре шно про ци је ни ли ри јеч не стру је, ко је су у том 
пе ри о ду ја ке, па су их умје сто на су прот ну, де сну оба лу, од ву кле пра во 
до уста шке стра же. Обо ји ца су уби је на. Због њи хо вог по ку ша ја би је га из 
Ко жа ре је по том од ве ден и уби јен и њи хов отац Фра њо.3

Дру ги до га ђај се де си ло у пе ри о ду од 25. ок то бра до 11. но вем бра 
1944. го ди не. Та да је из Ко жа ре од ве де но 25 ло го ра ша у Ло гор Ци гла ну 
и та мо ли кви ди ра но.4

На кон тих ли кви да ци ја гру па ло го ра ша је по че ла да раз ми шља о 
от по ру. Од нај сми је ли јих ло го ра ша фор ми ран је од бор чи ји чла но ви су 
тре ба ли да са чи не план ак ци је за осло бо ђе ње из за то че ни штва.5 Од са-
мог по чет ка ра да од бо ра на мет ну ла се ди ле ма ка да да се кре не у ак ци ју: 

1 Egon Ber ger, 44mjesecauJasenovcu, Gra fič ki za vod Hr vat ske, Za greb 1966, str. 
60-61.

2 Уста ше су, же ле ћи да по ве ћа ју и убр за ју про из вод њу, на ба ви ли и пар ни строј 
ко ји су ло го ра ши са ми ин ста ли ра ли. – СећањаЈевреја.., стр. 92.

3 Er vin Mi ler, Izabranzaumiranje, Du ri ex, Za greb 2004, str. 118-119. 
4 Исто, стр. 102-104
5 Za hid Bu ku ro vić, „Ka ko smo iz ve li pro boj iz Ja se nov ca“, Glas, XXIV/1966. Као 

чла но ве по ме ну тог од бо ра, на во ди још и Стан ка Га ће шу, инж. Авра ма Да ни је ла (ри јеч 
је о  Авра му Де ма ју из Ви со ког – прим.аутора), Мо ри ца Ка би ља и Ти бо ра Ле бла.

Ђ. Ми ли ша, н. д., стр. 234, по ред по ме ну тих, по ми ње као чла но ве од бо ра и Слав-
ка Ва си ћа, Ми ру Ауфер бе ра, Ту на (Ан ту на – прим.аутора) Ма ло се ју и Его на Бер ге ра. 
По свој при ли ци од бор се са пр во бит них пет чла но ва, ко ли ко на во ди За хид Бу ку ре вић, 
вре ме ном про ши рио – прим.аутора.
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да ли да то бу де у из вје сном тре нут ку ко ји се учи ни по вољ ним или да се 
че ка да уста ше за поч ну ко нач ну ли кви да ци ју ло го ра? Ка да је од лу че но 
да се че ка ли кви да ци ја ло го ра, чла но ви од бо ра су по че ли да рас пра вља ју 
о кон крет ној ак ци ји. Од ба чен је план да се – ко ли ко је то мо гу ће – не при-
мјет но уби је не ко ли ко стра жа ра и да њи хо ве уни фор ме обу ку ло го ра ши 
ко ји би, за тим, из ве ли у прав цу ске ле оста ле ло го ра ше Ко жа ре. Као ре-
ал ни ји план са ви ше из гле да на успјех усво јен је став да сви ло го ра ши 
исто вре ме но кре ну ка ка пи ји ло го ра. За нај бо љи пра вац би је га од ре ђен 
је онај ка же ље знич кој пру зи и шу ми пре ко ри је ке Струг.1

При пре ме за тај би јег су се од ви ја ле не ко ли ко мје се ци. Од ре ђе на 
су и мје ста у ло го ру ко ја тре ба пр во на па сти и ли кви ди ра ти. За сва ко мје-
сто на па да од ре ђе на је бор бе на де се ти на са чи ње на од мла ђих и од ва жни-
јих ло го ра ша. Ста ри ји и бо ле сни ло го ра ши су до би ли упут ство да пра те 
шта се до га ђа и дје лу ју за ви сно од раз во ја си ту а ци је. Оста ло је са мо да 
се од ре ди пре ци зан дан и ври је ме про бо ја. Пре ле ти пар ти зан ских ави о-
на на не бу из над ло го ра, ужур ба но спа љи ва ње ле ше ва ло го ра ша у До њој 
Гра ди ни, па и ви је сти о успје ху пар ти за на на Срем ском фрон ту, би ли су 
зна ци – ка ко се го во ри ло ме ђу за то че ни ци ма – да је рат при кра ју.

У но ћи из ме ђу 21. и 22. апри ла 1945. из ло го ра Ци гла не се чу ла 
не пре кид на пуц ња ва и де то на ци је.2 Ло го ра ши ма као да је би ло ја сно да 
се при бли жа ва ко нач ни час об ра чу на.3 Сва ком ло го ра шу је тад да та и 
ма ла бо чи ца отро ва4, да би, у слу ча ју ра ња ва ња или не ког дру гог раз ло-
га због ко јег не би мо гао бје жа ти, мо гао да из вр ши са мо у би ство и та ко 
из бјег не уста шко му че ње.

Ло го раш Ја коб Ро зен цвајг (Ja kob Ro sen zwe ig), ко ји је ра дио као 
ко чи јаш, од ве зао сe 22. апри ла у Ци гла ну по сед мич но сље до ва ње хра не 
за Ко жа ру. Ујед но је имао за да так да дис крет но от кри је шта се та мо до-
га ђа ло у то ку но ћи. По по врат ку је ис при чао да му ни је би ло до зво ље но 

1 Исто.
2 Уста ше су но ћу 21. апри ла уби ле по сљед њу гру пу од око 700 же на из Ло го ра 

Ци гла не. На кон то га су ми ни ра ли и ру ши ли објек те у ло го ру. У ју тар њим са ти ма 22. 
апри ла по сљед ња гру па од 1.073 ло го ра ша из вр ши ла је про бој из Ло го ра III-Ци гла на. 
Про бој је пре жи вио 91 ло го раш.

3 Тих да на је ме ђу ло го ра ши на вла да ла ве ли ка нер во за. Ло го раш Ју ли јус Грин-
валд уве че се ни је при ја вио на про зив ци. То је био знак уста ша ма да га тра же. Убр зо су 
га про на шли и уби ли. – СећањаЈевреја.., стр. 292.

4 Отров су за јед нич ки из ра ди ли Ер вин Мо стер и Аврам Де ма јо. Обо ји ца су по 
стру ци би ли ин жи ње ри хе ми је ко ји су ра ди ли у ло гор ској ла бо ра то ри ји. Ри јеч је о ци ја-
ни ду ко јег је би ло у ло го ру по што су не ке бо је и учвр шћи ва чи у ко жар ској ин ду стри ји 
ба зи ра ни на тој суп стан ци.
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Зграда Кожаре

Логорска ограда, мај 1945. године
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да при ђе бли же Ци гла ни као и да су та мо шње уста ше под пу ном рат ном 
спре мом. То, као и за хтјев уста ша да ра ни је на ру че не чи зме мо ра ју би-
ти спрем не за ис по ру ку до 20 са ти, био је знак ло го ра ши ма да се не што 
чуд но де ша ва и да се не сми је ви ше че ка ти. Чла но ви од бо ра уго во ри ли 
су кон сул та ци је ра ди ко нач ног до го во ра. Са ста нак је по чео око 12 ча со-
ва. По ја вио се и Сил ви је Ал ка лај ко ји је са оп штио да је од уста ше Бо-
же Ђе ре ка са знао да стра жа ри спре ма ју ли кви да ци ју ло го ра. Од лу че но 
је да се у про бој кре не око 20 са ти, на кон што уста ше из вр ше смје ну 
стра же. До го во ре но је и да се ли кви ди ра ју уста ше ко ји по сли је 17 са ти 
уђу у ло гор. Ру ко во ђе ње ак ци јом је по вје ре но За хи ду Бу ку ре ви ћу, ко ји 
је иза бран да да знак за по че так про бо ја.1 Фор ми ра не су че ти ри удар не 
де се ти не са сље де ћим за да ци ма: пр ва де се ти на је мо ра ла ли кви ди ра ти 
стра жа ре пред ко жар ском ра ди о ни цом и из њи хо вих про сто ри ја узе ти 
бом бе и оруж је; дру га је тре ба ло да раз о ру жа стра жа ре уну тар згра де и 
код ма га ци на; тре ћа да пре сје че жи цу иза згра де, у прав цу би је га ка же-
ље знич кој пру зи, док је че твр та тре ба ло да уни шти још јед но стра жар-
ско мје сто и да за па ли ци је ли ло гор.2

Но же ве са ко ји ма су ба ра та ли при ко жар ским по сло ви ма, ткз. 
„шер ме се ре“, ло го ра ши су за ту при ли ку прет ход но до не кле „об ра ди-
ли“, па су дје ло ва ли као ма њи ма че ви. Од алат ки су још има ли и не ко ли-
ко крам по ва, сје ки ра и тур пи ја, ко је су пре пра ви ли у сво је вр сне бо де же. 
Ло го раш Ан тун-Ту не Ма ло се ја је сав за па љи ви ма те ри јал ко ји је мо гао 
на ћи у ло го ру (бен зин, шпи рит, аце тон, ки се ли не, ма сти и уља), рас по-
ре дио по ло го ру. До го во ре но је да ка да за поч не про бој он за па ли ло гор.3

У 17 са ти, уста шки по руч ник Ма то Жи ва но вић4 је ушао у бри-
јач ни цу с на мје ром да га ло го раш Да вид Ати јас об ри је. Ло го ра ши су га 
хи тро уби ли, а за тим и ње го вог пра ти о ца и ро ђа ка ко јег су по зва ли да 
то бо же до ђе по фу тро лу за „шмај сер“. Њи хо ва ти је ла су умо та ли у ће бад 
и за тим ба ци ли у бу нар из ко јег је во да слу жи ла за ис пи ра ње ко же.

У 20 са ти ло го ра ше је до че ка ло не при јат но из не на ђе ње. Уста ше 
су, на и ме, на сва ком стра жар ском мје сту ду пли ра ли људ ство. За хид Бу-
ку ре вић се на ла зио у дво ри шту, на мје сту с ко јег је тре ба ло да да знак за 
по че так ак ци је. Јед ног од стра жа ра је у дво ри шту до че као Ми ро Ауфер-

1 З. Бу ку ро вић, н.д.
2 Ni ko la Ni ko lić, Jasenovački logori smrti, NIŠP Oslo bo đe nje, Sa ra je vo 1975, str. 

416. 
3 Е. Ми лер, н. д., стр. 127.
4 Ма те Жи ва но вић, по руч ник I Уста шког обрам бе ног здру га. Био је управ ник 

ра ди о ни ца у Ло го ру IV – Ко жа ра. – Мар ко Руч нов, н.д., 666.
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бер (Mi ro Auf fer ber) и уда рио га же ље зном шип ком по гла ви. У том ча су  
Бу ку ре вић је дао знак за по че так ак ци је.1

Дру ги уста шки стра жар је по тр чао пре ма Ауфер бе ру, али га је 
Егон Бер гер уда рио по за тиљ ку. Та да је за по че ла пуц ња ва, а пла мен се 
исто вре ме но по ја вио у Ко жа ри и ма га ци ни ма.2

Ло го ра ши су по тр ча ли пре ма жи ча ним огра да ма. За да так да пре-
сје че бо дљи ка ву жи цу био је по вје рен Ле о ну Ма е стру. Он је то ура дио 
сје ки ром отва ра ју ћи оста лим ло го ра ши ма пут ка сло бо ди. Мно ги су, ме-
ђу тим, па да ли по ко ше ни паљ бом из ва тре ног оруж ја из бун ке ра и при је 
не го што су сти гли до жи це. Они ло го ра ши ко ји су има ли сре ћу да про ђу 
жи ча ну пре пре ку упу ти ли су се кроз ја се но вач ке пу те ве пре ма ри је ци 
Са ви, ка по љи ма и же ље знич кој пру зи.

Из ла зак из кру га ло го ра ни је, ме ђу тим, зна чио да су ло го ра ши 
ко нач но спа ше ни. Тре ба ло је из бје ћи уста шке по тје ре и оста ти скри вен 
жив до до ла ска пар ти зан ских је ди ни ца или са мо стал но про на ћи пут до 
сло бод не те ри то ри је. Осим уста ша из Ја се нов ца ко ји су кре ну ли у по тје-
ру за пре жи вје лим ло го ра ши ма, опа сност је вре ба ла и од број них ко ло-
на ње мач ких, уста шких и до мо бран ских по строј би ко је су се по вла чи ле 
глав ном са о бра ћај ни цом пре ма за па ду. Мно ги ло го ра ши су до спје ли у 
бли зи ну Нов ске, али су од у ста ја ли од пре ла ска це сте и по но во се вра-
ћа ли пре ма Ја се нов цу тра же ћи дру ги на чин да се до ко па ју осло бо ђе не 
те ри то ри је. 

На кон што се из ву као из ло го ра Ле он Ма е стро је успио да са још 
че тр на е сто ри цом ло го ра ша, кре ћу ћи се кроз шу мар ке, стиг не до це сте 
ко ја во ди пре ма Нов ској. Ве ћи на је оста ла да се скри ва у обли жњој шу-
ми, а Ма е стро је, за јед но са тро ји цом ло го ра ша, прешаo це сту. Ту ма ра-
ју ћи су сти гли до из вје сног се о ског пу та ко ји су на мје ра ва ли пре ћи. Тад 
је на њих отво ре на ми тра ље ска паљ ба из обли жњег уста шког бун ке ра. У 
ме те жу су се и раз дво ји ли. Са мо је Ма е стро из те гру пе остао жив. Скри-
вао се јед но ври је ме по шу ма ма у око ли ни Нов ске и та ко успио до че ка ти 
до ла зак пар ти за на.3

Егон Бер гер је тр чао у прав цу за па да, пре ма Кра пју. Опи су ју ћи 
дра ма тич не мо мен те сво га би је га, он ка же да му је над људ ску сна гу да-
ва ло са зна ње да ви ше ни је у ло го ру и да по сто ји мо гућ ност да се спа си. 
Бје же ћи од уста ша срео је још јед ног ло го ра ша из Ко жа ре, Сто ја на Лап-
че ви ћа. Сто јан је био из гу био на ду да ће се спа си ти, па је у ме ђу вре ме ну 
по пио отров ко ји, на сре ћу, ни је дје ло вао. Њих дво ји ца су се скри ва ли 

1 З. Бу ку ро вић, н.д.
2 Е. Бер гер, н.д.,стр. 85.
3 СећањаЈевреја..., стр. 15-16, 
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три на ест да на у шу ма ма око Ја се нов ца све док ни су са зна ли да је Ју го-
сло вен ска ар ми ја ушла у спа ље ни и од уста ша на пу ште ни ло гор.1

Ми ро Ауфер бер је на кон бје га из ло го ра пре пли вао ри је ку Са ву 
не освр ћу ћи се мно го на пу ца ње уста шких стра жа. До спио је у опу сто-
ше но се ло Ушти ца, ко је се на ла зи, смје ште ном го то во као по лу о стр во, 
из ме ђу ри је ка Са ве и Уне. Ту се скри вао два да на, а по том је опет по чео 
да иде да ље. Сти гао је до се ла Цр кве ни Бок кад је схва тио да је још уви-
јек на те ри то ри ји Хр ват ске, а не Бо сне, ка ко је при жељ ки вао. Не да ле ко 
од се ла Цр кве ни Бок га је ухва ти ла та мо шња се о ска стра жа. По што се 
бо јао да би се ља ци мо гли да га по но во пре да ју уста ша ма, Ми ро је по-
бје гао стра жа ру и пре пли вао ри је ку. Лу тао је та ко све док ни је сти гао на 
пла ни ну Ко за ру, гдје је на и шао на пар ти зан ску па тро лу ко ја га је при хва-
ти ла.2

За хид Бу ку ре вић и Ђу ро Руч нов су се за јед но успје ли про би ти 
уз Струг низ вод но од Ја се нов ца и пре пли ва ли ри је ку Са ву. Пре шав ши у 
Бо сну упу ти ли су се пре ма об рон ци ма Про са ре гдје су на и шли на пар-
ти зан ске је ди ни це.3

Слич не дра му су до жи вје ли и оста ли ло го ра ши ко ји су успје ли 
пре жи вје ти про бој. Да ни ма су лу та ли, глад ни и ис цр пље ни по окол ним 
шу ма ма. Сна гу им је да ва ло са зна ње да се не на ла зе ви ше у ло го ру и да 
ће уско ро до ћи крај њи хо вим пат ња ма.

Про бој из ја се но вач ког ло го ра IV – Ко жа ре пре жи вје ли су4:

1 Е. Бер гер, н.д., стр. 98-102.
2  СећањаЈевреја..., стр.15-16.
3 Sarajevourevoluciji,knji ga 4, Isto rij ski ar hiv Sa ra je vo, Sa ra je vo 1981, str.578-

589.
4 У ра до ви ма у ко ји ма се пу бли ци сти и исто ри ча ри ба ве те мом ло го ра Ја се но вац 

на ве де ни су раз ли чи ти по да ци о пре жи вје лим уче сни ци ма про бо ја из Ко жа ре. По чи ње 
се од не ко ли ко, па све до је да на ест. Ви ди: Ra do van Tri vun čić, Jasenovaci jasenovački
logori, Spo men-pod ruč je Ja se no vac, 1977; Ђ. Ми ли ша, н.д.; 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). До при нос да по и ме нич но 
бу ду на ве де ни пре жи вје ли уче сни ци про бо ја да ли су на ро чи то Ан тун Ми ле тић и На та-
ша Ма та у шић – Ан тун Ми ле тић, НДХКонцентрационилогорЈасеновац1941.1945, 
Ал фа тим принт, Бе о град, 2010; Na ta ša Ma ta u šić, Jasenovac1941.1945.,Logorsmrtii
radnilogor, „JUSP Ja se no vac“, 2003. У њи хо вим спи ско ви ма, ме ђу тим, пот кра ле су се 
и из вје сне гре шке. Оба ауто ра ме ђу пре жи вје ле убра ја ју Вла ди ми ра Ца ри на ко ји ни је 
био ни у јед ном ја се но вач ком ло го ру. Он је у За гре бу 1961. об ја вио ли те рар но сје ћа ње 
свог при ја те ља Его на Бер ге ра под на сло вом „Смрт је хо да ла че тве ро но шке“, што је 
нај вје ро ват ни је до ве ло до за бу не да је он пре жи вио про бој из ло го ра. На та ша Ма та у-
шић ме ђу пре жи вје ле убра ја и Јо зе фа Кон фор ти ја као и Ни ко лу Ми ље ви ћа. Кон фор ти, 
док тор ме ди ци не, из Ја се нов ца је успио да по бјег не кра јем 1943, док је Ми ље вић пре-
жи вио про бој из Ло го ра III о че му је дао из ја ву у „По ли ти ци“ од 17. ма ја 1945. Ме ђу 
пре жи вје ле ни је дан аутор ни је убро јао Јо зе фа Гро се пај са (Gros se pa is) и Фи ли па Шлај-
фе ра (Schle i fer). Гро се пајс је об ја вио сво је сје ћа ње у дру гом из да њу збор ни ка Сећања
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1. Ауфер бер Алек сан дра Ми ро (Ђа ко во, 22. 11. 1913. – Изра ел, 
1997.)

2. Бер гер Ле о пол да Егон (Но ва Гра ди шка 16. 8. 1912. – За греб, 26. 
4. 1988.)

3. Бу ку ре вић Еми на За хид (Ви со ко, 17. 10. 1919. – Бе о град, 13. 1. 
1981.)

4. Гросепаjс Из а ка Јо зеф (Фе ке тић код Ма лог Иђо ша, 20. 6. 1910. 
–Изра ел, ?)

5. Ка би љо Авра ма Ја ков (Жепчe, 18. 1. 1901. – Изра ел, 19. 3. 1995.)
6. Лап че вић Пе тра Сто јан (Под гор је код Вр гин мо ста, 15. 4. 1913. – 

За греб, 1946.) 
7. Ма е стро Мо ри ца Ле он (Трав ник, 24. 2. 1914. – Изра ел, 12. 12. 

1995.)
8. Ми лер Иг на ца Ер вин (Вин ков ци, 27. 1. 1924. – Изра ел, 1991.)
9. Руч нов Пе тра Ђу ро (Јо хо ва код Бо сан ске Ду би це, 1902 – Јо хо ва, 

4. 4. 1954.)
10. Шлај фер Да ви да Фи лип (Огу лин, 7. 2. 1909. – Iz rael, ?)
11. Ва сић Ра до ва на Слав ко (Ада шев ци, 1922. – ?)
12. Зец Или је Ду шан (Зе че ва Ва рош код Слу ња, 4. 4. 1917. –Вин-

ков ци, 9. 9. 1989.)

Резиме

По чет ком 1942. го ди не уста ше у се лу Ја се но вац су огра ди ли бо дљи ка вом жи-
цом не ко ли ко по сто је ћих скла ди шта и ту фор ми ра ли ко жар ску рад ну гру пу ко ја ће 
ка сни је по ста ти по зна та као Ло гор IV – Ко жа ра. Ту је би ло за то че но из ме ђу 120 и 170 
ло го ра ша.

Ло го ра ши су 22. апри ла 1945. извши ли про бој. Од 167 за то че ни ка ко ји су уче-
ство во ли у тој ак ци ји пре жи вје ло је њих 12.

 Ли те ра ту ра

Egon Ber ger, 44mjesecauJasenovcu, Gra fič ki za vod Hr vat ske, Za greb 1966.

ЈеврејаналогорЈасеновац, гдје је де таљ но опи сао сво је уче шће у про бо ју. Шлај фер је 
на ве ден као жр тва ло го ра Ја се но вац ма да је 1945. го ди не дао из ја ву Зе маљ ској ко ми си-
ји Хр ват ске за зло чи не оку па то ра и њи хо вих по ма га ча. Он је 1948. оти шао да жи ви у 
Из ра е лу. Осам го ди на ка сни је, 1956, у му зе ју Јад Ва шем (Yad Vas hem) по пу нио упит-
ник ко јим је при ја вио свог бра та Да ви да за жр тву ло го ра Ја се но вац. У ар хи ви тог му зе-
ја по сто ји и ње го во сје ћа ње за би ље же но као аудио за пис на бо ра вак у ло го ру Ко жа ра.
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Za hid Bu ku ro vić, „Ka ko smo iz ve li pro boj iz Ja se nov ca“, Glas, XXIV/1966.
Er win Mil ler, Izabran zaumiranje, Du ri ex, Za greb, 2004.Đor đe Mi li ša, U
mučilištupakluJasenovac, na kla da pi šče va, Za greb 1945. 
Ni ko la Ni ko lić, Jasenovačkilogorismrti, NIŠP Oslo bo đe nje, Sa ra je vo 1975.
Mar ko Ruč nov, ZaštoJasenovac, IKP „Ni ko la Pa šić“, Be o grad, 2001.
Sarajevourevoluciji, knji ga 4, Isto rij ski ar hiv Sa ra je vo, Sa ra je vo, 1981,
Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, Sa vez je vrej skih op šti na Ju go sla vi je, 
Be o grad 1984.
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НенадАнтонијевић,вишикустосисторичар
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

АК ТА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ И СУ ДА НЕ ЗА ВИ СНЕ ДР ЖА ВЕ ХР ВАТ СКЕ
У БА ЊА ЛУ ЦИ ИЗ 1941. И 1942. ГО ДИ НЕ

Аб стракт: Текст ана ли зи ра до ку мен та по ли ци је и су да Не за ви сне Др-
жа ве Хр ват ске у Ба ња Лу ци, из пр ве две рат не го ди не, о упу ћи ва њу љу ди у 
кон цен тра ци о не ло го ре. Ту ар хив ску гра ђу, ко ја се на ла зи у Вој ном ар хи ву у 
Бе о гра ду, у фон ду НДХ, пу бли ко вао је пу ков ник Ан тун Ми ле тић, у сво јој тро-
том ној књи зи о кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац.

Кључ не ре чи: НДХ, Ба ња Лу ка, Ја се но вац, ло го ри, по ли ци ја, суд, 
зло чи ни

По сле вој ног сло ма Кра ље ви не Ју го сла ви је, до шло је до ње не те-
ри то ри јал не по де ле у апри лу 1941. Већ 10. апри ла про гла ше на је Не за-
ви сна Др жа ва Хр ват ска (НДХ) од стра не уста ша, уз по моћ Тре ћег Рај ха 
и Ита ли је и по др шке ве ћи не хр ват ског на ро да.

НДХ је би ла то та ли тар на и ауто ри тар на др жа ва за сно ва на на 
иде о ло ги ји на ци зма и фа ши зма. При хва ће ни су прин ци пи „је дан на род, 
јед на зе мља, је дан во ђа“ и прин цип „ви ше ра се“. Хр ват ска др жа ва је 
сма тра на „ис кљу чи вим жи вот ним про сто ром хр ват ског на ро да“. Мо гла 
је по сто ја ти са мо „чи ста хр ват ска на ци ја“. Услов за то био је „ис тре бље-
ње нај ве ћих не при ја те ља хр ват ског на ро да“ (Ср ба, Је вре ја и Ро ма), ра-
сно ин фе ри ор них на ро да, по уста шкој иде о ло ги ји. Ис ти ца на су по себ на 
свој ства Хр ва та, њи хо во не сло вен ско по ре кло и њи хо ва уло га у од бра ни 
за пад не ци ви ли за ци је („гра ни ца два ју све то ва“ – Дри на).1 По ли тич ком 
про па ган дом, ор га ни зо ва ном од стра не вла сти НДХ, дат је ле ги ти ми тет 
те ро ру и ге но ци ду. Тех но ло ги ја ге но ци да је до бро сми шље на, ор га ни зо-
ва на и пред ста вља пра ви си стем. Ви ше не по сто је по је дин ци као лич но-

1 Fi kre ta Je lić-Bu tić, UstašeiNDH, Za greb 1977, str. 135-158.
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сти, већ се они сво де на део ко лек ти ви те та – на ро да ко ји су про ка же ни у 
уста шкој иде о ло ги ји. Сле де ћа фа за ле га ли за ци је је до но ше ње ра сног и 
ка зне ног за ко но дав ства, ко јим се омо гу ћу је спро во ђе ње про кла мо ва ног. 
Ср би, Је вре ји и Ро ми су про гла ше ни ни жом ра сом, ани ма ли зо ва ни су, 
чи ме је омо гу ће на дис кри ми на ци ја сва ке вр сте. За бра ње на су им на ци о-
нал на и вер ска обе леж ја, огра ни че но кре та ње, от пу шта ни су из слу жбе, 
од у зи ма на им је имо ви на, исе љи ва ни су, сла ти у ин тер на ци ју, хап ше ни, 
су ђе ни, из ла га ни про го ни ма и ли кви да ци ја ма.1

У пр вим ме се ци ма НДХ до не те су зна чај не за кон ске од ред бе ко је 
је пот пи сао по глав ник и об ја вље не у слу жбе ном гла си лу „Narodnenovi
ne“: за од бра ну на ро да и др жа ве (17. април), о из ван ред ним на род ним 
су до ви ма (17. април), о за бра ни ћи ри ли це (25. април), о др жа вљан ству 
(30. април.), о ра сној при пад но сти (30. април), о за шти ти ари јев ске кр ви 
и ча сти хр ват ског на ро да (30. април), о пре ла зу из јед не ве ре на дру гу 
(3. мај), о пре ким су до ви ма (17. мај), о за шти ти на род не и ариј ске кул-
ту ре хр ват ског на ро да (4. јун), о оба ве зној при ја ви жи дов ске имо ви не и 
жи дов ских пред у зе ћа (5. јун), о оба ве зној при ја ви Ср би ја на ца (7. јун), о 
осни ва њу Др жав ног рав на тељ ства за по но ву (24. јун), о по крет ном пре-
ком су ду (24. јун), од ред бе о до пу ни од ре да ба о су до ви ма (26. јун, 5. и 10. 
јул), о ве ли ким из ван ред ним на род ним су до ви ма (19. јул), о по ступ ку с 
имо ви ном осо ба ко је су на пу сти ле под руч је НДХ (6. ав густ), о од ма зди 
над ста нов ни штвом (2. ок то бар), о упу ћи ва њу не по ћуд них и по ги бељ-
них осо ба на при си лан бо ра вак у са бир не и рад не ло го ре (25. но вем бар), 
о уки да њу Ју ли јан ског ка лен да ра (4. де цем бар). Те од ред бе омо гу ћа ва ју 
на ста нак ин сти ту ци ја (су до ви и кон цен тра ци о ни ло го ри), ко ји су крај-
ња ин стан ца у си сте му ге но ци да. У ак ти ма тих уста но ва по сто је са мо 
бро је ви у пред ло зи ма, пре су да ма, упут ни ца ма о по шиљ ци, по твр да ма о 
при је му. У пи та њу је књи го вод ство, ад ми ни стра ци ја те ро ра и зло чи на.
 Нај ви ша власт при па да ла је По глав ни ку. По сто ја ла је и вла да 
НДХ. Уста ше су ор га ни зо ва ле власт пре ко сво јих по ве ре ни ка. Др жав ну 
упра ву су са чи ња ва ли и чи нов ни ци из апа ра та бив ше Ба но ви не Хр ват-
ске. За ус по ста ву др жав не упра ве ва жно је би ло и фор ми ра ње Ве ли ких 
жу па (22 на те ри то ри ји НДХ), на осно ву од ред бе По глав ни ка од 10. ју на 
1941. Ни је би ло раз ли ке из ме ђу ор га на др жа ве и уста шког по кре та.2

 У спро во ђе њу ге но ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма и про га-
ња њу оних Хр ва та и му сли ма на ко ји су би ли про тив по глав ни ка и НДХ, 
по се бан зна чај је има ла Уста шка над зор на слу жба, на че лу са Еуге ном 

1 Ф. Је лић-Бу тић, н.д., стр. 158-187.
2 Ф. Је лић-Бу тић, н.д., стр. 74-107.
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Ди дом Ква тер ни ком. УНС је као гра на уста шког по кре та осни ва ла, ор-
га ни зо ва ла и над зи ра ла ло го ре. Она је пред ста вља ла др жав ну по ли ци-
ју ко ја је хап си ла, исле ђи ва ла, до но си ла од лу ке о упу ћи ва њу у ло го ре. 
По угле ду на не мач ки Ге ста по она је кон тро ли са ла и др жав ну упра ву и 
уста но ве и ор га не уста шког по кре та. Сво ја за ду же ња у од но су на ло-
го ре има ло је и Рав на тељ ство за јав ни ред и си гур ност ко ји је био од-
сек у окви ру Ми ни стар ства за уну тра шње по сло ве, РАВ СИ ГУР је по сле 
уки да ња УНС-а у ја ну а ру 1943. имао је ди на овла шће ња у по гле ду сла-
ња у ло го ре. Уло гу у по ступ ку од ре ђе ном око упу ћи ва ња „не по ћуд них 
и по ги бељ них у са бир не и рад не ло го ре“ има ле су и ло кал не по ли ци је у 
окви ру Ве ли ких жу па.1

 Те ри то ри ја Бо сан ске Кра ји не, са Ба ња Лу ком као цен тром, на чи-
јем под руч ју су на ста ли ана ли зи ра ни до ку мен ти НДХ2, по ли циј ског и 
суд ског по ре кла у 1941. и 1942. има ла је ве ли ки по ли тич ки, вој ни, еко-
ном ски и ад ми ни стра тив ни зна чај за уста ше и не мач ки Вер махт. По-
себ ну смет њу пред ста вља ла је за хр ват ску власт као област на се ље на 
пре те жно срп ским ста нов ни штвом, на до мак За гре ба. Бо сан ска Кра ји на 
је по де ље на у три ве ли ке жу пе: Са на и Лу ка (ад ми ни стра тив ни цен тар 
Ба ња Лу ка), Кр ба ва и Псат, Ли вац и За по ље. Во де ћи уста шки пр вак био 
је Вик тор Гу тић ко ји је у пр вим ме се ци ма вла сти НДХ до нео низ ака та и 
од ре да ба ко ји су омо гу ћи ли дис кри ми на ци ју Ср ба, Је вре ја и Ро ма у сва-
ко днев ном жи во ту, као и њи хо во при нуд но од во ђе ње у ло го ре.

Бо сан ска Кра ји на је пре и ме но ва на у Хр ват ску Кра ји ну. По сто ја-
ли су пла но ви да Ба ња Лу ка по ста не пре сто ни ца НДХ, у ко јој ће би ти и 
се ди ште вла де, и да про ме ни име у Ан тин-град по по глав ни ку. Као ре ак-
ци ја на дис кри ми на ци ју, те рор и ге но цид Ср би су ди гли на род ни уста нак 
и у то ку 1941. и 1942. за у зе ли ве ли ки део Бо сан ске Кра ји не, осим Ба ња 
Лу ке и дру гих утвр ђе них гра до ва у до ли ни Вр ба са, Уне и Са не. Нај ви ша 
власт на под руч ју вој них деј ста ва у НДХ при па да ла је не мач ким вој ним 
ко ман дан ти ма. Нем ци и уста ше су спро во ди ли ма со ван те рор и ре пре-
са ли је пре ма за ро бље ним уста ни ци ма и пре ма ци вил ном ста нов ни штву 

1 An tun Mi le tić, KoncentracionilogorJasenovac1941–1945, Be o grad 1986,књ. I, 
стр. 43-44, 98-100 и 104-106; Ф. Је лић-Бу тић, н. д., стр. 109-112 и 185. По окру жни ци 
ко ман де УНС-а у За гре бу од 9. де цем бра 1941, од лу ке о упу ћи ва њу или по твр ђи ва њу 
пред ло га за упу ћи ва ње у ло го ре до но сио је Уред 1 УНС-а у За гре бу. Из вр ши о ци од лу ке 
би ли су ис по ста ве УНС-а ши ром НДХ, као и ло кал не по ли ци је у ве ли ким жу па ма, ко је 
су има ле овла шће ња и да хап се, исле ђу ју и да ју пред ло ге за ка зну.

2 А. Ми ле тић, н.д., књи га I, стр. 61-544, књ. III, стр. 76-247. Од сто ти на до ку-
ме на та ана ли зи ра но је 11 ака та „По крет ног пре ког су да“, 33 ак та „Жуп ске ре дар стве не 
обла сти“ и 35 ака та „Уста шког (за штит ног) ре дар ства“.
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(на те ри то ри ји Бо сан ске Кра ји не опе ра ци ја на Ко за ри у ју ну и ју лу 1942. 
го ди не).1

 По крет ни пре ки суд ни је имао од ре ђе ну, те ри то ри јал ну или ме-
сну над ле жност (ми ни стар пра во су ђа ју је од ре ђи вао у кон крет ном слу-
ча ју). У Ба ња Лу ци осно ван је кра јем ју ла 1941.2

У ана ли зи ра ним ак ти ма по ми ње се укуп но 37 ли ца, 36 је пра-
во слав не ве ре, Ср би (је дан је ри мо ка то лик пре ла зник), а јед но ли це је 
ри мо ка то лик; две су осо бе жен ског по ла. Ста ро сти су од 16 до 55 го ди-
на, ве ћи на су зе мљо рад ни ци („те жа ци“), углав ном су сла бог имов ног 
ста ња и не пи сме ни. Је дан акт се од но си на 1 до 8 осо ба, а пот пи си вао 
их је др жав ни ту жи лац по крет ног пре ког су да у Ба ња лу ци. Ак ти има ју 
чвр сту струк ту ру, уред но су за ве де ни. Да ју се де таљ ни по да ци о ли ци ма 
про тив ко јих се во дио по сту пак (име, пре зи ме, име оца, мај ке, ве ра, ме-
сто ро ђе ња и бо рав ка, го ди на ро ђе ња, др жа вљан ство, за ни ма ње, брач но 
ста ње, број де це, по да ци о обра зо ва њу, имов ном ста њу, вој ној слу жби). 
У ак ти ма се ви ди да су ли ца про тив ко јих је во ђен по сту пак би ла осло-
бо ђе на, ме ђу тим пре ма окру жни ци ми ни стра пра во су ђа од 16. ја ну а ра 
1942. го ди не3 и за осо бе за ко је не би би ли про на ђе ни до ка зи, као сум-
њи ве би би ле по сла те у ло гор, по на ред би ми ни стра пра во су ђа. Да кле, 
љу ди би за вр ша ва ли у ло го ру, иако су суд ски осло бо ђе ни од оп ту жбе, а 
не ки ни су ни су ђе ни, већ би их суд про сле дио по ли ци ји да их спро ве де 
у ло гор. Оп ту жбе про тив ли ца су слич не, сте ре о тип не, на ста ју на осно ву 
де нун ци ја ци ја, са мо су фор мал но по кри ће ка зне ном су ђе њу ко је тра је 
по крат ком по ступ ку. Нај че шће оп ту жбе су: са рад ња са „чет ни ци ма – ко-
му ни сти ма“ (уста ше су из јед на ча ва ле оба по кре та); чла но ви по ро ди це 
у „од мет ни ци ма“; на па ди на ор га не вла сти НДХ, вр ше ње са бо та жа (ле-
пље ње ко му ни стич ких пла ка та, се че ње те ле граф ских жи ца), вр бо ва ње 
љу ди за „од мет ни ке“; из ви ђа ње ору жа них сна га НДХ; на бав ка хра не за 
„од мет ни ке у шу ми“. Не ке оп ту жбе де лу ју ци нич но, „ухва ћен на ру бу 
јед не шу ме у оном прав цу ода кле су пу ца ли по бу ње ни ци“; про ла зи ли 
но ћу кроз се ло у су прот ном прав цу од сво јих ку ћа“; због псо ва ња хр-
ват ске вој ске у пи ја ном ста њу; јед на учи те љи ца ри мо ка то лич ке ве ре је 
сум њи ва јер се до пи си ва ла са пра во слав ним по пом ко ји је по бе гао (ње на 
пи сма су отва ра на, а ре чи ту ма че не по на хо ђе њу по ли циј ског чи нов ни ка 
„пи са ла да се, ако Бог да, опет убр зо мо гу на ћи сви на оку пу и про ве се-

1 Du šan Lu kač, BanjaLukaiokolicauratuirevoluciji, Ba nja Lu ka 1968, str. 88-107, 
266.

2 Zločini.Zbornikdokumenata,Tom1,ZločiniNDH1941, Be o grad 1993, str. 443.
3 А. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр. 150.
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ли ти се још ка ко“, што је про ту ма че но као сум њи ва ак тив ност). У суд-
ским ак ти ма че сто се упо тре бља ва из раз „ствар ног до ка за не ма, све до ци 
се не мо гу са слу ша ти, али је по при ја ви окри вље ни сум њив“. Ре че ни це 
ко је се стал но по на вља ју у овим ак ти ма по ка зу ју и циљ њи хо вог на-
стан ка: „Po odo bre nju Mi ni star stva pra vo su đa, ima se okri vlje ni pre da ti u 
lo gor“, „Mi ni star pra vo su đa od re dio na lo gom“, „Pre da ju se Na slo vu (usta-
škom re dar stvu ili žup skoj re dar stve noj obla sti, prim. N. A.), ra di ot pre me 
u lo gor“. Ср би су у до ку мен ти ма озна че ни као гр ко-ис точ ња ци, ка ко је 
за ко ном од ре дио По глав ник. У апри лу 1942, у до ку мен ти ма се упо тре-
бља ва на зив хр ват ско-пра во слав на ве ра што је по сле ди ца осни ва ња Хр-
ват ске пра во слав не цр кве, по чет ком апри ла 1942 го ди не. За осо бу ко ја је 
у то ку ра та по ста ла ри мо ка то лик, до да је се и из раз „pri e la znik“. За Ср бе 
у ру бри ци „dr ža vljan stvo“, пи ше „dr ža vlja nin NDH“, што је по сле ди ца 
при зна ва ња ста ту са пра во слав них др жа вља на НДХ у про ле ће 1942. Ср-
би ма од стра не вла сти НДХ.1 Ствар ност је би ла пот пу но дру га чи ја од 
за пи са ног у до ку мен ти ма су да. Иако је, кра јем де цем бра 1941, за лак ша 
кри вич на де ла, уве де на „ка зна там ни це до 3 го ди не“,2 ве ћи ну по сла тих у 
ло го ре че ка ла је си гур на смрт. Ак ти по крет ног пре ког су да да ју ви ше по-
да та ка не го до ку мен ти ко ји на ста ју то ком де лат но сти ис по ста ве УНС-а 
у Ба ња лу ци (оде ље ње 1) и ло кал не по ли ци је Ве ли ке жу пе Са на и Лу ка, 
са се ди штем у ба ња Лу ци.
 Ве ћи на ака та уста шке по ли ци је и жуп ске по ли ци је у Ба ња лу ци 
има ју исту струк ту ру, и по фор ми и по са др жа ју (број и об лик ре че ни-
ца, број ре чи ка рак те ри стич ни би ро крат ски, по ли циј ски из ра зи). Ма лог 
су оби ма, ре че ни це су крат ке, а је зик је „про фе си о нал но“ по ли циј ски, 
по утвр ђе ним пра ви ли ма те слу жбе и без емо ци ја. У пи та њу је хлад на 
ад ми ни стра тив на ег зе ку ти ва на осно ву до не тих од ред би По глав ни ка, и 
дру гих ака та (упут ста ва, на ло га, окру жни ца) УНС-а, ми ни стра по ли ци-
је, пра во су ђа и дру гих. Хи је рар хи ја уну тар УНС-а се по шту је као и пра-
ви ло ко ре спо ден ци је из ме ђу уста шке и жуп ске по ли ци је у Ба ња лу ци, и 
њих са дру гим ор га ни ма вла сти. По ши ља лац и при ма лац по ру ке се увек 
зна ју, јер је по сту пак са хап ше њем, исле ђи ва њем и сла њем љу ди у ло го-
ре по знат и утвр ђен.
 Иако су са мо фор мал но има ле раз ли чи те на ред бо дав це, УНС и 
РАВ СИ ГУР, ци ље ви и ак тив но сти су им би ли ком пле мен тар ни и за јед-
нич ки – хап ше ње, исле ђи ва ње, да ва ње пред ло га и спро во ђе ње у кон цен-

1 Ф. Је лић-Бу тић, н.д., стр. 176-177.
2 Ф. Је лић-Бу тић, н.д., стр. 162.
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тра ци о не („са бир не и рад не“)1 ло го ре, на осно ву од ред би и упут ста ва 
над ре ђе них им ор га на.
 Уста шко (за штит но) ре дар ство у Ба ња лу ци оба вља ко ре спо ден-
ци ју из ме ђу по је ди них сво јих од се ка и свог управ ни ка, са по ли ци јом 
ве ли ке жу пе Са на и Лу ка, са УНС-ом у За гре бу (оде ље ње 1), за тво ром 
„Цр на ку ћа“ у Ба ња лу ци, упра ва ма ло го ра у Ја се нов цу и Ста рој Гра ди-
шки, као и по ли ци јом у Го спи ћу.
 По ли ци ја Ве ли ке жу пе Са на и Лу ка, има ла је пи са ни про ток слу-
жбе них ака та са УНС-ом у За гре бу (оде ље ње 1), За штит ним ре дар ством 
у Ба ња лу ци, упра ва ма ло го ра у Ја се нов цу и Ста рој Гра ди шки, за тво ром 
„Цр на ку ћа“ у Ба ња лу ци, а да ју оба ве ште ња о по је ди ним слу ча је ви ма и 
ве ли ком жу па ну жу пе Са на и Лу ка, опу но мо ће ном ми ни стру вла де НДХ 
у Ба ња лу ци, ко ји је у гра ду од ле та 1942, као и ита ли јан ском кра љев ском 
ви це кон зу лу у Ба ња лу ци.
 Ве ли ки број ака та по ли ци је о спро во ђе њу у ло го ре на стао је у 
вре ме не мач ко – уста шке офан зи ве на Ко за ру у ле то 1942.
 Пот пи сни ци ака та ове две по ли ци је би ли су шеф или се кре тар 
ис по ста ве УНС-а у Ба ња лу ци (оде ље ње 1), или шеф по је ди них од се ка у 
окви ру 1. оде ље ња УНС-а; као и шеф или за ме ник ше фа по ли ци је ве ли-
ке жу пе Са на и Лу ка.
 У пред ло зи ма од лу ка за упу ћи ва ње у ло гор 1. оде ље њу УНС-а у 
За гре бу ја вља ју се исти ре че нич ни скло по ви: „ne ka na slov iz vo li po stu pi-
ti u svom dje lo kru gu sa ve zno na lo gu Za po vjed ni štva UNS-a, a po okru žni ci 
istog za po vjed ni štva od 9. de cem bra 1941“; „na kon pro ve de nih iz vi da i za vr-
šet ka is tra ge do sta vlja mo pred lo ge o pri sil nom bo rav ku u lo go ru“; „Mo li mo 
na slov da nam što žur ni je po ša lje rje še nje, ka ko bi mo gli ime no va ne pret-
pra ti ti u sa bir ni lo gor“; „Pred la že se UNS-u Rav na telj stvu usta ških re dar sta-
va NDH u Za gre bu Ured 1. da se nad pred met nom oso bom iz re če od lu ka o 
pri sil nom bo rav ku u lo go ru u tra ja nju ...“; „umo lja va se na slov za od lu ku i 
oba vi est“.
 Је ди ни оп шир ни ји ме ђу ана ли зи ра ним ак ти ма „за штит ног ре дар-
ства“ у Ба ња лу ци би ли су из ве шта ји о ис тра зи са пред ло зи ма за ка жња-
ва ње, од стра не управ ни ка по ли тич ког од се ка. Ја вља ју се сте ре о тип не 
оп ту жбе. Као и у суд ским ак ти ма де нун ци ја ци је су је дан од глав них раз-
ло га за хап ше ње осум њи че них. Оп ту жбе су: „Uče stvo va nje u čet nič ko – 
ko mu ni stič koj ak ci ji“, „bi li su u dru štvu ko mu ni sta i nji ho vih sim pa ti ze ra“, 
„ naj bo lja pri ja te lji ca u šu mi“, „de lat ni ad u ko mu ni stič koj par ti ji“, „sa ku-

1 Ми лан Ву ја кли ја, Лексиконстранихречииизраза, Бе о град, 1990, стр. 464-
465: concentrare (лат.) кон цен три са ти – са би ра ти, сје ди ни ти на јед ном ме сту.

НенадАнтонијевић
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plja nje nov ca za na rod nu po moć“, „deč ko po zna ti ko mu ni sta“, „odr ža va nje 
ve za sa par ti za ni ma“, „pro midž ba za ko mu ni zam“, „da va nje upu ta mla đi ma“, 
„dru že nje sa Sr bi ma ko ji su bi li ko mu ni stič ki opri je de lje ni a ko ji su po sle 
osnut ka NDH pre se li li u Sr bi ju“, „dru žio se sa ve li kom zvjer kom u ko mu ni-
stič koj par ti ji“, „dru štvo an glo fil sko ili ko mu ni stič ko“, „na gi nja nje par ti za ni-
ma i zna nje lo zin ke“, „iz gra đe ni ko mu ni sta“. На кра ју из ве шта ја по ја вљу-
је се увек иста ре че нич на фор му ла: „Pri li kom pre slu ša va nja po ka zao(la) 
zao ka rak ter jer je u svo jim upor nim ni e ka njem za vo dio vlast u blud nju“. У 
пред ло гу за упу ће ње у ло гор ка же се да је „ve o ma sum njiv i ne po ću dan te 
opa san po pro bit ke NDH“. У пи та њу је ка рак те ри сти чан из раз ко ји се ја-
вља и у тек сту за кон ских од ред би По глав ни ка ко је су омо гу ћа ва ле те рор 
и ге но цид. И у овим до ку мен ти ма про пи са не од лу ке у ло го ри ма ни су 
спро во ђе не. Вре мен ске ка зне у тра ја њу од 3 ме се ца до 3 го ди не у прак си 
су нај че шће зна чи ле су ро ву ли кви да ци ју.1

 Вр ста ака та би ле су сле де ће: пред ло зи, оба ве ште ња, од лу ке, про-
прат ни ак ти, из ве шта ји, спи ско ви, до пи си, на ло зи (зах те ви), за бе ле шке, 
упут ства и ра ди о гра ми.

Је зик у ак ти ма су да и по ли ци је у Ба ња лу ци био је очи шћен од ср-
би за ма. По што ва на је за кон ска од ред ба По глав ни ка о „хр ват ском је зи ку, 
ње го вој чи сто ћи и о пра во пи су“. Пра во пис је био „iekav ski“ и „ko ri en-
ski“.2

Резиме

Рад по ка зу је на осно ву пу бли ко ва них исто риј ских из во ра пр вог ре да, су шти-
ну по сто ја ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, а то је уни шта ва ње ње них ста нов ни ка, ко ји 
ни су Хр ва ти, да би ову др жа ву, са чи ња ва ли са мо Хр ва ти и му сли ма ни, ко ји су та ко ђе 
сма тра ни де лом хр ват ског на ро да. Уби ја ни су ве ћи ном Ср би, Је вре ји и Ци га ни. Ана ли-
зи ра на је струк ту ра до ку ме на та ор га на вла сти у НДХ, ко ји ма се упу ћу ју ли ца ко ја су 
сма тра на за про тив ни ке др жа ве, у кон цен тра ци о не ло го ре, пре све га у нај ве ћи у си сте-
му ло го ра – Ја се но вац. Ана ли зи ра на је фор ма и са др жај до ку ме на та, ко ји су до ка за ли 
да је НДХ би ла ге но цид на тво ре ви на, за сно ва на на иде о ло ги ји на ци зма, фа ши зма и 
ра си зма. Ура ђе на је ана ли за са др жа ја 11 ака та по крет ног пре ког су да, 33 ак та жуп ске 
ре дар стве не обла сти и 35 ака та уста шког за штит ног ре дар ства, сви из Ба ња Лу ке.

Објављениизвори:
An tun Mi le tić, KoncentracionilogorJasenovac1941–1945.Dokumenti, I-II, 
Be o grad 1986-1987.

1 А. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр. 98-100.
2 Ф. Је лић-Бу тић, н.д., стр. 207.
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СилвијаР.Крејаковић(рођ.Јаблановић)
На род ни му зеј Кра ље во
АлександарВ.Бережнов
Исто риј ски ар хив Кра ље во

КРАЉЕВАЧКО ПОДРУЧЈЕ У АНГЛОАМЕРИЧКОМ 
БОМБАРДОВАЊУ 1944. ГОДИНЕ

Са же так: Те ма ан гло а ме рич ког („са ве знич ког“) бом бар до ва ња 1944. 
го ди не фо ку си ра на на ми кро и сто ри ју кра ље вач ког под руч ја, до са да је об ра ђи-
ва на у, ма хом, пу бли ци стич ким ра до ви ма, док се у исто ри о гра фи ји са мо по ми-
ња ла у окви ру за вр шних бор би за осло бо ђе ње у Дру гом свет ском ра ту, без ана-
ли тич ких и по себ но утвр ђе них по да та ка. Сто га је циљ да овим ра дом о те ми са 
мар ги на исто ри о гра фи је, на осно ву фо то-до ку мен тар ног ма те ри ја ла са чу ва ног у 
На род ном му зе ју и Исто риј ском ар хи ву у Кра ље ву, исто риј ских из во ра и ли те ра-
ту ре, пру жи мо ме сто ко је нео спор но за слу жу је у исто ри ји Дру гог свет ског ра та 
и ње го вих жр та ва, 70 го ди на на кон до га ђа ја. У ис тра жи ва њу те ме, по ред аутен-
тич не до ку мен тар не гра ђе, фо то гра фи ја и пред ме та, дра го це на су би ла све до че-
ња са вре ме ни ка, ме ђу ко ји ма и чла но ва по ро ди ца стра да лих жи те ља Кра ље ва, 
на ра тив них из во ра, при ку пља них у по след њој де це ни ји. Са гле да ва ње по губ них 
по сле ди ца бом бар до ва ња у ра ду је пред ста вље но кроз по и ме нич ни при каз утвр-
ђе них ци вил них жр та ва у бом бар до ва њи ма од 22. ју ла до 19. сеп тем бра 1944. на 
про сто ру Кра ље ва и око ли не.

Кључ не ре чи: Дру ги свет ски рат, са ве зни ци, ва зду шно бом бар до ва ње, 
Кра ље во, ру ше ви не

Увод

Стра те шки по ло жај Ср би је, сте ци шта глав них бал кан ских ко му-
ни ка ци ја пру же них ка Грч кој, ва жних у по кре ти ма не мач ке вој ске и на-
о ру жа ња, ка ко у осва јач ком по хо ду 1941, та ко и при ли ком по вла че ња 
глав ни не не мач ких сна га са Бал ка на 1944, од ре дио је да ње но тло по ста-
не „ме та“ не мач ких и по то њих ан гло а ме рич ких бом бар до ва ња. Раз ли ка 
из ме ђу не мач ког бом бар до ва ња 1941, у ко ји ма су гра до ви и на се ље на 

94(497.11 Краљево)”1944”
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ме ста, ци вил ни и цр кве ни објек ти, по пут ма на сти ра Жи че, пред ста вља-
ли „рат не“ ме те, од ис кљу чи во вој них ци ље ва у гра ду у стра те шким пла-
но ви ма Ан гло а ме ри ка на ца (За пад них са ве зни ка), по ти ра ла се услед по-
губ них по сле ди ца „те пих“ бом би ко ји ма је би ло из ло же но гра ђан ство. 

Сто га се пред ис тра жи ва чи ма ове те ме отво ри ло низ пи та ња, по-
чев од вој них пред но сти по стиг ну тих ан гло а ме рич ким бом бар до ва њем, 
по себ но ка да се сте пен ра за ра ња вој них ефек ти ва (гар ни зо на, аеро дро-
ма, са о бра ћај ни ца и при вред них обје ка та у не мач кој слу жби), упо ре ди 
са ци вил ним жр тва ма и ра зо ре ним објек ти ма. Ко ри шће ње аеро дро ма у 
Ита ли ји по сле ње не ка пи ту ла ци је, ство ри ло је пред у сло ве за опе ра ци је 
ва зду шних бом бар до ва ња на Бал ка ну.1 Ка ко је за из во ђе ње тих опе ра ци-
ја пре ма од лу ци вој них ко ман ди пре суд на би ла про це на опа сно сти од 
гру пи са ња не мач ких сна га ка за пад ним фрон то ви ма по сле по вла че ња 
са Бал ка на, на ме ће се и пи та ње у ко јој су ме ри на од лу ке о ци ље ви ма 
и оби му ва зду шних ми си ја ути ца ли чла но ви ко ман де На род но-осло бо-
ди лач ке вој ске Ју го сла ви је (НОВЈ). Да ли је при ли ком пар ти зан ске ини-
ци ја ти ве да се та ми си ја спро ве де би ло пре суд но бр же окон ча ње ра та, 
ка ко би би ли спре че ни да љи рат ни зло чи ни и по мог ну те ак ци је НОВЈ 
у осло ба ђа њу гра до ва са ја ким не мач ким гар ни зо ни ма, али и спре чи ла 
мо гућ ност њи хо вог за у зе ћа од Ју го сло вен ске Вој ске у Отаџ би ни (ЈВуО)? 
У ко јој ме ри су од ре ђе не бом бар дер ске ми си је вр ше не и ми мо зах те-
ва и одо бре ња пар ти зан ског Вр хов ног шта ба? Упра во су рат ни зло чи ни 
на тлу Ју го сла ви је – звер ства уста ша у НДХ и не мач ке вој ске у Ср би ји 
–   по та кли да из ве шта ји упу ћи ва ни и из шта ба ЈВуО рат ним ко ман да ма 
за пад них са ве зни ка до сре ди не 1943, са др же зах те ве за бом бар до ва њи ма 
уста шких и не мач ких сто же ра, њи хо вих ва жних вој них обје ка та и пут-
них и же ле знич ких ко му ни ка ци ја у слу жби не при ја те ља.2

Да ли су по твр да ко ор ди на ци је у од лу ка ма о ва зду шним бом бар-
до ва њи ма, ко ја су де ло ве број них гра до ва пре тво ри ла у ру ше ви не и ма-
сов не гроб ни це њи хо вих жи те ља, раз ло зи ви ше де це ниј ског „ћу та ња“ 
по то њих но си ла ца вла сти о тој те ми? Ко ли ко је у исто ри о гра фи ји об-
ра ђе на та те ма с об зи ром на то да је пр ви на уч ни скуп ко јим је ак ту е ли-

1Војнаенциклопедија, IX,  Бе о град, 1975, 437.
2 Вој не ми си је, по сред ством ју го сло вен ске вла де упу ће не у штаб ге не ра ла Дра-

го љу ба Дра же Ми ха и ло ви ћа по ду да ра ју се са де пе ша ма упу ће ним од мар та 1942. до 
23. но вем бра 1943. у ко ји ма је тра же но са ве знич ко бом бар до ва ње вој них ци ље ва у Ју-
го сла ви ји и ван ње, ка ко би не при ја тељ био де ста би ли зо ван и при пре мљен те рен за 
ис кр ца ва ње са ве зни ка. – Ми лан Тер зић, „Ју го сло вен ска кра љев ска вла да, ге не рал Дра-
го љуб Ми ха и ло вић и са ве знич ко бом бар до ва ње ци ље ва у Ју го сла ви ји 1942-1944.“, То
ковиисторије, бр. 1-2, Бе о град, 2005, 81-111.

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов
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зо ва на одр жан тек 1994, по ла ве ка иза по ме ну тих до га ђа ја, у Ле сков цу, 
на чи јем је под руч ју услед ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња би ло го то во 
1.000 ци вил них жр та ва?1

Број не „ко ла те рал не ште те“ по губ не по ци ви ле и ци вил не објек те 
у Ср би ји при ли ком НА ТО бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је 1999, ак ту е ли-
зо ва ле су и те му ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња на кра ју Дру гог свет ског 
ра та у пу бли ци сти ци до днев но-по ли тич ких уве ра ва ња о ци клич но сти 
исто риј ских до га ђа ја. При то ме, за не ма ре не су чи ње ни це о ан гло а ме-
рич ком бом бар до ва њу по је ди них обла сти у Ру му ни ји, али и гра до ва ван 
Ср би је, по пут Спли та, Ши бе ни ка, За гре ба, За дра, за ле ђа Ду бров ни ка, 
Кни на, Мет ко ви ћа, Ник ши ћа, Под го ри це, Ско пља... У ко јој ме ри су у 
обим ној про дук ци ји ма хом пу бли ци стич ких ра до ва по так ну тих ана ло-
ги ја ма, за сту пље ни ис тра жи вач ки  ра до ви исто ри ча ра о узро ци ма, то ку 
и по сле ди ца ма тог бом бар до ва ња у Дру гом свет ском ра ту?2

По сле ди ца ду гог мар ги на ли зо ва ња те ме су про пу ште не при ли ке 
да се утвр де тач ни по да ци о на стра да ли ма не по сред но по сле ра та, ка да 
би они би ли да ле ко по у зда ни ји. То отва ра ва жну ме то до ло шку де ба ту 
о пи та њи ма ме мо ар ских и на ра тив них из во ра: ка ква је ве ро до стој ност 
све до чан ста ва за бе ле же них де це ни ја ма иза ра та? 

Као што „не ма исто ри је хо ло ка у ста без све до ка“, у уве ре њу да 
„се ћа ње ни је са мо сла ба тр ска на ко ју се не мо же мо осло ни ти“ и да још 
по сто је „до ку мен ти ко ји хо да ју на две но ге“, у ис тра жи ва њу те ме ан гло-
а ме рич ког бом бар до ва ња Кра ље ва, нео п ход но је би ло при зва ти у по моћ 
све до че ња са вре ме ни ка, при ку пље на у прет ход ној де це ни ји.3 У све сти 
жи те ља Кра ље ва, још све же ра не ко је је оста ви ла не мач ка вој ска – бом-
бар до ва њем, де пор та ци ја ма, стре ља њем ста нов ни штва у ок то бру 1941. 
у ла ге ру и на ни зу ма њих стра ти шта у гра ду и око ли ни – отво ре не су 
услед по нов них ра за ра ња у вре ме иш че ки ва ња сло бо де. Сто га, њи хо-
во под се ћа ње на бом бар до ва ње, због че га им из ра жа ва мо за хвал ност, 
сво јим по тре сним фраг мен ти ма и име но ва ним жр тва ма, чи не це ло ви-
том сли ку ра зо ре ног гра да и људ ских гу би та ка, за бе ле же них у шту рим 
по да ци ма пи са них из во ра. У Про то ко ли ма умр лих свих кра љев ских па-

1 Мом чи ло Па вло вић, Ве ро љуб Трај ко вић, СавезничкобомбардовањеЛесковца
6.септембра1944.Студијаидокументи, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју Бе о град и 
На род ни му зеј у Ле сков цу, Ле ско вац, 1995.

2 Mom či lo Pa vlo vić, „Isti na o sa ve znič kom bom bar do va nju srp skih gra do va 1944. 
– Sr bi ni su bi li po seb no iza bra na me ta“, list: Danas, po vo dom 60-to go di šnji ce bom bar do va-
nja, Be o grad, 17-18. april 2004.

3 Yehu da Ba u er, RethinkingtheHolocaust, (Is Ho lo ca ust Ex spli ca ble?), Yal le Uni-
ver sity, 2001, 150.
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ро хи ја Хра ма св. Тро ји це (Си ла ска св. Ду ха) у Кра ље ву, у ре дов но на во-
ђе ним узро ци ма смр ти, умр лих и по ги ну лих то ком Дру гог свет ског ра та, 
за стра да ле у ан гло а ме рич ком бом бар до ва њу, нео д ре ђе но је на ве де но: 
„Од ра на до би ве них при ли ком бом бар до ва ња ва ро ши Кра ље ва“, „По ги-
нуо/ла од бом би при ли ком бом бар до ва ња ва ро ши Кра ље ва“, „Под ле гао 
ра на ма ко је је до био при бом бар до ва њу гра да Кра ље ва“.1 Да је реч о 
ан гло а ме рич ком бом бар до ва њу, са зна је мо на осно ву за бе ле же ног да то-
ва ња у по и ме нич ним ру бри ка ма, чи ме се утвр ђу ју по да ци о број ним жр-
тва ма. У Ма ти ци по кој них Ри мо ка то лич ког жуп ског уре да Св. Ми хо ви ла 
у Кра ље ву као узрок смр ти се на во ди „Убит/а од бом бар ди ра ња“. Је ди но 
се у књи га ма умр лих у цр ква ма у Вр би, Чу ко јев цу и Са ма и ла ма на во де 
ви нов ни ци смр ти: „По ги нуо/ла у Ра тин ском по љу при ли ком бом бар до-
ва ња Ка ми џо ре од стра не Ен гле ске ави ја ци је“, „При ли ком бом бар до ва-
ња ан гло-аме рич ких ави о на по ги нуо од ави он ске бом бе“ и „По ги нуо на 
во зу од ави јо на ен гле ских“. 

У до ку мен та ци ји Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку-
па то ра и ње го вих по ма га ча, 2 у све до че њи ма о рат ној ште ти, пред На род-
не од бо ре, или оп штин ске и сре ске ко ми си је за рат ну ште ту и у оста вин-
ским пред ме ти ма Сре ског су да у Кра ље ву, рет ко су за бе ле же ни по да ци 
о по чи ни о ци ма бом бар до ва ња.3 При ли ком под но ше ња при ја ва Сре ској 
ко ми си ји за рат ну ште ту за Срез жич ки у Кра ље ву гра ђа ни су се „устру-
ча ва ли“ да на ве ду да су ште ту пре тр пе ли од ан гло а ме рич ке ави ја ци је, 
та ко да су ма хом, као узроч ни ка рат не ште те на во ди ли са мо „бом бар-
до ва ње“. Из у зет ке пред ста вља ју рет ке при ја ве где је за бе ле же но да су 

1 Град Кра ље во, Оде ље ње ма тич не слу жбе: ПротоколиумрлихСрп ске пра во-
слав не цр кве; МатицепокојнихРи мо ка то лич ког жуп ског уре да цр кве Св.Миховила у 
Кра ље ву.

2 По ред Др жав не Ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га-
ча (фор ми ра на Одлуком АВ НОЈ-а 30. но вем бра 1943), ра ди ло је шест зе маљ ских, јед на 
по кра јин ска (Вој во ди на), две об ла сне (Ко со во и Ме то хи ја и Сан џак), 65 окру жних, 299 
сре ских  и 1.210 оп штин ских ко ми си ја, „Слу жбе ни лист“, бр. 1/1945. 

3 Ме ђу при ја ва ма ко је су у ве ли ком бро ју сва ко днев но при сти за ле Ко ми си ји за 
рат ну ште ту, фор ми ра ној на сед ни ци Сре ског НО у Кра ље ву 20. ју ла 1945, у са рад њи 
са Зе маљ ском ко ми си јом за рат ну ште ту при Прет сед ни штву На род не Вла де Ср би је у 
Бе о гра ду, на про пи са ним обра сци ма, еви ден ти ра на је и ште та на не та при ли ком са ве-
знич ких бом бар до ва ња. До 30. ју на 1946. еви ден ти ра но је око 2600 пријавa рат не ште те 
(1941-1944), из Кра ље ва и се ла на те ри то ри ји та да шњег Сре за жич ког: Адра ни, Жи ча, 
Риб ни ца, Гок ча ни ца, Де дев ци, Ушће, Вр ди ла, Ма та ру шка Ба ња, Чи бу ко вац, Го да чи ца, 
Ко на ре во, Пек ча ни ца, Ро ће ви ћи, Ло пат ни ца, Ви та но вац, Шу ма ри це, Др лу па, Ми лав чи-
ћи, Сту бал... Не ма по да та ка да ли је и у ко ли кој ме ри ис пла ће на утвр ђе на рат на ште та 
(у  ИАК-у је са чу ва но 2222 пред ме та). 

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов
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ште ту про у зро ко ва ли: „аме рич ко и ен гле ско бом бар до ва ње“, „Аме ри ка“, 
„са ве зни ци“, „Од бом бар до ва ња 11. 8. 1944.“, „Ан гло-Аме рич ки ави о-
ни“, „Ен гле ски ави о ни“, „Са ве знич ко ва зду хо плов ство“, „Са ве знич ка 
ави ја ци ја“, „Ан гло а ме рич ко бом бар до ва ње“ и сл. За по да так о ви нов-
ни ци ма стра да ња „од бом бар до ва ња“ ус кра ће ни смо и у до ку мен та ци ји 
град ског На род ног од бо ра у Кра ље ву, у Ре ги стру стре ља них и по ги ну-
лих од 1941. до 1945. го ди не.1 На над гроб ним спо ме ни ци ма са хра ње-
них на град ском гро бљу у Кра ље ву не по сто ји за пис о стра да њу услед 
ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња, сем на спо ме ни ку Оли ве ре По по вић где 
је уре за но: „1944. по ги ну ла од бом бар до ва ња“.2 За ма гље ни чи ње ни ца-
ма о број ним зло чи ни ма оку па то ра, у „пре ћу та ним“ сло је ви ма убе ле же-
них по да та ка од зва нич ни ка вла сти, на ла зе се фраг мен ти ми кро и сто ри је: 
име на и ме ста стра да ња „ус пут них“ жр та ва ви ших стра те шких ци ље ва 
бом бар до ва ња. Са гле да ва ње по губ них по сле ди ца бом бар до ва ња од ан-
гло а ме рич ке ави ја ци је, из чи јих ле те ли ца је од 22. ју ла до 19. сеп тем бра 
1944. га ђа но под руч је Кра ље ва и око ли не, у ра ду је пред ста вље но ана ли-
тич ким при ка зи ма за све до са да утвр ђе не  ци вил не жр тве.
 Стра да ње ци ви ла ис под ру ше ви на, ма те ри јал на ра за ра ња – по-
сле ди це ома ше них при мар них и се кун дар них ци ље ва – ни су би ли пред-
мет ин те ре со ва ња оно вре ме них из ве шта ја ан гло а ме рич ких ми си ја, ни ти 
њи хо вог ак ту ел ног пре зен то ва ња. На зва нич ним Ин тер нет пре зен та ци-
ја ма аме рич ке и бри тан ске вој ске и њи хо вих је ди ни ца, удру же ња ве те-
ра на ра та или исто риј ских цен та ра, по ста вље на су не ка да ар хи ви ра на, 
а са да јав но до ступ на до ку мен та у елек трон ском об ли ку – из ве шта ји, 
фо то гра фи је, авио-сним ци, ле тач ки днев ни ци и дру ги ма те ри ја ли ко ји 
се од но се на ва зду хо плов не ми си је и бом бар до ва ња у Дру гом свет ском 
ра ту.3 Пре ма су ми ра ним по да ци ма у елек трон ским из во ри ма, здру же не 

1 ИАК, Збир ка: ва риа, инв. бр.103.
2 Ра де Јо ве тић, Хроникакраљевачкоггробља, Кра ље во, 1994, 60-62. Ауто ри за-

хва љу ју управ ни ку Град ског гро бља То ми сла ву По по ви ћу и ње го вим са рад ни ци ма на 
пру жа њу по да та ка из до ку мен та ци је.

3 http://www.usa af.net/chron/, http://www.armyair for ces.com/Ho me.aspx;
http://www.15thaf.org/,
http://32ndbombsqu a dron.com/32ndmissns.html, 
http://www.1fgww2.org/nav.html, 
http://www.2ndbomb gro up.org/;
http://na tu re on li ne.com/37/12-op2.html; http://www.the hi storycen te ron li ne.com/se-

arch/re sults/?q=Kra lja vo; http://www.450thbg.com/real/bom bar di er/1944/09/; http://www.
pba se.com/dwer bil/bomb_plot_gal lery; http://www.the hi storycen te ron li ne.com/col lec ti ons/
en try/ca te gory/gayle_crut hirds; http://www.voj ska.net/eng/world-war-2/uni ted-sta tes/air-
for ce/15/mis si ons/; http://www.red dog1944.com/Mis si ons_Tar gets_Com bat_Ac tion.htm; 



82

еска дри ле ло ва ца-бом бар де ра и те шких бом бар де ра Б-17 (Летећатвр
ђава) и Б-24 (Либератор) аме рич ког и бри тан ског ва зду хо плов ства, у 54 
да на у пе ри о ду од осам ме се ци, из вр ши ле су ви ше од 120 стра те гиј ских 
бом бар дер ских ми си ја над Ср би јом, на те ри то ри ји го то во 33 на се ље на 
ме ста.1 Ка ко је услед бор би до сре ди не ок то бра 1944. и гу бит ка Ни ша, 
уме сто пред ви ђе ним прав цем Со лун-Ско пље-Ниш-Бе о град, не мач ка ко-
ман да за Ју го и сток пре у сме ри ла по вла че ње Гру пе ар ми ја „Е“, Кра ље-
во се на шло на је ди ном мо гу ћем пу ту од сту па ња не мач ких тру па кроз 
Ср би ју, пре ма Ви ше гра ду и са Ко со ва пре ма Са ра је ву. Ан гло а ме рич ко 
бом бар до ва ње ни је спре чи ло на ме ру да на кра ље вач ком под руч ју усле ди 
кон цен три са ње го то во свих не мач ких сна га у том де лу Ср би је од кра ја 
ок то бра, као од ступ ни ца по вла че њу.
 Уко ли ко је на чел но би ло мо ти ви са но бр жим окон ча њем ра та, ан-
гло а ме рич ко бом бар до ва ње ипак ни је до при не ло да бор бе за осло бо ђе-
ње Кра ље ва не бу ду ду ге, те шке и упор не, у тра ја њу од 42 да на. Ван 
вој них ци ље ва, бом бе су се об ру ша ва ле на свет ис пре пле тан по ро дич-
ним од но си ма, пре жи вље ним рат ним зло чи ни ма, без оруж ја у ру ка ма и 
вој не од го вор но сти. Сто га су циљ ис тра жи ва ња те ме би ли си сте ма тич но 
утвр ђе ни по да ци о људ ским и ма те ри јал ним гу би ци ма на кра ље вач ком 
под руч ју. 

1. Ан гло а ме рич ко бом бар до ва ње: узро ци, по во ди, ис хо ди

У за вр шној фа зи Дру гог свет ског ра та ан гло а ме рич ка ва зду шна 
офан зи ва је не пре ста но по ја ча ва на бом бар до ва њем вој них, при вред них, 
ци вил них обје ка та, ра фи не ри ја и ко му ни ка циј ских пра ва ца у Не мач кој 
и зе мља ма чи ја је ин ду стри ја ра ди ла за не мач ку вој ску.2 Упр кос ва зду хо-

http://www.red dog1944.com/Mis si ons_Tar gets_Com bat_Ac tion.htm.http://www.450thbg.
com/real/tar gets/194409/in dex.shtml; http://www.the hi storycen te ron li ne.com/col lec ti ons/
en try/ca te gory/gayle_crut hirds; http://www.voj ska.net/eng/world-war-2/uni ted-sta tes/air for-
ce/15/mis si ons/; http://www.red dog1944.com/Mis si ons_Tar gets_Com bat_Ac tion.htm.

1 Од про ле ћа до 23. но вем бра 1944. ка да је бом бар до ва но Ужи це, у по след њој 
опе ра ци ји 15. АФ и 205. РАФ, нај че шће ме те бом бар до ва ња у Ср би ји би ли су ци ље ви 
на под руч ју гра до ва: Ниш (око 15 пу та), Бе о град (12 пу та), Но ви Па зар (осам), Су бо ти-
ца (осам), Срем ска Ми тро ви ца и Но ви Сад (шест), Пећ, Сје ни ца и Ћу при ја (пет) итд. 
Зо ран Ве ља но вић, Са ве знич ко бом бар до ва ње Су бо ти це у ле то и је сен 1944, Ча со пис 
Исто риј ског ар хи ва у Су бо ти ци: ExPannonia, Су бо ти ца, 2010, 42-51. У бом бар до ва њи-
ма Ле сков ца, про це њу је се око 1000 жр та ва, од ко јих је 819 иден ти фи ко ва но. По и ме-
нич на иден ти фи ка ци ја у ра ду: М. Па вло вић, В. Трај ко вић, н. д.

2 Про дор Цр ве не Ар ми је ка Бу ку ре шту уз уза стоп на ва зду шна са ве знич ка деј-
ства – нај ви ше на нафт на по стро је ња у Пло е шти ју, бом бар до ва на 28 пу та ле та 1944. 

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов
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плов ној по др шци, спо ро на пре до ва ње са ве зни ка на ита ли јан ском ра ти-
шту, уз мо гућ ност ја ча ња не мач ких сна га на за пад ним фрон то ви ма из-
вла че њем њи хо вих тру па са бал кан ског под руч ја, усме ри ло је са ве знич-
ке вој но-стра те шке пла но ве ка „ве зи ва њу“ не мач ких сна га на Бал ка ну. 
Ита ли јан ска ка пи ту ла ци ја, ко ри шће ња вој них аеро дро ма на ње ном тлу, 
утвр ђи ва ње не мач ке од бра не у При мор ју и мо гућ ност при бли жа ва ња са-
ве знич ких фрон то ва Бал ка ну, вој но су отво ри ли ју го сло вен ско ра ти ште.1 
У ци љу спре ча ва ња не при ја те ља да ко ри сти са о бра ћај ни це, лу ке и аеро-
дро ме у из вла че њу вој ске и на о ру жа ња, аме рич ка 15. Ва зду хо плов на ар-
ми ја, пре ба че на из Ту ни са у Ита ли ју, у са деј ству са бри тан ским сна га ма 
кра јем 1943. и по чет ком ја ну а ра 1944. оба вља ла је уда ре на оба ли и уну-
тра шњо сти Сло ве ни је и Хр ват ске.2 

Због цен трал ног по ло жа ја на Бал ка ну и ва жних са о бра ћај ни ца 
ко је је пре се ца ју, за су прот ста вље не сна ге, Ср би ја је по ста ја ла „кључ 
Бал ка на“, где се по ме ра те жи ште не мач ке вој не ре ор га ни за ци је.3 У окви-
ру не мач ке кон цеп ци је за за шти ту ви тал них ин те ре са на Бал ка ну ва жно 
ме сто је пред ста вља ло спре ча ва ње про до ра ве ћих пар ти зан ских сна га на 

– ути ца ло је на пад вла де ге не ра ла Ан то не скуа и об ја ву ра та но ве ру мун ске Не мач кој 
24. ав гу ста. 

1 Стра те гиј ска бом бар до ва ња на те ри то ри ји Ју го сла ви је, за по че та су бом бар до-
ва њем Ри је ке 30. но вем бра 1943, тра ја ла су до 30. апри ла 1945. Ан гло а ме рич ком стра-
те ги јом  би ло је пред ви ђе но:

1. уни шти ти не мач ко ва зду хо плов ство у ва зду ху (иза зи ва ју ћи га на бор бу) и на 
зе мљи, ма где би ло ло ци ра но, у ра ди ју су деј ства рас по ло жи вих ави о на;

2. уни шти ти не мач ке фа бри ке ло вач ких ави о на, ку глич них ле жа је ва, гу ме, му-
ни ци је, ра фи не ри је, под мор нич ке ба зе, луч ка по стро је ња и сл;

3. осла би ти по ло жај Не ма ца на па ди ма на тру пе у ме сту и по кре ту, са о бра ћај-
ни це, ран жир не рам пе, мо сто ве... 

2 У пе ри о ду од де цем бра 1943. до ја ну а ра 1944. бом бар до ва ни су фа бри ка ави он-
ских де ло ва у Ма ри бо ру, аеро дро ми код Мо ста ра и За гре ба, же ле знич ки чвор Ско пље, 
ста ни це Мет ко вић, Книн, Трав ник, по стро је ња наф те у Ри је ци и За дру, при ста ни шта 
у Ши бе ни ку, Спли ту... Усле ди ла су по том бом бар до ва ња Са ра је ва, За гре ба, Ду бров ни-
ка, Сла вон ског Бро да, Оси је ка, Ву ко ва ра, Вин ко ва ца, Мо ста ра, Го спи ћа, Ту зле, Ба ња 
Лу ке, Бо сан ске Гра ди шке, Имот ског, Под го ри це, Бен ков ца, Ру ме, При је по ља, Сје ни-
це, Ни ша... Ђор ђе Стан ко вић, СавезничкобомбардовањеНезависнедржавеХрватске
19431945, (Исто риј ски сте ре о ти пи и ствар ност), Ча со пис Ин сти ту та за но ви ју исто ри-
ју Ср би је: Токовиисторије, бр. 1-4, Бе о град, 2001, 77-86.

3 Уз Ви шу ко ман ду Ју го и сто ка пред во ђе ну вој ним за по вед ни ком Мак си ми ли-
ја ном фон Вај ксом, у Ср би ји је ко ман ду ју ћи ге не рал пе ша ди је Фел бер име но ван за 
вој ног ко ман дан та обра зо ва не Гру пе ар ми ја „Ф“ за цен трал но под руч је Бал ка на. Вој но-
и сто риј ски ин сти тут Ју го сло вен ске на род не Ар ми је (да ље: ВИИ ЈНА), ЗборникНОРа, 
том XII, књ. 3, Бе о град 1978, 717-732; том XII, књ. 4, Бе о град 1979. 869-1135.
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под руч је Ср би је и за шти та ју жног кри ла не мач ке вој ске од оче ки ва ног 
про до ра Цр ве не ар ми је.1 У Грч кој је услед пре те ће са ве знич ке ин ва зи-
је у Сре до зе мљу те не мач ке ци ље ве шти ти ла Гру па Ар ми ја „Е“ са око 
350.000 вој ни ка под ко ман дом ге не ра ла Алек сан дра Ле ра и ко манд ним 
се ди штем у Со лу ну. Ср би ја се на тај на чин, у за вр шној фа зи ра та, на шла 
у сре ди шту па жње ак те ра ју го сло вен ске рат не дра ме због стра те гиј ског 
по ло жа ја пру ге Бе о град-Со лун и Вар дар ско-мо рав ске до ли не, што је би-
ло од ви тал не ва жно сти за по вла че ње не при ја те ља. 

Са ве знич ка про це на од кон фе рен ци је у Те хе ра ну, да ће се ја ке 
не при ја тељ ске је ди ни це удру жи ти про тив сла бог пар ти зан ског по кре-
та у Ср би ји, ре зул ти ра ла је ва жним од лу ка ма за осло бо ђе ње зе мље, са 
да ле ко се жним по сле ди ца ма по ис ход гра ђан ског ра та, од но сно слом 
ЈВуО.2 Стра те шки са ве знич ки ин те ре си „во ди ли“ су ва зду шне ми си је 
бом бар до ва ња уз огра ни чен уплив Вр хов ног шта ба НОВЈ у ко ор ди ни-
ра њу ак ци ја до дру ге по ло ви не 1944, на осно ву са рад ње ко ја је из ме ђу 
ан гло а ме рич ке ко ман де и Вр хов ног шта ба НОВЈ, ус по ста вље на од но-
вем бра 1943.3 У ком пе тен ци је Ко ман де са ве знич ких сре до зем них сна га 
(MA SAF), по том Бал кан ског вој ног ва зду хо плов ства (BAF), спа да ло је и 
при ма ње из ве шта ја са фо то граф ским ин тер пре та ци ја ма ре зул та та бом-
бар до ва ња, без пре и спи ти ва ња по сле ди ца про ма ша ја вој них ци ље ва.4 
Вој ни из ве шта ји бом бар де ра и ло ва ца 205. гру пе РАФ (Royal Air For ce) 
бри тан ске ар ми је и 15. аме рич ке ва зду хо плов не ар ми је (15 Air For ce), 
при Гру па ци ји за стра те гиј ска бом бар до ва ња, пру жа ју увид у хро но ло-

1 Bran ko Pe tra no vić, SrbijauDrugomsvetskomratu19391945. Be o grad 1992, 603-
605.

2 Fit zroy Mac Lean, RatnaBalkanu, Za greb, 1953, 427-441.
3 Пи та ње Ср би је би ло је те ма пре пи ске из ме ђу В. Чер чи ла и Ј. Б. Ти та од 8. ја ну-

а ра, до њи хо вог су сре та 12. ав гу ста 1944. у На пу љу. У од го во ру Бро за ге не ра лу Хен ри 
Вил со ну (ко ман дант ан гло а ме рич ких сна га на Сре до зе мљу), 28. но вем бра 1943. на пи-
смо од 20. но вем бра 1943, упу ћу је се на ја вља ње о под у пи ра њу пар ти зан ске ак ци је са-
деј ством са ве знич ке ави ја ци је пре ма из ве шта ји ма пре ко бри тан ске ми си је у Вр хов ном 
шта бу, ПРО, ФО 371-37616. На ве де но пре ма: М. Па вло вић, В. Трај ко вић, н.д., XXXV.

4 На под руч ју Бе о гра да оште ће ни су ци ље ви на ко је је био усме рен глав ни удар: 
ко ло сек Бе о град-За греб на Са ви, Зе мун ски аеро дром, фа бри ке ави о на „Ро го жан ски“ и 
„Ика рус“... Ра зо ре ни су стам бе ни бло ко ви, бол ни це и са на то ри ју ми (Вој на бол ни ца за 
опо ра вак ју го сло вен ских по врат ни ка из за ро бље ни штва, Кли ни ка за уну тра шње бо ле-
сти, Деч ја кли ни ка, Др жав на бол ни ца, по ро ди ли ште, За вод за из бе глу де цу); бли зи на 
Тех нич ког фа кул те та, Сту дент ски дом; тр го ви и ули це: Сла ви ја, Те ра зи је, Не ма њи на, 
Ми ло ша Ве ли ког, Кра љи це На та ли је, Са ра јев ска... Са зе мљом је срав ње но 687 згра да. 
Б. Пе тра но вић, н.д., 615; Sta ni ša R. Vla ho vić, Zbornikdokumenataizbritanskearhive.An
glojugoslovenskiodnosi19411948, Bir ming ham, 1985. 265-274.

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов
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шки пре глед ва зду шних ми си ја на европ ском „не бу“, ме ђу ко ји ма и оних 
над Ср би јом.1 Пре ма њи ма је так тич ко бом бар до ва ње бе о град ског под-
руч ја на пра во слав ни Ус крс 16. и 17. апри ла 1944, уз огром не људ ске и 
ма те ри јал не гу бит ке, би ло „успе шно из вр ше но“, а „ште та при чи ње на 
не вој нич ким објек ти ма ни је би ла ве ли ка, а ни у ком слу ча ју сра змер на 
са осо вин ском про па ган дом. “2 

У ан гло а ме рич ким од лу ка ма о кон крет ним вој ним по ду хва ти ма 
сво је ави ја ци је, од ус по ста вља ња Бал кан ског вој ног ва зду хо плов ства 
(Bal kan Air For ce, скра ће но BAF), под ко ман дом ва зду хо плов ног под-
мар ша ла Ви ље ма Ели о та (WilliamElliot), као ко ор ди на то ра пла ни ра ња 
и из во ђе ња свих ва зду шних опе ра ци ја, пар ти зан ски по крет све ја че се 
по зи ци о ни рао.3 То ком ју лају го сло вен ски пар ти зан ски пред став ни ци су 

1 Опе ра ци ја је би ла у ком пе тен ци ји Гру па ци је за стра те гиј ска бом бар до ва ња 
(Me di ter ra nean Al lied Stra te gic Air For ces – MA SAF). 15. AF би ла је са ста вље на од 21 
бом бар дер ске гру пе (бом бар де ри Б-24 и Б-17) и 15. ло вач ке ко ман де са се дам ло вач ких 
гру па. 205. RAF-oва гру па има ла је де вет еска дри ла. У из ве шта ји ма, уз озна ке ти па и 
бро ја ми си је, као и озна ка је ди ни це, на во де се де таљ ни по да ци о при мар ним ци ље-
ви ма: ло ка ци ји ми си је, да то ва њу и сат ни ци, на чи ну ни ша ње ња, бро ју по са да, бро ју 
из гу бље них ави о на, то на жи ба че них бом би... Ни су на ве де ни по да ци о: ми си ја ма ло-
вач ких гру па (већ са мо ави о на бом бар де ра); по де ли на при мар не и се кун дар не ци ље-
ве; о ре зул та ти ма по го ђе них се кун дар них ци ље ва; о ло ка ци ја ма од ба че них то ва ра ко ји 
ни су вра ћа ни у ба зе у Ита ли ји. Сто га ни је мо гу ће у пот пу но сти са гле да ти „ре зул та те“ 
оба вље них ми си ја. На ве де ни по да ци пу бли ко ва ни су у: Ри чард Деј вис (Ric hard Da vis), 
„Bom bing the Euro pean – Axis Po wers A Hi sto ri cal Di gest of the Com bi ned Bom ber Of fen-
si ve 1939–1945“, Пре глед: www.dtic.mil/cgi-bin; Kit Car ter, Ro bert Mu el ler, „The Army 
Air For ces in World War II: Com bat chro no logy 1941-1945”, Цен тар за исто ри ју ва зду хо-
плов них сна га (Cen ter for Air For ce Hi story), Ва шинг тон 1991. Пре глед: https://ar chi ve.
org/de ta ils/AFD-100525-035. 

2 Ци ти ра но из од го во ра аме рич ког вој ног иза сла ни ка пот пу ков ни ка Л. Ла ра би ја 
(L. Lar ra be) у аме рич ком Ми ни стар ству ра та на про тест но пи смо ју го сло вен ског вој ног 
иза сла ни ка у Ва шинг то ну Жи ва на Кне же ви ћа упу ће ног због „вој но-стра те шке бе зна-
чај но сти по го ђе них ци ље ва у пре сто ни ци, у не сра зме ри са тра гич ним по сле ди ца ма 
го то во 1.100 људ ских жи во та.“ Про тест због бом бар до ва ња „Београдa ко ји је стра дао 
од Хи тле ра као ни је дан град у Евро пи“, Кне же вић је упу тио на лич ну ини ци ја ти ву без 
овла шће ња вла де. У де пе ши вла ди у Ка и ру, 21. апри ла ге не рал Ми ха и ло вић је на вео 
да су по сле ди це бом бар до ва ња у два да на обе ле жа ва ња пра во слав ног Ус кр са: „да ле-
ко го ре од оног 6. апри ла 1941. Бе о град ко ји је дао 27. март, ни је за слу жио ово“. На 
про тест но ре а го ва ње др Бо го љу ба Јев ти ћа, ју го сло вен ског ам ба са до ра у Лон до ну, у 
Фо рин Офи су je од го во ре но да је „бом бар до ва ње део бри тан ских да ле ко се жних опе ра-
ци ја про тив не при ја те ља“. (АЈ, ЕВ, гра ђа пре у зе та из ар хи ве СМИП-а, ф 11, Пов. О.Бр. 
4317). На ве де но пре ма: М, Тер зић, н.д., 106; М. Па вло вић, В. Трај ко вић, н.д., XLII-
XLIV.

3 Бал кан ске ва зду хо плов не сна ге (BAF) фор ми ра не у са ста ву осам сква дро на 
од по 16 ави о на и јед но оде ље ње (флајт) од осам ави о на, до сеп тем бра 1944, на ра сле 
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код по ме ну те ко ман де тра жи ли бом бар до ва ње ци ље ва у Ју го сла ви ји.1 
Усле ди ли су до го во ри Јо си па Бро за Ти та са са ве зни ци ма у Ка зер ти, ав-
гу ста 1944, о ак ци ја ма ва зду хо плов ства (опе ра ци ја „Ratweek“) ка ко би 
би ла уни ште на не мач ка гру па Ар ми ја „Е“ у по вла че њу са ју га и спре-
че на мо гућ ност спа ја ња ра за су тих не мач ких тру па на Бал ка ну у је дин-
ствен фронт. Не мач ке тру пе у ме сту и по кре ту, са о бра ћај ни це, же ле знич-
ка чво ри шта, ран жир не ста ни це, мо сто ви, аеро дро ми и авио-ин ду стри ја 
– пред ста вља ли су у вој но-стра те шком сми слу глав не ме те са ве знич ких 
ва зду шних на па да. Ин тен зи ви ра но у пе ри о ду ав густ-сеп тем бар 1944. 
глав ни удар био је усме рен на пра вац не ка да шњег Ца ри град ског дру ма 
(да нас Ко ри дор 10), ко ји је пре ко Ни ша, Бе о гра да и Бу дим пе ште по ве зи-
вао Истам бул са Бе чом. 

О вој ним ефек ти ма бом бар до ва ња го во ре из ве шта ји не мач ке вој-
не ко ман де упу ће ни у штаб Вер мах та, ге не рал-пу ков ни ку Ал фре ду Јо-
длу, 20. сеп тем бра 1944: „Ти то је ус пео да у са деј ству са ан гло-аме рич-
ким ва зду хо плов ством ско ро пот пу но па ра ли зу је од ви ја ње же ле знич ког 
са о бра ћа ја из Грч ке пре ма Бе о гра ду, да на ше тру пе ко је су вр ши ле по ме-
ра ња рас пар ча на ве ли ким од сто ја њи ма и да их мно го стру ко ве же, као 
и да у нај ве ћој ме ри по ре ме ти са о бра ћај ци стер ни и до воз угља пре ма 
ју гу (по гон ско го ри во), те да ско ро уко чи тран спор те на ше ева ку а ци је.“2 
Ка ко је услед бор би до сре ди не ок то бра 1944. и гу бит ка Ни ша, уме сто 
пред ви ђе ним прав цем Со лун-Ско пље-Ниш-Бе о град, не мач ка ко ман да за 
Ју го и сток би ла при ну ђе на да пре у сме ри по вла че ње Гру пе ар ми ја „Е“, 
Кра ље во се на шло на је ди ном мо гу ћем пу ту од сту па ња не мач ке вој ске 
кроз Ср би ју, пре ма Ви ше гра ду и са Ко со ва пре ма Са ра је ву. Ан гло а ме-
рич ко бом бар до ва ње ни је спре чи ло да на кра ље вач ком под руч ју усле ди 
кон цен три са ње го то во свих не мач ких сна га у том де лу Ср би је од кра ја 
ок то бра, као од ступ ни ца по вла че њу. Оту да су бор бе за ње го во осло бо ђе-
ње би ле ме ђу нај те жим на по при шти ма ко нач ног осло бо ђе ња Ср би је у 

су на де вет вин го ва од по че ти ри до осам сква дро на. У са ста ву су би ла и два ју го сло-
вен ска сква дро на (351 и 352), тзв. Пр ва и Дру га еска дри ла НОВЈ. Од сре ди не ју ла, над 
Ју го сла ви јом у са ста ву BAF-а, ле те ла је и гру па од 12 со вјет ских тран спор те ра и гру па 
со вјет ских ло ва ца ЈАК-9, ко ји су обез бе ђи ва ли прат њу бом бар де ри ма – М. Па вло вић, 
В. Трај ко вић, н. д., XXXVI-XXXIX.

1 М. Тер зић, н.д., 110. О по се ти Вла ди ми ра Ве ле би та са ве знич ком ви це ге не ра-
лу и до го во ри ма о ва зду шним опе ра ци ја ма из ве де ним по том око Би ха ћа, Ба ња Лу ке, 
Кни на, на ве де но пре ма: Vla di mir Ve le bit, Sećanja, Za greb, 1983, 231-233.

2 ВИИ ЈНА, Збор ник НОР-а, том XII, књ.4, док. бр.144. Из ве штај ко ман дан та 
Ју го и сто ка од 20. сеп тем бра 1944. На чел ни ку опе ра тив ног шта ба Вер мах та о си ту а ци ји 
на ју го и сто ку, Бе о град, 1979, 604.

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов
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Дру гом свет ском ра ту.

2. Кра ље вач ко под руч је у ан гло а ме рич ком бом бар до ва њу

Пар ти зан ском про до ру у Ср би ју, где су ве за на те ре ну и по др-
шка у на ро ду из гу бље ни по по вла че њу с кра ја пр ве рат не го ди не, са не-
до вољ ним људ ством, оруж јем и вој ном опре мом по сто је ћих је ди ни ца, 
смет њу су пред ста вља ле и чет нич ке је ди ни це при сут не на ње ном тлу.1 
Сто га су од лу ке са са ста на ка чла но ва Вр хов ног шта ба НОП Ју го сла ви је 
и Глав ног шта ба Ср би је на Ви су, ју на 1944. би ле пре суд не за план про-
до ра опе ра тив них гру па ди ви зи ја у Ср би ју, из цен трал не Бо сне пре ко 
Сан џа ка, уз нео п ход ну, ва зду шну по др шку са ве зни ка.2 Са чи ње ни план 
про до ра по ве рен је ко ман дан ту Пр вог Про ле тер ског кор пу са Ко чи По-
по ви ћу, на ду жно сти ко ман дан та Глав ног шта ба НОВ и ПО за Ср би ју.3 
Сна ге НОВЈ из вр ши ле су про дор са про сто ра Бе ра на пре ко пла ни не 
Ро го зне по чет ком ав гу ста, у скла ду са на ред бом Вр хов ног шта ба да се 
све сна ге НОВ ори јен ти шу на сек то ру Ко па о ни ка.4 Раз би ја ње ја ких чет-
нич ких тру па под ко ман дом ма јо ра Ра чи ћа ко је су пре ма пар ти зан ским 
из во ри ма бро ја ле го то во 3.000 љу ди, у об ра чу ни ма на об рон ци ма Ко-
па о ни ка омо гу ћи ло је пре ба ци ва ње Опе ра тив не гру пе ди ви зи ја под ко-
ман дом ге не ра ла Пе ка Дап че ви ћа (Дру га про ле тер ска, Пе та кра ји шка и 
17. ис точ но бо сан ска), пре ма Бру су и То пли ци. То је има ло за циљ ства-
ра ње чвр стих ба за ода кле би се пар ти зан ски по крет учвр шћи вао и ши-
рио на це лу Ср би ју.5 По др шку про до ру Опе ра тив не гру пе пар ти зан ских 
ди ви зи ја у фор си ра њу Ибра и ру ше њу же ле знич ке ко му ни ка ци је Кра-
ље во-Ко сов ска Ми тро ви ца пру жи ла су 5. ав гу ста 1944. че ти ри ен гле ска 

1 Др Ко ча Јон чић, „Вој но-по ли тич ка си ту а ци ја у Ср би ји у вре ме бор би за ко-
нач но осло бо ђе ње зе мље 1944.“. Зборникрадова санаучног скупа уКраљеву2627.
111986:„БорбесаглавниномнемачкегрупеАрмија„Е“уослобађањузападнеСрбије
1944“, Бе о град-Кра ље во-Ча чак, 1990,  37.

2  Ф. Ме клејн, н.д., глава XI.
3 На ред ба Глав ног шта ба НОВ И ПО Ср би је за 12. ју ли 1944: „Од лу ком Вр хов-

ног шта ба НОВЈ по ста вље ни су у Глав ни штаб НОВЈ Ср би је за ко ман дан та, ге не рал-
лајт нант Ко ча По по вић, до са да шњи ко ман дант 1. про ле тер ског кор пу са...“ – А ВИИ, к. 
1068, ф. 1, д. 7/1.

4 ЗборникНОРа, том I, књ. 9, Бор бе у Ср би ји 1944, На ре ђе ње глав ног шта ба 
НОВ и ПО Ср би је од 6. ав гу ста Шта бу 25. НО ди ви зи је, бр. 83, Бе о град, 1955, 192.

5 ЗборникНОРа, том I, књ. 13, Из ве штај шта ба 14. Кор пу са НОВЈ од 1. ок то бра 
1944. Глав ном шта бу НОВ и ПО Ср би је о бор ба ма кор пу са од 1-15. сеп тем бра 1944, 
16-20.
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ави о на-лов ца ми тра љи ра ју ћи не при ја тељ ске по ло жа је из ме ђу Ра шке и 
Ко сов ске Ми тро ви це.1 За пла ни ра но са деј ство са Опе ра тив ном гру пом 
ди ви зи ја на Ко па о ни ку и у То пли ци, Глав ни штаб НОВ и ПО Ср би је, у 
усло ви ма ис цр пље но сти ду гим мар ше ви ма, ма не ври ма, по мањ ка њу му-
ни ци је, оси па ња бо ра ца, у дра ма тич ном то ну у ви ше на вра та су тра жи ли 
ан гло а ме рич ко бом бар до ва ње ве ћих гра до ва на ју гу Ср би је.2 При тра же-
њу по др шке пред у зи ма њу „офан зив них ак ци ја на не при ја тељ ске ко му-
ни ка ци је и гар ни зо не“, ис ти ца на је ја чи на не при ја тељ ских сна га, јер су 
ко му ни ка ци ју Ко сов ска Ми тро ви ца-Кра ље во, бра ни ла два не мач ка пу ка 
из ди ви зи је „Принц Еуген“ и је дан пук из Гре на дир ске ди ви зи је.3

 Услед ја чи не и гру пи са ња не мач ких сна га пре ко Кур шу мли је за 
Ко па о ник, из бли жих и уда ље ни јих гар ни зо на као што су Ниш и Ле ско-
вац, у пи сму Ен гле ској вој ној ми си ји при Глав ном Шта бу Ср би је је на ве-
де но:4

„У ци љу да пре срет ну на ше је ди ни це и спре че њи хо во про ди ра-
ње у Ср би ју... пру жа мо гућ ност за бр зо и ефи ка сно деј ство ан гло а ме-
рич ке ави ја ци је. За то на гла ша ва мо по тре бу да хит но тра жи те од ва ше 
прет по ста вље не ко ман де нео д ло жно деј ство ан гло а ме рич ке ави ја ци је на 
сле де ће гра до ве – објек те:

1. При шти на, Кур шу мли ја, По ду је во
2. Про ку пље, Ста лаћ, Кру ше вац
3. Ко сов ска Ми тро ви ца, Кра ље во, Ра шка

У ве зи са при ку пља њем ја чих не при ја тељ ских сна га на про сто ру ко ји 
тре ба да му по слу жи као по ла зна ба за за опе ра ци је пре ма Ко па о ни ку, 
ја сно је да и ов да шње на ше је ди ни це сто је пред те шким бор ба ма. У ова-
квој си ту а ци ји мо ли мо вас да ва шим прет по ста вље ним из не се те зна чај 
ши ро ког и бр зог снаб де ва ња на ших је ди ни ца му ни ци јом, оруж јем, рат-
ним ма те ри ја лом и спре мом (пре ма ли сти тре бо ва ња ко ју смо вам ра ни-
је, у не ко ли ко ма хо ва, до ста ви ли). Об зи ром на бр зе про ме не рас по ре да 
на ших је ди ни ца, усло вље не оп се гом опе ра ци ја ко је су са да у то ку, пре ко 
вас мо ли мо ва шу ко ман ду да, бар док тра ју ове опе ра ци је, одво ји по себ-

1 Исто, 190.
2 М. Па вло вић, В. Трај ко вић, н.д., ХХ.
3 ЗборникНОРа, том I, књ. 9, Бор бе у Ср би ји 1944, На ре ђе ње Глав ног шта ба 

НОВ и ПО Ср би је од 6. ав гу ста 1944. Шта бу 13. бри га де НОВ, бр. 81, Бе о град, 1955, 
188.

4 ЗборникНОРа, том I, књ. 9, Бор бе у Ср би ји 1944, Пи смо глав ног шта ба НОВ 
и ПО Ср би је од 6. ав гу ста 1944. Ен гле ској вој ној ми си ји при глав ном шта бу НОВ и ПО 
Ср би је у ве зи са тра же њем ави о на за бом бар до ва ње не при ја тељ ских гар ни зо на у Ср-
би ји, бр. 82, 189-190.
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ну гру пу ави о на за ове по тре бе...“1 
 Од лу ке Ко ман де са ве знич ких сре до зем них сна га (MA SAF), пре и-
ме но ва не у Бал кан ске ва зду хо плов не сна ге (BAF) о ва зду шним бом бар-
до ва њи ма, до но ше не су у ко ор ди на ци ји, али и ми мо ко ре ла ци је са Вр-
хов ним шта бом НОВЈ и Глав ним шта бом НОВ и ПО Ср би је, уко ли ко би 
из ви ђа њем би ли утвр ђе ни те рен ски по кре ти и кон цен тра ци је не мач ких 
тру па, скла ди шта му ни ци је и наф те, скри ве ни аеро дро ми... Ва зду шна 
деј ства бом бар де ра и ло ва ца бор бе них гру па 205. је ди ни це РАФ (Royal 
Air For ce) бри тан ске ар ми је и 15. аме рич ке ва зду хо плов не ар ми је (15 
Air For ce), усме ре на на кра ље вач ко под руч је, од 22. ју ла, 10/11. ав гу-
ста, по том, то ком опе ра ци је Недељапацова (пр ва не де ља сеп тем бра), до 
19. сеп тем бра, би ла су у скла ду са пла ни ра ним деј стви ма пар ти зан ских 
сна га. По сле гу бит ка Ни ша у бор ба ма до сре ди не ок то бра 1944, пре се-
че на је мо гућ ност по вла че ња не мач ке гру пе Ар ми ја „Е“ са ју га, прав цем 
Со лун-Ско пље-Ниш-Бе о град, мо рав ско-вар дар ском до ли ном. Не мач ка 
ко ман да за Ју го и сток при ну ђе на је да је ди не мо гу ће прав це да љег од-
сту па ња не мач ке вој ске кроз Ср би ју, пре у сме ри на ко му ни ка ци је дуж 
Ибра и За пад не Мо ра ве, од Кра ље ва пре ма Ви ше гра ду и са Ко со ва пре-
ма Са ра је ву. Ко ман да кор пу сне гру пе „Ми лер“ у ци љу уред ног по вла че-
ња гру пе Ар ми ја „Е“ гру пи са ла je све не мач ке сна ге у том де лу Ср би је 
фор ми ра ју ћи мо сто бран око Кра ље ва у ду жи ни од 35 км. За то су бор бе 
за Кра ље во би ле ду ге и те шке од 16. ок то бра 1944. и пр вих окр ша ја 7. 
СС „Принц Еуген“ ди ви зи је са је ди ни ца ма Тре ће срп ске бри га де НОВЈ 
код Чу ко јев ца.2 
 У  до ку мен ти ма Вр хов ног шта ба НОВЈ на ла зи се и ин фор ма ци ја 
упу ће на ан гло а ме рич ким вој ним ми си ја ма 25. ок то бра 1944. о по ло жа ји-
ма је ди ни ца Дру ге ди ви зи је ко је са тру па ма Цр ве не ар ми је дуж За пад не 
Мо ра ве деј ству ју на ко му ни ка ци ја ма од Кра гу јев ца и Кру шев ца пре ма 
Кра ље ву.3 Та кав раз вој си ту а ци је у ок то бру ути цао је на од лу ку вр хов ног 
ко ман дан та Јо си па Бро за Ти та „да не при хва ти пред лог бри тан ских вој-
них вла сти о бом бар до ва њу Кра ље ва, При шти не и дру гих гра до ва ко је 
ће уско ро осло бо ди ти НОВЈ“.4 Та ко је у ок то бру и но вем бру 1944, ка да 

1 Исто, 189-190.
2 Ср ђан Бо жо вић, Дивизија„ПринцЕуген“, Пан че во, 2012, 185-189.
3 ЗборникНОРа; том I, књ. 14, Бор бе у Ср би ји 1944, бр. 116. Ин фор ма ци ја 

Глав ног шта ба НОВ и ПО Ср би је од 25. ок то бра 1944. ше фо ви ма са ве знич ких (аме рич-
ке, со вјет ске, бри тан ске) вој них ми си ја,  Бе о град, 1957, 298-301.

4 Ан ка Пе тро вић, „Ар хив ски из во ри из Вој но и сто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду 
о бор ба ма за осло бо ђе ње Кра ље ва и Чач ка 1944“. Збор ник ра до ва: Борбесаглавнином
немачкегрупеармија„Е“наибарскозападноморавскомправцууослобађањузападне
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су кроз ње га про ла зи ле ко ло не вој ни ка и во зи ла не мач ке гру пе Ар ми ја 
„Е“, Кра ље во по ште ђе но да љих ан гло а ме рич ких бом бар до ва ња.
Кра ље во, као по при ште за ра ће них сна га, ни је пак по ште ђе но ве ли ких 
ра за ра ња ко ја је 34. Ар миј ски кор пус не мач ке вој ске на нео же ле знич-
ком чво ру и пру зи Кра ље во-Ко сов ска Ми тро ви ца, аеро дро му и свим ва-
жни јим по стро је њи ма, при ли ком по вла че ња услед ја ких деј ста ва НОВЈ 
и Цр ве не ар ми је.1 Ка да су и по след њи вој ни ци гру пе Ар ми ја „Е“ про шли 
кроз Кра ље во пре ма Љу бо ви ји се по ву кла и „Принц Еуген“ ди ви зи ја, 
оста вља ју ћи иза се бе пу стош, ди жу ћи у ва здух во де ни то рањ, же ле знич-
ку ста ни цу, обли жњи аеро дром и мо сто ве на Ибру, Риб ни ци, Мо ра ви 
(пре мо сни ца).2 По сле те шких бор би ко је су во ди ле Тре ћа и Ше ста срп-
ска и Че твр та цр но гор ска бри га да НОВЈ у са деј ству је ди ни ца 65. Кор-
пу са Цр ве не ар ми је, на свим при ла зи ма гра ду то ком пре ла ска Ибра 28. 
но вем бра и у са мом гра ду, уз ве ли ке жр тве, Кра ље во је осло бо ђе но по-
сле 42 да на.3

 У све сти на ра шта ја, по сле ди це рат них ра за ра ња оста ле су ути-
сну те ду бо ко као бе лег. „У осло бо ђе но Кра ље во вра ти ли смо се од мах 
по сле 29. но вем бра. Снег је ра но пао, ниг де ни шта у ку ћи. Уме сто ста кла 
на про зо ре смо ле пи ли пак-па пир. Та ко за по чех сво је гим на зиј ско шко-
ло ва ње. До ме не је се де ла дру га ри ца Ро са Зо рић са шта ка ма јер је у но ћи 
ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња оста ла без но ге.“4 

Србије1944, са на уч ног ску па у Кра ље ву (26-27. но вем бар 1986), Кра ље во: ИАК, 1990, 
531.

1 ИАК, фонд: Фа бри ка ва го на Кра ље во, инв. бр 373. Из ве штај упра ве Же ле знич-
ке ра ди о ни це Кра ље во, бр. 4, 9.12.1944. 

2 Да је Сед ма СС ди ви зи ја „Принц Еуген“ у Кра ље ву би ла од од лу чу ју ће ва-
жно сти за спа са ва ње гру пе Ар ми ја „Е“, на во ди у пу бли ка ци ји „За вр шне бор бе на Бал-
ка ну“ ге не рал Ерих Шмит-Рих берг, шеф ње ног Ге не рал шта ба, ис ти чу ћи ту чи ње ни цу 
као раз лог за до де лу нај ви шег од ли ко ва ња ика да до де ље ног на Бал ка ну —  „Ви те шког 
кр ста са хра сто вим ли шћем и ма че ви ма“ ко ман дан ту те ди ви зи је ге не ра лу Оту Ку му. 
Erich Schmidt-Ric hberg, Der End kampf auf dem Bal kan, Der Kampf um Kra lje vo ge gen 
die Rus sen, He i del berg, 1955, 51-54. По ме ну ти ге не рал у деј стви ма ди ви зи је од 1942-
1945, по ред бор би на Ко па о ни ку 1942, бе ле жи  и бор бе за Кра ље во 1944. Ot to Kumm, 
Vor warts, „Prinz Eugen“!, Osna bruck, 1978, 316-349; Ср ђан Бо жо вић, Дивизија„Принц
Еуген“, Пан че во, 2012, 188. 

3 Збор ник ра до ва Борбесаглавниномнемачкегрупеармија„Е“наибарскоза
падноморавскомправцууослобађањузападнеСрбије1944, са на уч ног ску па у Кра ље-
ву (26-27. но вем бар 1986), Кра ље во: ИАК, 1990. 

4 Све до че ње у ру ко пи су До бри ле Ла зић-Ма рић: ав гу ста 2008, НМК, до ку мен та-
ци ја
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2.1 Хро но ло ги ја ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња 

Уче ста лост ва зду шних пре ле та ан гло а ме рич ких бом бар де ра ка 
нафт ним по стро је њи ма у Ру му ни ји, њи хо ва бом бар до ва ња ци ље ва у Ју-
го сла ви ји кра јем 1943. и по чет ком 1944, као и мо гућ но сти деј ства не-
мач ке ави ја ци је и про ти ва ви ја ци је, сва ка ко су усло ви ли ме ре опре за у 
Же ле знич кој ра ди о ни ци, при же ле знич ком чво ру Кра ље во, ме ђу нај ва-
жни ји ма у вој ном са о бра ћа ју и снаб де ва њу. На ред бе о по ступ ку при-
ли ком да ва ња зна ко ва за уз бу ну из да ва не су до сре ди не ја ну а ра 1944. у 
про ве ни јен ци ји управ ни ка Ра ди о ни це: „На ре ђу је се сви ма слу жбе ни ци-
ма да код да ва ња зна ка за уз бу ну (пре цр та но, прим.) скла ња ње од на па да 
из ва зду ха не сме ју ићи од во до вод ног ре зер во а ра пре ма ту не лу, већ од 
ре зер во а ра де сно. Ове на ред бе се стро го при др жа ва ти.“ 1

Вој но-стра те шка ва жност опре де ли ла је же ле знич ку ин фра струк-
ту ру као при мар ни циљ ан гло а ме рич ких бом бар до ва ња ко ја су усле ди ла. 
Ко ли ки зна чај је не мач ки оку па тор при да вао же ле знич ком са о бра ћа ју 
све до че и да нас у то вре ме по диг ну ти бун ке ри по ред пру га, ко ји су слу-
жи ли за обез бе ђи ва ње не сме та ног пре во за људ ства, тех ни ке, му ни ци је, 
снаб де ва ња и осу је ће ња пар ти зан ских ди вер зант ских ак ци ја.
Та чан број ва зду шних бом бар до ва ња, чи ји су при мар ни вој но-стра те-
шки ци ље ви би ли у Кра ље ву, те шко је утвр ди ти јер се у из во ри ма под 
пој мом Кра ље во под ра зу ме ва ка ко сам град, та ко и ње го ва бли жа око ли-
на, ко ја се та ко ђе на ла зи ла на ме ти деј ста ва и у слу ча је ви ма ка да град-
ско је згро ни је бом бар до ва но; услед оскуд них по да та ка о се кун дар ним 
ци ље ви ма стра те гиј ских бом бар до ва ња, при ко ји ма се Кра ље во на ла зи-
ло на пу ту ка при мар ним ци ље ви ма бом бар до ва ња, ми тра љи ра ња или 
оба вља ња из ви ђач ких ми си ја; у ве ћи ни до ступ них ар хив ских до ку ме-
на та ни су пре ци зно на во ђе ни тач ни да ту ми бом бар до ва ња. Због то га је 
у на ве де ном пре гле ду утвр ђе них да то ва ња тих ак ци ја об у хва ће но ши ре 
кра ље вач ко под руч је на ко је је од 22. ју ла (по у зда но утвр ђен пр ви да-
тум бом бар до ва ња) до 19. сеп тем бра (по у здан по да так о по след њем бом-
бар до ва њу), ба че но на то не бом би из сто ти на аме рич ких и бри тан ских 
бом бар де ра ко ји су ци ља ли же ле знич ку ин фра струк ту ру и мо сто ве. У 
из ве шта ју не мач ког вој но-при вред ног шта ба Ју го и сто ка од 15. ав гу ста 
1944. о вој но-по ли тич кој и при вред ној си ту а ци ји у Ср би ји, о ста њу на 
же ле зни ци за бе ле же но је: „Са о бра ћај на си ту а ци ја у Ср би ји знат но се 
по гор ша ла... на ро чи то услед деј ства не при ја тељ ске ави ја ци је. Од на па да 
из ва зду ха у вре ме ну од 15. 7. до 15. 8. ис па ло је из стро ја пре ко 100 ло-

1 Збор ник XII, књ. 4, Бе о град, 1979, 512.
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ко мо ти ва (у Ср би ји). Услед бор би у до ли ни Ибра, мо рао се об у ста ви ти 
са о бра ћај на за пад ној пру зи Кра ље во-Ко сов ска Ми тро ви ца од 3. до 11. 
8. По сле то га, услед бом бар до ва ња Кра ље ва из ва зду ха 11. 8. са о бра ћај 
је био пре ки нут око 24 ча са; по сле оспо со бља ва ња јед ног ко ло се ка, са о-
бра ћај пре ма ју гу мо гао се опет од ви ја ти за пад ном пру гом; рад ни учин-
ци ја ко су опа ли и услед не до стат ка срп ског осо бља за ло ко мо ти ве и 
ра за ра ња на же ле знич кој ста ни ци Кра ље во“.1 
У при мар не ме те ан гло а ме рич ких бом бар де ра убра ја ни су и аеро дро ми и 
по стро је ња авио-ин ду стри је.2 Др жав на фа бри ка ави о на, вој ни аеро дром 
и Ва зду хо плов но-тех нич ки за вод у Кра ље ву, би ли су од из у зет ног стра-
те шког зна ча ја за за ра ће не стра не на по чет ку оку па ци је. Ка ко је Фа бри ка 
ави о на у Кра ље ву, ко ју је пред Дру ги свет ски рат пре у зе ла не мач ка фир ма 
DornijerWerke, гу бит ком нај ве ћег бро ја сво јих слу жбе ни ка и рад ни ка у 
ма сов ној од ма зди над ци вил ним ста нов ни штвом Кра ље ва у ок то бру 1941. 
го то во за мр ла, од ав гу ста до ок то бра 1942, вра ћен је нај ве ћи део ма ши-
на за из ра ду де ло ва за ави о не ти па „Дор ни је ДО-17“, не мач ке бом бар де-
ре, у Не мач ку.3 Усле ди ла је и де мон та жа не ко ли ко ис пра жње них ха ла.4 
Сто га се уче ста ли је на ме ти ан гло а ме рич ких бом бар до ва ња на шао вој ни 
аеро дром у Кра ље ву ко ји је као ве ли ка ва зду хо плов на не мач ка ба за за све 
вре ме ра та, где је вр ше на и па до бран ска обу ка, имао ве ли ке сме штај не 
ка па ци те те за ави о не. Пре ма су мар ним про це на ма, то ком ра та је од оку па-
то ра и ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња уни ште но ви ше од 40% пред рат них 
ка па ци те та до ма ће ва зду хо плов не ин ду стри је.5

Се ћа ња пре жи ве лих, из ве шта ји ан гло а ме рич ких пи ло та на кон 
оба вље них ми си ја и но вин ски из ве шта ји из тог пе ри о да иду у при лог 
тврд њи да је не мач ки оку па тор пру жио сла бу про тив а ви он ску од бра ну 

1 Фа бри ке ави о на „Ро го жан ски“ и „Ика рус“, као и зе мун ски аеро дром, би ли су 
ва жни вој ни ци ље ви на ко је је био усред сре ђен глав ни удар ан гло а ме рич ког бом бар-
до ва ња на Ус крс 16. и 17. апри ла 1944. Нововреме, год. IV, бр. 923, 20. април 1944, 1.

2 У ма сов ној од ма зди у ок то бру 1941, рат ном зло чи ну је ди ни ца Вер мах та у Кра-
ље ву, утвр ђе ни су по и ме нич ни по да ци о 497 стре ља них рад ни ка и слу жбе ни ка Фа бри-
ке ави о на и пет за по сле них при Вој но-тех нич ком за во ду. Сил ви ја Кре ја ко вић, Иденти
тетижртавастрељанихуКраљевуоктобра1941, Бе о град, 2013, 107-235. 

3 Нем ци су по стро је ња и ма ши не ко је ни су уни ште не, уве зе не то ком 1938/1939, 
вра ти ли у ма тич ну фа бри ку у Фри дрих ша фе ну, док је део по кло њен Бу га ри ма то ком 
1942. Ми ро слав Фи ли по вић, Краљевскиавиони,ФабрикаавионауКраљеву19271942, 
Кра ље во 1995, 176.

4 Ни ко ла Жу тић, АвиоиндустријаиваздухопловствоуКраљевиниЈугославији 
19181945, Бе о град, 2004, 177.

5 Нововреме, бр. 1022, 15. ав густ 1944, чла нак: Ноћнинападианглоамеричких
терориста, 2.

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов



Годишњак за истраживање геноцида, св. 7, 2015.

93

то ком ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња.1

У из ја ви Бра ни сла ва Ма ри ћа, за бе ле же но је да су „на Ба ру та ни  
би ли по ста вље ни то по ви – про тив а ви он ски фла хо ви. Све је би ло огра-
ђе но бо дљи ка вом жи цом.“2

Стра те шки до бро по ста вље на, на бр ду из над гра да на Гр дич кој 
Ко си, про тив а ви он ска од бра на ни је ус пе ла да ан гло а ме рич ким ави о ни-
ма, ко ји су ле те ли на ви си на ма од пре ко 5000 ме та ра, на не се би ло ка кву 
ште ту, па су мо гли не сме та но да оба ве сво ју ми си ју. Ка ко је по вла че ње 
не мач ке вој ске же ле зни цом до ве ло мно ге тру пе у Кра ље во из прав ца 
Ко сов ске Ми тро ви це, Ра шке, Ста ла ћа, у прав цу ка Бе о гра ду, или пре ма 
Чач ку и да ље пре ма Са ра је ву, же ле знич ка ин фра струк ту ра је би ла глав-
ни циљ са ве знич ке ави ја ци је. „Не мач ке си ре не су уна пред огла ша ва ле 
њи хов на и ла зак, као упо зо ре ње на опа сност од бом бар до ва ња. Нем ци 
ко ји су би ли по ку ћа ма у Кра ље ву, од мах су уска ка ли у пар ки ра не ка ми-
о не и скла ња ли се на пе ри фе ри ју ва ро ши, Чи бу ко вац, Јар чу јак, Жи чу... 
Сва ко днев но, по ле пом вре ме ну, ан гло-аме рич ки ави о ни су до ла зи ли с 
ју га, из прав ца Сто ло ва, тут ња ли су њи хо ви мо то ри, а тру по ви бом бар-
де ра пре ли ва ли се сре бр на стом бо јом на лет њем сун цу... ка Ру му ни ји 
где су бом бар до ва ли Пло е шти и дру га по стро је ња и из во ри шта наф те... 
По сле пар ча со ва, у по по днев ним са ти ма, вра ћа ли су се су прот ним сме-
ром у ба зе ка Ита ли ји. Ви ше пу та смо ви де ли да се не ки од бом бар де ра 
ди ми, да је по го ђен. Он да је по са да иска ка ла па до бра ни ма и па да ла у 
уда ље ни ја пла нин ска се ла, где су их ме шта ни при хва ти ли и кри ли од не-
мач ке по те ре. Већ смо се на ви кли да нам пре ко не ба пре ле ћу са ве зни ци, 
а на зе мљи смо још увек под оку па то ром. Кра ље во је би ло по ште ђе но 
бом бар до ва ња, ма да се већ про нео глас да су бом бар до ва ни Бе о град, Ле-
ско вац и дру ги гра до ви на ма ги страл ном де лу пру ге Бе о град-Ско пље. 
Ком по зи ци је во зо ва са вој ни ци ма моћ ног не мач ког Рај ха и њи хо вим тен-
ко ви ма сва ко днев но су при сти за ле на кра ље вач ку же ле знич ку ста ни цу, 
а ода тле ка Бе о гра ду, или да још си гур ни је, по сле пре то ва ра ‘ћи ром’ и 
уза ним ко ло се ком на ста ве по вла че ње ка Чач ку и Са ра је ву. И ма ка дам ски 
пут од Ско пља, пре ко Ко со ва и Ра шке, био је кр цат не мач ким ко ло на ма, 
ка ми о ни ма и то по ви ма у по вла че њу ко је су од Кра ље ва на ста вља ле да-
ље, ста рим пу тем пре ма Чач ку и Бо сни.“3

1 Све до че ње Бра ни сла ва Ма ри ћа, Ду шан В. Ја ни ћи је вић, Савезничкобомбардо
вањеКраљева1944, Кра ље во, 2009, 39.

2  „Те ро ри стич ки бом бар де ри над Ср би јом“, Нововреме, бр. 1003, 23. и 24. јул 
1944, 2.

3 „Ге не рал Не дић за по стра да ле у Кра гу јев цу и Кра ље ву“, Нововреме, бр. 1005, 
26. јул 1944, 2. 
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 22. јул 1944.
 У су бо ту 22. ју ла 1944. го ди не у пре по днев ним ча со ви ма ави о ни 
бом бар де ри (Б-17 и Б-24) аме рич ке 15. ва зду хо плов не је ди ни це (15.Air
Force), у прат њи ави о на ло ва ца, из вр ши ли су атак на же ле знич ку пру гу 
у Шу ма ри ца ма. Пр ва вест о стра да њу кра ље вач ког под руч ја услед бом-
бар до ва ња, у ли сту „Но во вре ме“, од но си ла се на бом бар до ва ње же ле-
знич ке ко му ни ка ци је Кра ље во-Кра гу је вац, 22. ју ла 1944.
„Ју трос је у ни ском ле ту на пад нут ци вил ни воз из ме ђу Кра ље ва и Чач ка. 
Том при ли ком би ло је че ти ри мр тва и 12 те шко ра ње них ли ца. Дру ги на-
пад из ни ског ле та био је упра вљен на ма су на ро да ко ја је че ка ла на воз 
на ста ни ци у Кра ље ву. У Кра ље ву је би ло 30 мр твих. У по днев ним ча-
со ви ма из вр шен је те ро ри стич ки на пад на Кра гу је вац. Број по ру ше них 
ку ћа је ве лик. Ис под ру ше ви на из ву че но је до са да 30 мр твих. Ме ђу тим, 
тај број ће се по ве ћа ти да љим раш чи шћа ва њем ру ше ви на. Ан гло а ме-
рич ки ва зду хо плов ни ганг сте ри ба ци ли су та ко ђе бом бе на се ло Би во-
ље, на пе ри фе ри ји Кру шев ца. Ви ше ку ћа је по ру ше но, а има и мр твих. 
Огор че ње на ро да у бом бар до ва ним ме сти ма је тим ве ће што на да ле ко и 
ши ро ко не ма вој них ци ље ва. При ли ком на па да из ни ског ле та мо гли су 
ан гло а ме рич ки ави ја ти ча ри тач но ви де ти да га ђа ју ци вил на ли ца. Ни-
је до вољ но што су у цр но за ви ли срп ске гра до ве Бе о град и Ниш већ су 
да на 22. ју ла за ре ди ли ши ром Ср би је да уни ште све што је срп ско и да 
Ср бе на чи не про сја ци ма. Та ко нај те же ра том по го ђе не и оште ће не ва-
ро ши: Кра гу је вац, Кра ље во и Кру ше вац Ан гло а ме ри кан ци у сред бе ла 
да на бом бар до ва ли, иза зи ва ју ћи пу стош и ве ли ке жр тве у људ ству. Ма-
хом су стра да ли си ро тињ ски и рад нич ки кра је ви. Ни је им до вољ но би ло 
што су бом бар до ва ли ва ро ши не го су по че ли са да и се ла... Ви та но вац у 
до ли ни Гру же, ко га су не са мо бом бар до ва ли већ у же ле знич кој ста ни ци 
ми тра љи ра ли и пут нич ки воз где има ве ћи број жр та ва.” 1 

Пре ма ис тра же ним из во ри ма, утвр ђе на су име на два на стра да ла 
же ле знич ка рад ни ка.

По на ло гу пред сед ни ка срп ске Вла де на род ног спа са ге не ра ла 
Ми ла на Ђ. Не ди ћа ми ни стар на род не при вре де др Ми ло рад Не дељ ко вић 
по се тио је Кра ље во и Кра гу је вац ко ји су са око ли ном бом бар до ва ни 22. 
ју ла 1944. „Ми ни стар Не дељ ко вић је од нео по стра да лом ста нов ни штву 
по ру ке, уте хе и хра бре ња од стра не прет сед ни ка вла де ге не ра ла Не ди ћа 
као и прет сед ни ков лич ни при лог за по моћ по стра да ли ма. У исти мах је 
ми ни стар Не дељ ко вић раз го ва рао са ло кал ним вла сти ма о нај хит ни јим 

1 Пе тар Алек сић, „На бом ба ма је пи са ло Сре ћан Ус крс“, Српсконаслеђе, број 
3, 1998.
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ме ра ма за по моћ оште ће ном ста нов ни штву и за нор ма ли зи ра ње жи во та 
и ра да, ка ко у др жав ној и са мо у прав ној слу жби, та ко и у при вред ном 
сек то ру.“1

Бомбардовања су на ста вље не на па дом на воз у За бла ћу, на прузи 
Кра ље во-Ча чак. Пре ма на во ди ма у Ча со пи су „Срп ско на сле ђе“ том при-
ли ком је стра да ло че тво ро пут ни ка, а два на е сто ро је те шко ра ње но.2 По-
зна то је име јед не пре ми ну ле осо бе. Исти из вор по ми ње стра да ње 30 
љу ди на ста ни ци у Кра ље ву, што до ступ ни до ку мен ти не по твр ђу ју. 

У днев ном из ве шта ју ко ман дан та ју го и сто ка од 22. ју ла 1944. Вр-
хов ној ко ман ди Вер мах та по ми ње се на пад на же ле знич ку ин фра струк-
ту ру на пру зи Кра ље во-При шти на при ко ме је би ло жр та ва и оште ће них 
ло ко мо ти ва.3

26. јул 1944.
Ан гло а ме рич ки ави о ни на па ли су воз код ту не ла „Џе леп“ код 

Ушћа. У до ступ ним из во ри ма не ма бли жих по да та ка. По зна то је име јед-
ног пре ми ну лог же ле знич ког рад ни ка.

9. ав густ 1944.
У пре по днев ним ча со ви ма ми тра ље зи ма је га ђан воз на же ле-

знич кој ста ни ци Ма та ру ге. По зна то је име јед ног пре ми ну лог пут ни ка. 
Пре ма из ве шта ју Ко ман де Срп ске др жав не стра же, у том на па ду оште-
ће на је ло ко мо ти ва пут нич ког во за ко ји је са о бра ћао од Кра ље ва ка Ра-
шки. Пре ма на ве де ном из ве шта ју, из ме ђу 9 и 10 са ти, од ан гло а ме рич ких 
ави о на у на па ду на же ле знич ку ко му ни ка ци ју Ча чак-Кра ље во код се ла 
Адра на оште ће на је ло ко мо ти ва, док су два бу гар ска вој ни ка те же ра-
ње на. На истом пру жном прав цу, из ме ђу же ле знич ке ста ни це Го ри ча ни 
и Са ма и ла, у на па ду на пут нич ки воз ра ње ни су ма ши но во ђа и ло жач.4 

11. ав густ 1944.
У пе так 11. ав гу ста 1944. да то ва но је нај ра зор ни је бом бар до ва-

1 Збор ник XII, књ. 4, док. бр. 97. Из ве штај ко ман дан та Ју го и сто ка од 22. ју ла 
1944. Вр хов ној ко ман ди Вер мах та о деј стви ма на под руч ју ју го и сто ка, Бе о град, 1979, 
434. 

2 ИАК, Збир ка о рад нич ком по кре ту и НОБ-и, Из ве штај Ко ман де Срп ске др жав-
не стра же окру га и обла сти Кра ље во, к 10, л 59.

3 У ан гло а ме рич ком ким бом бар до ва њи ма Бе о гра да (11 пу та) и Ни ша (16 пу та) 
би ло је ви ше сто ти на по ги ну лих и по вре ђе них гра ђа на.

4 ИАК, Збирка о радничком покрету и НОБ-и, Извештај Команде Српске држав-
не страже округа и области Краљево, к 10, л 59
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ње Кра ље ва са нај ве ћим бро јем стра да лих гра ђа на. Пре ма све до че њи ма 
са вре ме ни ка, бом бар до ва ње је би ло нео че ки ва но у то ку но ћи, ко ју су 
осве тли ле све тле ће бом бе са па до бра ни ма, на лик днев ном ви де лу. Упо-
зо ра ва ју ћи звук си ре на унео је још ви ше стра ха и не из ве сно сти ме ђу 
ме шта не, за те че не на спа ва њу. Услед уче ста лих пре ле та бом бар де ра ка 
сво јим да љим од ре ди шти ма и за стра шу ју ћих ве сти о бом бар до ва њи ма 
Бе о гра да и Ни ша, по је ди ни гра ђа ни су на слу ти ли шта ће се до го ди ти, 
тра же ћи си гур ност ван гра да. � 

Ме ђу по да ци ма у из ве шта ји ма о ми си ја ма Бри тан ског кра љев ског 
ва зду хо плов ства (РАФ) на ла зе се и они ко ји се од но се на бом бар до ва ње 
Кра ље ва у но ћи 10/11. ав гу ста, ка да је 48 ави о на бом бар де ра из ба ци ло 
на град ви ше од 100 то на бом би за не ко ли ко ми ну та, по сле два са та по 
по но ћи. У ви зу ри из „Вим пи ја“, пи ло та на ред ни ка Џеј мса Ме кАј за ка 
у 37. еска дри ли, ко ја је 1944. из ве ла 41 ми си ју, бом бар ду ју ћи За греб, 
Под го ри цу, Са ра је во, Сје ни цу, Ужи це... Кра ље во је мар ки ра но као ва жан 
же ле знич ки чвор.1 
 „На ша ме та би ла је пре се ца ње нај ва жни јег же ле знич ког чво ра у 
Ју го сла ви ји. Вре ме нам је ишло на ру ку, би ло је то пло и ве дро, а мар ке-
ри на зе мљи би ли су од лич но по ста вље ни. Два на ест ави о на са сво јим 
по са да ма из ру чи ло је 108.500 фун ти бом би на циљ, за са мо пет ми ну та, 
из ме ђу 2.01-2.06 ча со ва, са ви си не од 6.900 до 8.000 фи та“.2 

При же ле знич ком чво ру Кра ље во оште ће на је и Же ле знич ка ра-
ди о ни ца где је, на слу жбе ној ду жно сти за шти те и спро во ђе ња ме ра опре-
за од по жа ра услед бом бар до ва ња, за шта су би ли за ду же ни при пад ни ци 
ва тро га сне че те у Ра ди о ни ци, по ги нуо њи хов шеф, тех нич ки чи нов ник 

1 Kомпанијa „Ви керс-Армстронг“ је oд 1936. по че ла про из вод њу но вог ти па 
ави о на са ге о дет ском кон струк ци јом. На кон зна чај них тех нич ких по бољ ша ња про сто-
ра за бом бе овај ве ли ки дво мо тор ни ави он се риј ски  је про из во ђен за по тре бе РАФ-а 
под име ном „Ве линг тон“, и ме ђу нај ви ше је ко ри шће ним бом бар де ри ма у Дру гом свет-
ском ра ту. Од пр вог на па да 4. сеп тем бра 1939. до мар та 1945. уче сто во ва ли су и ави о ни 
по зна ти као „Вим пи“ (про из вр де но их је укуп но 11.461), а је дан од њих је са чу ван у 
Му зе ју РАФ-а у Лон до ну. Илустрованаисторијаваздухопловства.Зачетнициавијаци
је. Бе о град, 1988, 153-154.

2 Пре ма на во ди ма са ин тер нет сај та (http://natureonline.com/37/12-op2.html), 
фотографија и биографија пилота наредника Мек Ајзака (James Mac Isaac, F 37), испод 
авио-снимка Краљева су подаци о снимању бомбардовања: 10/11. август 1944. 330 
степени 0203 Краљево. На фотографији коју је пилот тада направио осим погођених 
циљева забележено је и дејство противваздушне одбране. Податке са сајта је објавио 
Јован Слијепчевић: „Било не поновило се. Бомбардовање Краљева на фотографији 
пилота!“, Краљевачкеновости, бр. 114, 26. 8 2009, 5.

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов
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Стра хи ња Ву ко тић. 1

Стра хом, бри гом и по мет њом ре а го ва ло је ста нов ни штво за те че-
но на спа ва њу, у до ма ша ју бом би, у си ту а ци ју ко ју ни је на слу ћи ва ло, 
ни ти су за то би ло при пре мље но. 

„У оним бом бар де ри ма и њи хо вим пи ло ти ма, на шим са ве зни ци-
ма, гле да ли смо сло бо ду и на да ли се ско ром кра ју ра та. Не бо пу но зве-
зда, ве дро, ниг де об лач ка. Мир на ноћ, град ми ран, ниг де ни ког осим не-
мач ких па тро ла. И он да од јед ном, као усред бе лог да на, све тле ће бом бе 
оба сја ше град и око ли ну. Чи ни ло се да се у то до ба не где из ме ђу је дан 
и по ла два по по но ћи, мо гла на ћи игла у пла сту се на... Љу ди су ус пла-
хи ре ни ис тр ча ва ли из ку ћа у пи жа ма ма, у спа ва ћи ца ма. Де ца, она ко бу-
нов на, ври шта ла су. На не бу хи ља ду сун ца – све тле ћих бом би. Бру ја ње 
ави о на би ва ло је све ја че... На род је тр чао ули ца ма, на су ми це тра же ћи 
нај бли же скло ни ште... Гра ђа ни, па и не мач ки вој ни ци, са ма лим рук са-
ци ма на ле ђи ма, стро по шта ва ли су се и па да ли низ обал ску па ди ну Ибра 
на шљун ко ви то фуд бал ско игра ли ште. То ли ко је би ло вре ме на, кад се од 
ави он ског бру ја ња за чу не ко ши шта ње-зви жда ње, ко је је би ло све бли же 
и бли же. Је за стра ха про вла чи ла се низ кич му. За тим по трес, је дан, дру-
ги, тре ћи... Зе мља је уз дрх та ла. Екс пло зи је су де ло ва ле још стра вич ни је. 
Исто вре ме но, не ки та лас за хук тао је над на шим са гну тим гла ва ма у ле-
же ћем по ло жа ју. Ужас.“2 

За пис Ви де Гру јић из по дру ма у Ха џи-Ми лен ти је вој ули ци на, та-
да је ди ном до ступ ном ма те ри ја лу, нов ча ни ци, по тре сно је све до чан ство 
у тре нут ку бом бар до ва ња:3

„По че ло је бом бар до ва ње Кра ље ва у два ча са по сле но ћи 11. ав-
гу ста 1944. Бом бар до ва ње је тра ја ло 15 ми ну та. Би ла сам у нај ве ћој опа-
сно сти, али сам оста ла жи ва бож јом во љом.“

У град ским дво ри шти ма мно ге су по ро ди це по у че не бол ним ис-
ку ством из ок то бра 1941, ка да су жи те љи Кра ље ва ра ци јом из во ђе ни из 
сво јих ку ћа на гу би ли ште, на пра ви ле им про ви зо ва на скло ни шта. Бол но 
су о ча ва ње са стра да њем чла но ва сво је по ро ди це оста ло је уре за но у се-
ћа њу Ан то на Бо ги ће ви ћа, у по го ђе ном скло ни шту у дво ри шту у Ули ци 
Мар ка Триф ко ви ћа (да нас: ули ца Хе ро ја Ма ри чи ћа), у град ском је згру.4

1 ИАК, фонд: Фабрика вагона Краљево, Уверење Управе Железничке радионице 
о смрти Страхиње Вукотића, инв.бр 372, предмет бр. 3477, 22. август 1944. 

2 Драгољуб Обрадовић Кондис, Старо Краљево, Стравична савезничка ноћ, 
Краљево, 2007, 217.

3 НМК, Збирка архивалија, инв. бр. 950.
4 Сведочење Анта Богићевића, годиште 1929. из Краљева: НМК, 27. маја 2008.
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„Отац је на ре дио да сви бе жи мо у скло ни ште. И ком ши је су тра-
жи ле спас у скло ни шту. Ме не је та си ту а ци ја ја ко упла ши ла, што је при-
ме тио и чо век по ред ме не у скло ни шту... про фе сор Фи ли по вић (Фи лип 
Јан ко вић – прим.аутора), про фе сор не мач ког је зи ка у кра ље вач кој Гим-
на зи ји. Он ми је та да пред ло жио да за ме ни мо ме ста, да ја бу дем бли же 
мај ци, а да он до ђе на мо је ме сто и та ко учи ни мо. То је ме ни спа сло 
жи вот, али је на жа лост про фе сор Фи ли по вић на стра дао! У за гу шљи вој 
екс пло зи ји, јед на бом ба по го ди ла је на ше скло ни ште и пре по ло ви ла га, 
раз не ла део ка ули ци Ца ра Ду ша на, а ду ги део ка на шој ули ци. На стра-
дао је мој отац Во ји слав, мо ја се стра од тет ке Ол ги ца Ђор ђе вић (1924), 
сту дент ме ди ци не, про фе сор Фи ли по вић, али је би ло још жр та ва чи јих 
се име на не се ћам. По сле екс пло зи је је јак ва зду шни удар ба цио те ле мо-
је се стре Ол ги це на др во ора ха, на ко ме су ви си ли и де ло ви оде ће дру гих 
жр та ва.“

Стра вич на сли ка ра за ра ња ро ва у ко ме су по ги ну ле ком ши је у 
но ћи 10/11. ав гу ста обе ле жи ла је рат но од ра ста ње Бо жи да ра-Бо шка Во-
ји но ви ћа, та да де ча ка од 12 го ди на.1 У не по сред ном су сед ству од де то-
на ци ја су раз би је ни про зо ри на ку ћа ма, а страх и не из ве сност за вла да ли 
су у  ис ко па ним скло ни шти ма –  зе му ни ца ма и ро во ви ма.2

У дво ри шту ку ће у Ули ци Ца ра Ду ша на, га ђан је не мач ки ма га-
цин и не ко ли ко обје ка та. У по дру му ку ће, где су их сне не од ве ли од ра-
сли, Алек сан дра Ђо ко ви ћа, та да че тво ро го ди шња ка, ста ви ли на сто да 
са дру гом де цом го во ри ‘По мо зи Бо же‘, ка ко би убла жи ли њи хов страх, 
уве ре ни у бла го твор ност деч је мо ли тве.3 Број не кра ље вач ке по ро ди це 
ко је су ста но ва ле у де ло ви ма гра да у не по сред ној бли зи ни же ле знич ког 
чво ра, или Фа бри ке ави о на, чи ји су бли жњи, пре те жно слу жбе ни ци и 
рад ни ци, стре ља ни у ок то бру 1941, по но во су до жи вља ва ле тра ге ди ју. 
Нај ве ћа ра за ра ња са нај ви ше људ ских жр та ва за бе ле же на су у на се ље-
ном де лу гра да у бли зи ни же ле знич ке ста ни це, у квар ту оиви че ном ули-
ца ма: Љу бе Сто ја но ви ћа (са да Ол ге Јо ви чић), Вој во де Пут ни ка до рас-
кр сни це са Ули цом Југ-Бог да но вом, Оби ли ће вом ули цом до Ка то лич ке 
цр кве и ка фа не „Код срп ског кра ља“, Хај дук-Вељ ко ве, Ули це Ха џи-Ми-
лен ти је ве, од по чет ка вој них ко њу шни ца (да нас на се ље Мо ше Пи ја де) 
до Основ не шко ле „Алек сан дар I Ује ди ни тељ“ по диг ну те уочи ра та, до 

1 Сведочење Божидара Бошка Војиновића; Душан В. Јанићијевић, Савезничко
бомбардовањеКраљева1944, Краљево, 2009, 35.

2 Сећање  Љубинке Папакоче забележила Наталија Папакоча-Епихин, ћерка, 
НМК, документација.

3 Сећање Александра Ђоковића, 1940. годиште, забележила Ивана Ђоковић-
Хасановић, ћерка. НМК, документација, 2011.

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов
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Ули це ца ра Ду ша на. Гра ђа ни ко ји су у стра ху бе жа ли пре ма оба ли Ибра, 
ка Си ја ћем по љу и дру гим на се љи ма, по сва ну ћу су се вра ћа ли сво јим 
ку ћа ма пре тво ре ним у ру ше ви не. На ули ци је по ги ну ла 20-ого ди шња 
сту дент ки ња Де сан ка Ко сић, а ве ли ки број ци ви ла је ра њен.1 Оште ће на 
је и ка то лич ка цр ква „Све тог Ми хо ви ла“ у чи јем дво ри шту су стра да-
ли жуп ник Ру долф Ме ци лов шек и Ма ри је та Кар ба, про фе сор ка кла ви ра 
ко ја је одр жа ва ла Жуп ски уред, ме сто оку пља ња број них сло ве нач ких 
из бе гли ца у Кра ље ву.

Су тра дан је у оку па ци о ној штам пи о ноћ ном бом бар до ва њу Кра-
ље ва, за бе ле же но: 

„Бри та но-аме рич ка ави ја ци ја на ста вља те ро ри стич ко бом бар до-
ва ње срп ских гра до ва и се ла уни шта ва ју ћи при то ме жи во те и имо ви ну 
срп ског на ро да. Но ћас из ме ђу 2 и 2.30 ча со ва јед на бри та но-аме рич ка 
фор ма ци ја на па ла је Кра ље во и сру чи ла на овај ма ли и не за шти ће ни 
град ве ли ку ко ли чи ну за па љи вих и ра зор них бом би. При ли ком бом бар-
до ва ња те шко су оште ће ни по је ди ни де ло ви гра да и уни ште на је це ла 
јед на ули ца ко ја во ди ка пе ри фе ри ји.“2

Пре ма на во ди ма из тог тек ста, не по твр ђе но у из во ри ма, са ве-
знич ко бом бар до ва ње ни је за о би шло ни Дом за збри ња ва ње из бе глич ке 
де це у Ма та ру шкој Ба њи, ко ји је за по моћ ма хом срп ској рат ној си ро-
ча ди из НДХ, Бо сне и са Ко со ва фор ми рао Ко ме са ри јат за из бе гли це и 
пре се ље ни ке при вла ди Ми ла на Не ди ћа. На ве де ни чла нак по ми ње да 
у „Не ди ће вом деч јем гра ду“ на ко ји је, на вод но, па ло шест бом би, ни је 
би ло жр та ва, јер „Бог ко ји чу ва срп ску де цу ни је до пу стио да се зло чин 
ис пу ни и ни је би ло жр та ва ме ђу де цом“.3

Усле дио је ши ри из ве штај о по тре сној сли ци Кра ље ва у но ћи 
10/11. ав гу ста:

„...Да би сви ре пост би ла још ве ћа на пад је из вр шен но ћу. Док при 
днев ној по ја ви ави о на свет у ма лим ме сти ма има до не кле мо гућ ност да 
се скло ни из гра да, у овом слу ча ју гра ђан ство је из не на ђе но на спа ва њу. 
Ни је би ло ку да. Мо ра ло се оста ти у ма лим, ма хом при зем ним па ла нач-
ким ку ћи ца ма, сла бо зи да ним, без скло ни шта, ко ји ма је до во љан са ми 
при ти сак ва зду ха да их обо ре и под њи хо вим ру ше ви на ма за тр па мно го-
број не људ ске жр тве. Бом бе за и ста ни су мно го би ра ле циљ. Опу сто ше не 

1 Сведочење Душана Јанићијевића, рођеног 1933. у Краљеву: НМК, 21. маја 
2008. 

2 „Ноћно терористичко бомбардовање Краљева“, Ново време, бр. 1020, 12. 
август 1944, 3.

3 Исто.



100

су чи та ве ули це за ста но ва ње. Они ко ји ни су из гу би ли жи вот, оста ли су 
без кро ва над гла вом.“1

Ку ће и уџе ри це пре тво ре не су у ру ше ви не дуж чи та ве Ули це Вој-
во де Пут ни ка, о че му све до че са чу ва не фо то гра фи је и се ћа ња су гра ђа на.2

Вој ни аеро дром је у не ко ли ко на вра та бом бар до ван и та да је 
углав ном га ђа на пи ста.3 По го ђе ни су и број ни објек ти на аеро дро му, пре-
тво ре ни по ка пи ту ла ци ји Ита ли је у за ро бље нич ки ло гор за ита ли јан ске 
вој ни ке ко ји су услед уче ста лих пре ле та са ве знич ке ави ја ци је из во ђе ни 
на при нуд ни рад ис ко па ва ња ро во ва у гра ду у свр ху не мач ке про тив а ви-
он ске од бра не.4 У тим ро во ви ма, у по след њем ча су, про на ла зи ли су спас 
ус па ни че ни гра ђа ни.5 На ме ти ноћ ног бом бар до ва ња у зо ни вој ног аеро-
дро ма на шла се и град ска ко ло ни ја, где су ма хом ста но ва ли слу жбе ни ци 
и рад ни ци не ка да шње Фа бри ке ави о на и Же ле знич ке ра ди о ни це. Бом бе 
су по га ђа ле за цр та не ци ље ве на же ле знич кој ин фра струк ту ри, ди жу ћи 
при том у ва здух ве ћи број ва го на нео п ход них у не мач кој ева ку а ци ји и 
снаб де ва њу. Ни је по у зда но утвр ђен број по ги ну лих и ра ње них не мач ких 
вој ни ка, ме ђу ко ји ма је и гру па од де се так вој ни ка ко ји су стра да ли ис-
пред ка фа не „Про ле ће“ у Ули ци Вој во де Пут ни ка у бли зи ни не мач ке ра-
ди о ни це за по прав ку ка ми о на и дру гих во зи ла.6 По зна то је да је у Хај дук 
Вељ ко вој ули ци, у ку ћи Сте фа но ви ћа, по ги нуо не мач ки офи цир, ко ман-
дант Па до бран ске бри га де пу ков ник Па ул Хер ман Шир мер.7 Стра да ли 
су са хра ње ни на Не мач ком гро бљу.8 

Пре ма све до че њи ма уче сни ка ра та и хро но ло ги ји рат них до га ђа-
ја, по ли циј ске па тро ле ухап си ле су 2. ав гу ста у Кра ље ву 50 ак ти ви ста 

1 „Ноћни напади англоамеричких терориста“,Нововреме, бр. 1022, 15. август 
1944, 2.

2 Сведочење Мирослава Д. Васића (1932) у Д. В. Јанићијевић, н. д., 60.
3 Мирослав Филиповић, Краљевскиавиони,ФабрикаавионауКраљеву1927

1942, Краљево, 1995, 178.
4 Разговор са Србољубом Чутуром, годиште 1935. из Рибнице: НМК, 3. децембра 

2013. 
5 Сведочење у рукопису Добриле Лазић-Марић: НМК, документација.
6 Драгољуб Обрадовић Кондис, Старо Краљево, Стравична савезничка ноћ, 

Краљево, 2007, 218.
7 Немачки Падобранско-ловачки батаљон од јула 1944. био је на војном 

аеродрому у Краљеву. У два сата 11. августа  погинуо је немачки официр, Oberleutnant 
Paul Herman Schirmer. Умрлица бр. 29/1945, Walkirgh, 27. јул 1948. Копија умрлице, 
НМК, документација. 

8 Раде Јоветић, Хроникакраљевачкоггробља, Краљево, 1994, 72.
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НОП-а.1 Ан гло а ме рич ко бом бар до ва ње иза зва ло је по мет њу и омо гу ћи-
ло гру пи за тво ре ни ка да раз ва ли за твор ску огра ду и по бег не из за тво ра.2 
Град је го то во опу стео јер у иш че ки ва њу но вих бом бар до ва ња ни је би ло 
мо гућ но сти за об но ву ра зо ре них ку ћа, а град ско ста нов ни штво по тра-
жи ло је уто чи ште код до ма ћи на у при град ским на се љи ма и обли жњим 
се ли ма.3 Бом бе су па да ле и у се о ска дво ри шта у Гр ди ци где су спас тра-
жи ле тек при сти гле по ро ди це из гра да.4 Густ дим над вио се из над Гр ди-
це где су услед бом бар до ва ња за па ље на бу рад са бен зи ном.5

Не сва ки да шњи при зор по сле ди ца бом бар до ва ња – ле ше ви, де ло-
ви омо та ча бом би на лик алу ми ни јум ским фо ли ја ма, шут, ци гла и оста ци 
сру ше них обје ка та – са гле да вао се у сва ну ће, 11. ав гу ста, по ули ца ма 
ко је су гра ви ти ра ле же ле знич кој ста ни ци. На ста нич ном при ла зу по ред 
уског ко ло се ка за „ћи ру“, по го ђе на је ку ћи ца скрет ни ча ра. Пре ма се ћа-
њу он да шњег де ча ка, Сте ва на Ду ки ћа, ко ји је из прав ца Јар чуј ка до шао 
у град, је дан ва гон је си ли на екс пло зи ја „по пе ла“ на ку ћи цу, док су се 
оста ли ва го ни на сла га ли по пут до ми на је дан уз дру ги, или би ли пре вр-
ну ти по ред ко ло се ка.6 

Ба но вин ска бол ни ца у Кра ље ву, ко ја је пред Дру ги свет ски рат 
рас по ла га ла са 95 по сте ља у три оде ље ња, збри ња ва ла је и рат не бо-
ле сни ке и ра ње ни ке. У рат ним усло ви ма, рад Ба но вин ске бол ни це, ка-
дров ски осла бље не хап ше њем, стре ља њем или на пу шта њем гра да де-
ла ме ди цин ског осо бља, оте жа ва ло је и пре тва ра ње јед ног па ви љо на у 
не мач ку Вој ну бол ни цу. Са ве знич ко бом бар до ва ње 11. ав гу ста бол ни ца 
је до че ка ла при вре ме но из ме ште на у се лу Жи ча, док је бол нич ка згра-

1 Зборник радова: Борбе са главниномнемачке групеармија„Е“наибарско
западноморавском правцу у ослобађању западне Србије 1944, са научног скупа у 
Краљеву (26-27. новембар 1986), Краљево: ИАК, 1990,  433.

2 КраљевоиоколинауНОБуиреволуцији–Хронологијадогађаја19411945, 
Фонд за историју радничког покрета и НОБ-а Краљево, Краљево, 1981, 210: да је ограду 
секиром развалила Милица Ђоковић Шиша, мајка два краљевачка првоборца, чиме је 
омогућено бекство из затвора групе од 50 ухапшених комунистичких активиста, „који 
би били стрељани на Ратарском имању“. 

3 Сведочење Милице Бакић Миланкић: „После бомбардовања, не останемо у 
нашој кући већ кренемо у бежанију пут Змајевца. Дођемо до куће Ђуровића, која се 
налази у поред реке. Домаћин нам објасни да је код њега све пуно избеглог народа из 
града и понуди да се сместимо у штали што ми и учинимо.“ – Д. В. Јанићијевић, н.д., 
54.

4 Сведочење Томислава Шћекића, НМК, 2010.
5 ИАК, Збирка: раднички покрет и НОБ, сећање Данице Коларевић: хроника 

општине Адранске, к XIII, 1957-1960. 
6 Из разговора са Стеваном Дукићем, из Матарушке Бање: НМК, августа 2008.
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да, пре тр пе ла оште ће на.1 У бол ни цу у Жи чи, где су збри ња ва ни по вре-
ђе ни, уз мно го на по ра по жр тво ва них ле ка ра по пут Бор ка Сре те но ви ћа 
и оскуд ну опре му, сти за ле су пр ве ве сти о по ги ну лим су гра ђа ни ма. О 
по ги би ји сво је школ ске дру га ри це Ан ге ли не Здрав ко вић, ње ног бра та, 
мла дог учи те ља у Ра ти ни, Бо шка Здрав ко ви ћа и тет ке, учи те љи це Ол ге 
Не шо вић, у ро ву у Ули ци Мар ка Триф ко ви ћа, у се лу Жи чи, пре пу ној из-
бе глог град ског ста нов ни штва, са зна ла је и До бри ла Ла зић-Ма рић. 

У но ћи ка да је из гу би ла чла но ве сво је по ро ди це, су пру га Вла ди-
ми ра, ње го вог бра та Ра до ми ра са су пру гом Да рин ком Бар јак та ре вић и 
њи хо вим де те том у ку ћи у ули ци Ца ра Ду ша на, Сав ка Бар јак та ре вић је и 
са ма те шко ра ње на пре ба че на у бол ни цу у Жи чу без све сти.2 О је зи вом 
при зо ру стра да ња по ро ди це Бар јак та ре вић све до чио је Ра до мир Ко раћ, 
по ли циј ски пи сар, ан га жо ван у еки пи за па сив ну за шти ту у слу ча ју од 
на па да из ва зду ха да спа ша ва ра ње не у бом бар до ва њу.

„...Био нам је улаз од по дру ма ско ро цео за тр пан. По што смо оста-
ли сви жи ви ја, же на и мо је дво је де це као и сва сти ка од мах смо на пу сти-
ли ку ћу оста вив ши је скроз отво ре ну по што су вра та и про зо ри би ли по-
лу па ни, пре шли смо у Риб ни цу, где смо на ли ва ди пре но ћи ли јед ну или 
две но ћи... Оног ју тра по сле бом бар до ва ња вра тио сам се од мах у град... 
Том при ли ком на шао сам бли зу ро ва где је из ги ну ло не ко ли ко ли ца ра-
ње ног са уви је ном гла вом Бар јак та ре ви ћа Дра ги шу, учи те ља из Бе ра на 
ко га до та да ни сам ви део и ко ји је пла чу ћи ме ни ре као: ћер ка ми је ра-
ње на а брат са сна јом и де те том из гле да, по ги нуо је у ро ву... Истог да на 
про на шли смо леш ње го ве сна је Да рин ке и ње зи не ма ле ћер ке и пре не ли 
је у ка пе лу, док леш ње го вог бра та а ње ног му жа ни је био про на ђен...“3

При пад ни ци Срп ске др жав не стра же (СДС), у слу жби за шти те 
гра ђа на у слу ча ју ва зду шних на па да, су о ча ва ли су се са стра шном сли-
ком ра за ра ња и стра да ња су гра ђа на, ме ђу ко ји ма и Ан дри је Ко ко то ви-
ћа, по ги ну лог у Оби ли ће вој ули ци.4 У шту рим са др жа ји ма до ку ме на та у 

1 Болнички круг био је на простору где се данас налазе средње школе: Гимна-
зија, Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Електро-саобраћајна школа. 
Томислав Милић, На путу здравља 12072007, Здравствени центар „Студеница“ 
Краљево, 2007.

2 Изјава Савке Барјактаревић из Краљева дата 23. 12. 1945. ИАК, Општински 
суд Краљево, предмет О.26/46.

3 Изјава Радомира Кораћа, полицијског писара, ИАК, Општински суд Краљево, 
предмет О. 26/46.

4 ИАК, Општински суд Краљево, предмет О. 1084/44. У оставинском предмету 
Среског суда у Краљеву поводом смрти Андрије Кокотовића стоји изјава припадника 
СДС Милоја Милојевића, наредника Драгачевског одреда дата 25. августа 1944. у 
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суд ским пред ме ти ма и из ја ва ма при пад ни ка СДС, ме ђу ко ји ма и чла но ва 
по ро ди ца на стра да лих, мо же да се на слу ти по тре ше ност и очај при ли-
ком утвр ђи ва ња иден ти те та бли жњих по ги ну лих у но ћи 1944. године.1

1. сеп тем бар 1944.
Ан гло а ме рич ка бом бар до ва ња од 1. и 2. сеп тем бра оба вља на су у 

окви ру опе ра ци је „Ре твик“ („Не де ља па цо ва“), у ко јој су ци ље ви ва зду-
шних уда ра oд 1. до 7. сеп тем бра 1944, као по др шка деј стви ма је ди ни ца 
НОВЈ, би ли усме ре ни на глав не са о бра ћај не прав це и објек те (оште ће но 
је и ра зо ре но 27 же ле знич ких и пут них ко му ни ка ци ја, мо сто ви, же ле-
знич ке ста ни це и ком по зи ци је) на под руч ју 11 на се ље них ме ста ме ђу 
ко ји ма и Кра ље ва.2 На вој ном аеро дро му у Кра ље ву, уз уда ре по пи сти у 
не ко ли ко на вра та, по чет ком сеп тем бра је услед бом бар до ва ња за па љен 
је ди ни ве ли ки ави он „Ка про ни“.3 Бом бар до ва ња да то ва на 1. и 2. сеп тем-
бра, по том 19. сеп тем бра на под руч ју Кра ље ва, из вр ше на су у ми си ја ма 
450-те бом бар дер ске гру пе 15. Ва зду хо плов не ар ми је САД.4

Пр вог сеп тем бар ског да на 1944. у пре по днев ним ча со ви ма 55 
ави о на бом бар де ра аме рич ке ави ја ци је из ру чи ло је ви ше од 150 то на 
бом би на мо сто ве код Алек син ца, Ми тро ви це и Кра ље ва, ме те у Но вом 
Са ду и на аеро дром у Ни шу.5 При мар на ме та 28 ави о на 450. бом бар дер-
ске гру пе у 132-ој ми си ји, при 15. ва зду хо плов ној ар ми ји САД, био је 
же ле знич ки мост на За пад ној Мо ра ви код Ка ми џо ре, на ко ји је пре ма 
из ве шта ју по са де из ме ђу 10:30 и 10:40 ча со ва из ру че но 67 то на бом би 
у че ти ри то ва ра.6 Фо то-сни ма ње је пре ма из ве шта ју са ми си је по ка за ло 
нај ве ћу кон цен тра ци ју по го да ка ци ља ног мо ста и око ње га, а ома ши-
ва ње ци ља од не ко ли ко хи ља да сто па је на ста ло због ди ма од пре ле та 
прет ход не 376. бом бар дер ске гру пе (не по знат број ави о на). Ка ми џор ски 
мост је знат но оште ћен. У не по сред ној бли зи ни у Шу ма ри ца ма код Кра-
ље ва на њи ви у Ра тин ском по љу стра да ле су три осо бе: Ми лош Ми ла ди-

Претстојништву градске полиције у Краљеву.
1 Изјаву је дао и Никола Радојковић, наредник СДС на служби у Крагујевачкој 

Рачи. ИАК, Општински суд Краљево, предмет О. 26/46.
2 Милован Џелебџић, „Дејства на комуникације у Југославији од 1. до 7. 

септембра 1944. године“, Војноисторијскигласник, бр. 3, Београд, 1951, 7-61.
3 Мирослав Филиповић, Краљевски авиони, Фабрика авиона у Краљеву 1927-

1942, Краљево 1995, 178.
4 www.450thbg.com/real
5 http://www.vojska.net/eng/world-war-2/united-states/airforce/15/missions/
6 www.450thbg.com/real/s2/1944/september/1september.shtml
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но вић и ње го ва же на Ол га, ко ја је би ла у дру гом ста њу, а Ми ло шев брат 
Ми лен ко, из Ра ти не, пре ми нуо је по сле не ко ли ко да на услед по вре да.1

У Днев ном из ве шта ју ко ман дан та Ју го и сто ка од 1. сеп тем бра 
1944. Вр хов ној ко ман ди Вер мах та на во ди се да су друм ски и же ле знич ки 
мост на Мо ра ви код Кра ље ва по го ђе ни бом ба ма из 40 че тво ро мо тор них 
ави о на бом бар де ра, уз прет ход но (31.08.) над ле та ње ло вач ке ави ја ци је 
са ве зни ка над пру гом Кру ше вац–Кра ље во.2

2. сеп тем бар 1944.
Ан гло а ме рич ки бом бар де ри Б-24 на ста ви ли су 2. сеп тем бра пре 

под не га ђа ње же ле знич ког мо ста на За пад ној Мо ра ви код Кра ље ва.3 Ка-
ко је глав на ме та на па да 28 ави о на 133. ми си је аме рич ке ави ја ци је био 
же ле знич ки чвор, по го ђе на је же ле знич ка ин фра струк ту ра у Кра ље ву и 
у ње го вим при град ским на се љи ма – Чи бу ко вац и Гр ди ца. Ме ђу ре зул та-
ти ма на па да у вој ном из ве шта ју пи ло та 450. бор бе не гру пе је на ве де но 
да је пр ви то вар из ру чен дуж згра да обе ле же них „Цр ве ним кр стом“, а да 
фо то гра фи је по ка зу ју три згра де у окру же њу.4 По ро дич на тра ги ка на по-
го ђе ној ло ка ци ји од ви ја ла се ван ви до кру га по са де бом бар де ра:

„Од углед ног по ро дич ног има ња Мар жи ко вих, са три ку ће и пре-
ле пим ве ли ким дво ри штем, оста ле су да зја пе три огром не, ду бо ке ру пе 
од ави он ских бом би...“5

Дру ги то вар бом би из ру чен је за пад но од же ле знич ког чво ра, дуж 
ре ке Ибар и глав ног пу та, у прав цу на се ља Јар чу јак. Уз људ ске гу бит ке, 
нај ма ње 11 ци вил них жр та ва, за бе ле же на су огром на ра за ра ња. Бом бе су 
па да ле и на ку ће у Же ле знич кој ко ло ни ји, ули ца ма Југ Бог да но вој и Хај-
дук Вељ ко вој, на Ра тар ском има њу и у бли зи ни Град ског гро бља.

За хва љу ју ћи из ме шта њу кра ље вач ке бол ни це у Жи чу, из бег ну те 
су ве ће људ ске жр тве, јер је 2. сеп тем бра згра да бол ни це сру ше на ско ро 
до те ме ља. Пре ма са чу ва ним еви ден ци ја ма, у Ба но вин ску бол ни цу у пе-
ри о ду од 8. ав гу ста до 9. сеп тем бра 1944. при мље но је 167 па ци је на та. 

1 Из разговора са Надом Вукадиновић-Стефановић: НМК, новембра 2005.
2 Зборник XII, књ. 4, Београд, 1979, 554.
3 На интернет страницама ветерана савезничких мисија, међу којима наредника-

пилота Џона А. Мартина (sqt. John A. Martin), у 720. ескадрили 450 бомбардерске групе 
при 15. AF у извештајима су резултати бомбардовања  мете у Краљеву и околини као 
примарних циљева ваздушних мисија: 1. септембра, 2. септембра и 19. септембра 1944. 
уз авио-снимке.  www.450thbg.com/real/biographies/martin/martin.shtml

4 „Photographs show three buildings with white square containing a red cross in the 
center.“ http://www.450thbg.com/real/s2/1944/september/2september.shtml

5 Славољуб Маржик, Маржикови, Краљево: НМК, ИАК, 2006, 104.

СилвијаР.Крејаковић,АлександарВ.Бережнов
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Гра фи кон: број при мље них па ци је на та у Ба но вин ску бол ни цу за пе ри од ав густ-
сеп тем бар 1944.

Ме ди цин ско осо бље се огром ним на по ри ма су о ча ва ло са број-
ним те шким по сле ди ца ма ра ња ва ња услед бом бар до ва ња.1 По ред гра ђа-
на Кра ље ва и око ли не, од ко јих су мно ги по вре ђе ни у ан гло а ме рич ким 
бом бар до ва њи ма, ме ђу ра ње ни ма је би ло и 97 при пад ни ка чет нич ког 
по кре та (58% укуп ног бро ја па ци је на та у том пе ри о ду) по вре ђе них у 
бом бар до ва њу вој ног скла ди шта го ри ва у Гр ди ци. У да ни ма не по сред но 
на кон са ве знич ких бом бар до ва ња до шло је, што је и оче ки ва но, до по ве-
ћа ња бро ја при мље них па ци је на та. 2 

У рат ном днев ни ку ко ман де Гру пе ар ми ја „Ф“ за 2. сеп тем бар, у 
из ве шта ју за Ср би ју, на во ди се да су услед на па да из ва зду ха и пре па да 
бан ди из за се де у то ку по след њих 48 ча со ва го то во све глав не и по моћ-
не же ле знич ке ве зе на про сто ру Но ви Сад – Бе о град – Ниш – Ско пље – 
Кра ље во – Ко сов ска Ми тро ви ца де лом трај но пре ки ну те и да има по ру-
ше них же ле знич ких мо сто ва.3 Да су од са ве знич ке ави ја ци је пре ки ну те 
обе же ле знич ке пру ге ко је из Ср би је во де ка Ма ке до ни ји (пру га Бе о град 
– Кра ље во – Ско пље), чи ме су за пре че не све при клад не ко му ни ка ци је, 
кон ста ту је се и у из ве шта ју из зо не опе ра ци ја Дру ге оклоп не не мач ке ар-
ми је од 8. сеп тем бра 1944.� 

У из ве шта ју од 9. сеп тем бра Ко ман ди Вер мах та о деј стви ма на 
под руч ју ју го и сто ка за бе ле же ни су гу би ци од осам по ги ну лих и 45 ра-
ње них вој ни ка мар шев ске гру пе ди ви зи је у на па ду „ја ке бан де“, уве че 7. 

1 Најчешће дијагнозе су биле: експлозивне ране, контузија тела, затворене 
повреде, нагњечење, компликована фрактура, отворени и затворени преломи, повреде 
тела настале дејством експлозивног средства, посекотине и др. Дијагнозе са латинског 
језика превела др Ана Вучковић, на чему јој аутори изражавају захвалност.

2 ИАК, Збирка Вариа, Бановинска болница, Матична књига болесника.
3 Зборник XII, књ. 4, Прилози, Извод из ратног дневника команде групе Армија 

„Ф“ за период од 1. јула до 31. децембра 1944. Београд, 1979, 950.
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сеп тем бра код По лу ми ра у до ли ни Ибра.1 Кон ста ту је се да је си ту а ци ја у 
до ли ни Ибра за о штре на и да су бан де за у зе ле де ло ве же ле знич ке пру ге 
и у на па ди ма на мар шев ске ко ло не оп ко ли ле не мач ке је ди ни це за обез-
бе ђе ње код Ушћа.2

Све до че ња са вре ме ни ка пред ста вља ју ва жан из вор по да та ка у 
ре кон струк ци ји сли ке ра за ра ња кра ље вач ког под руч ја и у бом бар до ва-
њи ма у сеп тем бру 1944, ка да су по го ђе ни Ло жи о ни ца и дру ги објек ти 
же ле зни це, јед на те рет на же ле знич ка ком по зи ци ја на ши ро ком ко ло се ку 
у ви си ни ула за у Град ско гро бље, где су гро бо ви на обо ди ма услед по го-
да ка би ли ра зо ре ни.3 Бом бе су, пре ма све до че њи ма, па ле и на Ра тар ском 
има ње ис под „бо ри ћа“.4 

Иако је услед оште ће ња у бом бар до ва њи ма 11. ав гу ста и 2. сеп-
тем бра, Же ле знич ка ра ди о ни ца, пре ма из ве шта ју Упра ве „углав ном 
оста ла спо соб на за рад“, по сле ди це ва зду шних деј ста ва би ле су да ле-
ко се жни је. Страх и не из ве сност од по но вље них бом бар до ва ња ути ца ли 
су да рад ни ци „пре ста ну до ла зи ти на по сао“, а да „оку па ци о не вла сти 
поч ну да ева ку и шу ра ди о нич ки ма те ри јал и да де мон ти ра ју и уто ва ру ју 
ма ши не ра ди ли це.“5 По ред пру ге и мо ста на За пад ној Мо ра ви код Ка ми-
џо ре, Же ле знич ка ло жи о ни ца пре тр пе ла је ма ња оште ће на услед бом бе 
ко ја је по го ди ла и део Град ског гро бља, чи ји се кра тер као не му шти спо-
ме ник ви део још го ди на ма.6 Исто вре ме но су стра да ли стам бе ни де ло ви 
гра да ко ја гра ви ти ра ју се лу Чи бу ко вац и Же ле знич ка ко ло ни ја, о че му су 
по сред не по дат ке, при ли ком све до че ња у при ја ва ма рат не ште те оста-
ви ли Ми лан С. Је ле нић ин жи њер и Ми ро слав Зах, управ ник он да шње 
Же ле знич ке ра ди о ни це.7 

1 Зборник XII, књ. 4, док. бр. 144. Извештај Команданта Југоистока од 9. 
септембра 1944. Врховној команди Вермахта о дејствима на подручју југоистока, 
573. Извештава се о налету 350 четворомоторних бомбардера са слабијом заштитом 
ловаца који су бомбардовали аеродроме Сарајево-Бутмир и Рајловац, железничку 
инфраструктуру: Босански  Брод, Београд, Винковци-Земун, Панчево-Бечкерек, Ниш.

2 Исто, 577.
3 Сведочење Мирослава Д. Васића (1932), Душан В. Јанићијевић, Савезничко

бомбардовањеКраљева1944, Краљево, 2009, 60.
4 Исто.
5 ИАК, фонд: Фабрика вагона Краљево, инв. бр. 373, Извештај о бомбардовању 

Железничке радионице, 9. XII 1944.
6 Сећање Милана Маринковића забележио је Душан Јанићијевић, 26. маја 2008. 

Прекуцани рукопис: документацијa НМК.
7 ИАК, Збирка о радничком покрету и НОБ-и, кутија XXVIII, Предмет: 

Стојадиновић Стојанка.
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Услед уче ста лих пре ле та ан гло а ме рич ких ави о на, по на ред би 
Окру жног на чел ства окру га кра ље вач ког 8. ма ја 1944, кра ље вач ка Гим-
на зи ја са Деч јим хра ни ли штем из ме ште на је у обли жње се ло Јар чу јак.1 
По упи су де це у Гим на зи ју, на чи бу ко вач ком пу ту, по ред мр твих и ра ње-
них, дру гог да на сеп тем бра 1944, ра њен је у но гу и кон ту зо ван кра ље-
вач ки сли кар Вла ди слав Мар жик, на чи ји су се по ро дич ни дом у Ули ци 
Ца ра Ла за ра бом бе исто вре ме но об ру ша ва ле.2  Срећ на окол ност би ла је 
што је на зло слут ни звук си ре не ње го ва су пру га Ма ри ја са тро је упла-
ше не де це и ра ни је при пре мље ним ства ри ма кре ну ла из ку ће ка се лу 
Чи бу ко вац ду гач ком Ка ра ђор ђе вом ули цом, зна ним прав цем из ра ни јих 
бе жа ни ја, ка ко се то не срећ но на пу шта ње ку ћа та да на зи ва ло. 

„Тек што је пре стао хук ави о на, зло слут ни звук и екс пло зи је од 
бом би, до ли ну Ибра за пљу снуо је плач уне сре ће них љу ди и де це. Су пру-
га Ма ри ја је убр зо са зна ла да је ту, у бли зи ни ра њен и Вла ди слав, ко га је 
на шла да ле жи по ред пу та, са но гом стег ну том из ме ђу две да ске од та-
ра бе ко ји ма је не ки сна ла жљив и па ме тан, а на да све до бар чо век уве зао 
ње го ву сло мље ну но гу... У том не срећ ном да ну уни ште но је го то во све 
што је по ро ди ца Мар жик има ла, а ма ло је не до ста ја ло да жи вот из гу би 
и сам Вла ди слав.“3 

Чла но ви по ро ди це Мар жик скло ни ли су се у се ло Вр ди ла где су 
не ду го по том не мач ки вој ни ци, услед про до ра пар ти за на пре ко Ибра код 
Ма та ру шке Ба ње, од се че ни од глав ног прав ца по вла че ња не мач ке вој ске 
ста рим ча чан ским пу тем, пре тре са ли ку ће. 

„Ушав ши у со бу у ко јој је Вла ди слав ле жао са но гом у за во ју, уз 
по ви ке да је пар ти зан, гру бо су га из ву кли из кре ве та ка зи ду ку ће да га 
ту, пред сви ма стре ља ју... Тек ка да је у шо ку су пру га ус пе ла да у та шни 
про на ђе от пу сну ли сту из бол ни це где је пи са ло где и ка да је ра њен, вој-
ни ци су схва ти ли да Вла ди слав ни је чо век ко га тре ба уби ти. Гур ну ли су 
га на зе мљу, док су де ца пла чу ћи сво јим те ли ма по кри ла оца.“4 

1 Наредба Окружног начелства округа краљевачког, бр. 8997, 8. 5. 1944. Наредбу 
је потписао окружни просветни инспектор Коста Гинић. – АС, МПС (1941-1944), 
5-68/44. 

2 Владислав Маржик (1896-1981), први краљевачки школовани сликар. 
Образовање стиче у Краљеву, на Уметничко-занатској школи у Београду, потом 
на „Академији лепих уметности“ у Прагу. Највећи део радног века провео је као 
наставник цртања у Гимназији у Краљеву. Захваљујући његовим делима сачувани су 
мотиви старог Краљева, објекти који су неповратно нестајали... Сузана Новчић, каталог 
изложбе, НМК, 1998.

3 Славољуб Маржик, Маржикови, Краљево: НМК, ИАК, 2006, 104-105.
4 Мета – привремени мост код Краљева према извештају посаде гађана је од 
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19. сеп тем бар 1944. 
На при мар ној ме ти 144. ми си је сна га аме рич ке ави ја ци је (15. 

АФ), на шао се по но во мост на За пад ној Мо ра ви код Кра ље ва. У прет-
ход ним ми си ја ма пр вих да на сеп тем бра мост је го то во уни штен, а на 
при вре ме ни мост 19. сеп тем бра па ло је 50 то на бом би. Ра зор не то ва ре од 
28 бом бар де ра Б-24 у ми си ји, у ју тар њим ча со ви ма, са ви си не од 17.000-
19.000 фи та,ис пу стио је 21 ави он.1 Услед тех нич ких не во ља оста ли бом-
бар де ри са ра зор ним то ва ри ма вра ти ли су се у ба зу.2 

У при ло зи ма из рат ног днев ни ка ко ман де Гру пе ар ми ја „Ф“, у 
из ве шта ју Вој но у прав ног ко ман дан та Ју го и сто ка од 20. сеп тем бра, за бе-
ле же но је: „У жи вом ло ву ави ја ци је про тив же ле знич ких ци ље ва, на ро-
чи то у ре јо ну Кра ље во–При луж је–Ниш, по го ђен je воз са му ни ци јом и 
50 ва го на уни ште но.“3 У из ве шта ју од 2. ок то бра 1944. на чел ник са о бра-
ћај не слу жбе кон ста ту је да се са о бра ћај на за пад ној пру зи пре ко мо ста 
код Кра ље ва оба вља пре мо сни цом.4

2.2. По сле ди це: људ ски гу би ци и ма те ри јал на ра за ра ња

Иако су нео спор но вој ни ци ље ви ан гло а ме рич ких бом бар де ра би-
ли ја сно од ре ђе ни, стра да ли и по вре ђе ни гра ђа ни, сру ше ни и оште ће ни 
објек ти, ме ђу ко ји ма и град ска бол ни ца у Кра ље ву – цр ни су би лан си не-
ко ли ко днев них и јед ног нај же шћег ноћ ног бом бар до ва ња. Нај ве ћи број 
на стра да лих услед са ве знич ких бом бар до ва ња то ком три лет ња ме се ца 
1944. го ди не за бе ле жен је у ав гу сту.

10:21 до 10:49 са висине од око 5.500 метара.
1 У мисији су учествовали 720; 721; 722 и 723сквадрон (ескадрила). Прецизност 

погодака била је са најмање 200 фита (стопа у размери 1:0,3 м) око мете и највише 
1.000 фита у пребацивању мете. www.450thbg.com/real/s2/1944/september/19september.
shtml. 

2 Зборник XII, књ. 4, Прилози, Извод из ратног дневника команде групе Армија 
„Ф“ за период од 1. јула до 31. децембра 1944, Београд, 1979, 962.

3 Зборник XII, књ. 4, Прилози, Извод из ратног дневника команде групе Армија 
„Ф“, 972.

4 Добривоје М. Говедарица, ЖелезничариКраљева–радници,револуционари,
градитељи, Краљево 1977, 19-20.
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Пре ма аутен тич ним из во ри ма пр во га ре да (на ве де ни у та бе лар-
ном при ка зу), по и ме нич но су иден ти фи ко ва не 72 жр тве ва зду шних бом-
бар до ва ња, ме ђу ко ји ма је чак 46 стра да ло у но ћи 10/11. ав гу ста 1944. 
Нај те же по сле ди це пре тр пе ло је град ско ста нов ни штво, као и ин фра-
струк ту ра, што илу стру је по да так да је ви ше од 80% жр та ва, за ко је су у 
из во ри ма утвр ђе на ме ста стра да ња, на стра да ло у град ском је згру Кра-
ље ва. Пре ма утвр ђе ним по да ци ма, ме ђу стра да ли ма су го то во сви би ли 
ци ви ли, осим пет вој ни ка Срп ске др жав не стра же и Ју го сло вен ске вој-
ске у отаџ би ни. Од 57 на стра да лих  чи ја су за ни ма ња по зна та, сед мо ро 
њих су би ли про свет ни рад ни ци. Ва жност  пру ге нор мал ног ко ло се ка 
на ре ла ци ји Кра гу је вац–Кра ље во–Ко сов ска Ми тро ви ца, отва ра ње Же-
ле знич ке ра ди о ни це 1936, по то ње Фа бри ка ва го на, ши ре ње ка па ци те та, 
учи ни ли су же ле знич ки чвор у Кра ље ву при мар ном ме том са ве знич ких 
ва зду шних уда ра 1944. у ко ји ма је по ги ну ло нај ма ње де се то ро же ле знич-
ких рад ни ка.
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 За по тре бе ин тен зи ви ра ног же ле знич ког са о бра ћа ја у ме ђу рат-
ном пе ри о ду, раз ме њи ва ни су струч ни рад ни ци са ко ле га ма из срод них 
же ле знич ких слу жби у Ма ри бо ру, За гре бу, Сла вон ском Бро ду, Са ра је ву, 
Су бо ти ци, Сме де ре ву и Зре ња ни ну и та ко при ву чен нео п хо дан ка дар из 
свих кра је ва та да шње Ју го сла ви је, па и ру ске еми гра ци је.1 Хе те ро ге на 
де мо граф ска сли ка Кра ље ва на ко ју је у рат ним окол но сти ма ути цао и 
при лив ве ли ког бро ја из гна ни ка, пре сли ка ва се и на ана ли тич ке по дат ке 
о 64 стра да ле осо бе услед ва зду шних бом бар до ва ња за ко је се по у зда но 
зна ме сто ро ђе ња, а ме ђу ко ји ма је са мо 20 њих ро ђе но у Кра ље ву или 
око ли ни.2

 Од 65 осо ба (за ко ја су по зна те го ди не ста ро сти), 40 их је у ста ро-

сној до би рад но ак тив них – од 24 до 60 го ди на ста ро сти, што чи ни 62% 
од укуп ног бро ја стра да лих. Ме ђу укуп ним жр тва ма, би ло је сед мо ро 
де це уз ра ста до 12 го ди на, или сва ка де се та жр тва.

1 Добривоје М. Говедарица, Железничари Краљева – радници, револуционари, 
градитељи, Краљево 1977, 19-20. 

2 С. Крејаковић, н. д., 93.
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 Тра ги чан би ланс људ ских гу би та ка у не ко ли ко ан гло а ме рич ких 
бом бар до ва ња Кра ље ва и око ли не ни су са мо по је ди нач на, већ су стра да-
ле чи та вих по ро ди ца.
– Од бом бе ко ја је па ла на скло ни ште у дво ри шту ку ће у ули ци Ца ра 
Ду ша на број 57, по ги ну ла је по ро ди ца Бар јак та ре вић: Вла ди мир (33) уз 
бра та Ра до ми ра (34), ње го ву су пру гу Да рин ку (34) и њи хо ву ћер ку Љи-
ља ну (14). По вре ђе на је Вла ди ми ро ва су пру га Слав ка (30);
– на истом ме сту на стра да ли су брат и се стра Здрав ко вић: Бо жи дар (23) 
и Ан ге ли на (15), као и њи хо ва тет ка Ол га Не шо вић (34). По вре ђе на је 
њи хо ва мај ка Ра дул ка (42);
– том при ли ком са ком ши ја ма по ги ну ла је и Ол га Ђор ђе вић (20) са ро-
ђа ком Бо ги ће вић Во ји сла вом (46) чи ја су де ца Ан те (15) и Ми ли ца (12) 
по вре ђе на;
– ави он ска бом ба па ла је на ку ћу у ко јој је по ги ну ла по ро ди ца Ђор ђе вић: 
Ми лун ка (38) и су пруг Ми лу тин (38) са де цом На де ждом (9), Ни ко лом 
(7) и Бра ни ми ром (6);
– у истом бом бар до ва њу по ги ну ла је у же ле знич кој ко ло ни ји Јо ва но вић 
До бри ла (38) са си ном (7). По вре ђе на је ћер ка Бо сиљ ка (11);
– у Оби ли ће вој ули ци на стра да ли су се стра и брат Ра ко вић: Сла ва (12) 
и Ве ли зар (9). По вре ђе ни су мај ка Ми лун ка (36) и де ца Дра ги ца (14) и 
Во ји слав (3);
– 11. 08. 1944. на стра да ла је и по ро ди ца Пан то вић: Вла сти мир и Да рин ка 
са де те том;
– истог да на по вре ђе ни су и Ја стреб цев Ан ге ли на (60) и њен су пруг Па-
вле (67) ко ји је на кон три да на пре ми нуо у бол ни ци;
– у Ра тин ском по љу на стра дао је 1. сеп тем бра 1944. брач ни пар Ми ла ди-
но вић: Ми лош (32) и Ол га (25), као и Ми ло шев брат Ми лен ко (24).
– дан ка сни је, при ли ком бом бар до ва ња Чи бу ков ца на стра дао је рач ни 
пар Пре дић: Лу ка (38) и На де жда (28).

Резиме

Да би се окон чао Дру ги свет ски рат и спре чи ло гру пи са ње не мач ких сна га у ја-
ке фрон то ве, ко ман де ан гло а ме рич ких сре до зем них сна га (MA SAF), по том Бал кан ског 
вој ног ва зду хо плов ства (BAF), усме ри ле су низ ва зду шних ми си ја бом бар до ва ња на 
вој но-стра те шке ци ље ве на Бал ка ну: не мач ке тру пе у ме сту и по кре ту, са о бра ћај ни це, 
же ле знич ка чво ри шта, ран жир не ста ни це, мо сто ве, при ста ни шта, аеро дро ме и авио-
ин ду стри ју... Ва жност же ле знич ке ин фра струк ту ре за тран спорт и снаб де ва ње тру па 
по ја ча на је 1944. услед пла ни ра ног по вла че ња из Грч ке, мо рав ско-вар дар ском до ли ном, 
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гру пе Ар ми је „Е“, ја чи не 350.000 вој ни ка и мо гућ ност њи хо вог гру пи са ња у јак фронт 
са не мач ким сна га ма на тлу Ср би је. 
 Ка ко су ме ђу при мар ним ци ље ви ма ан гло а ме рич ких бом бар дер ских ми си-
ја 205. гру пе РАФ (Royal Air For ce) бри тан ске ар ми је и 15. аме рич ке ва зду хо плов не 
ар ми је (15 Air For ce), са ста вље не од бом бар де ра и ло ва ца, би ли вој ни аеро дро ми и 
же ле знич ка ин фра струк ту ра,  Кра ље во се на шло на ме ти ва зду шних уда ра као ва жан 
же ле знич ки чвор са пред рат ним по стро је њи ма Фа бри ке ва го на и Фа бри ке ави о на, вој-
ним аеро дро мом. По сле ди ца про ма ша ја и по гре шних про це на са ве знич ких ва зду шних 
на па да, људ ски гу би ци и ма те ри јал на ра за ра ња, сто га су у нај ве ћем бро ју за бе ле же ни 
у град ским стам бе ним че твр ти ма ко је гра ви ти ра ју ка на ве де ним ци ље ви ма: де ло ви же-
ле знич ке ко ло ни је и аеро дром ске ко ло ни је, град ска бол ни ца, згра да Гим на зи је, објек ти 
Же ле знич ке ра ди о ни це и ло жи о ни це, дом Ка то лич ке цр кве, део град ског гро бља и ра-
тар ско има ње. На ма пи ра за ра ња на шло се и под руч је око же ле знич ког мо ста на За пад-
ној Мо ра ви, пру жних пра ва ца: Кра ље во-Кра гу је вац (Ви та но вац, Шу ма ри це, Ра ти на), 
Кра ље во-Ча чак (Гр ди ца, Адра ни, Са ма и ла, Го ри ча ни, За бла ће) и Кра ље во-Ра шка (Чи-
бу ко вац, Ма та ру шка Ба ња, По лу мир, Ушће). 
 У ни зу англоамеричких на ле та то ком бом бар до ва ња 22. ју ла, у но ћи 10/11. ав-
гу ста, 1. и 2. сеп тем бра и за вре ме по след њег, 19. сеп тем бра 1944, утвр ђе ни су по да ци 
за 72 ци вил не жр тве на кра ље вач ком под руч ју. Стра да ле су чи та ве по ро ди це у сво јим 
до мо ви ма, на ули ци, у скло ни шти ма, по дру ми ма, а ме ђу жр тва ма би ло је де се то ро де це 
мла ђе од 12 го ди на. Утвр ђи ва њем по у зда них по да та ка о раз ме ра ма стра да ња у са ве-
знич ким бом бар до ва њи ма, осве тље на је ду го мар ги на ли зо ва на те ма ми кро и сто ри је.
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ДанилоТрбојевић
Бе о град

МА ПИ РА ЊЕ ДРУ ШТВЕ НЕ АМ НЕ ЗИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ: ИДЕ О ЛО
ГИ ЈА, ПО ЛИ ТИ КА И ЕКО НО МИ ЈА ЗА БО РА ВА У ПЕТ ТА ЧА КА

Апстракт: Већ 70 го ди на тра је му чан про цес ме мо ри ја ли за ци је бит-
ке, стра да ња и жр тве из пе ри о да Дру гог свет ског ра та у Бе о гра ду. По себ но 
тра у ма тич на по ка за ла се ме мо ри ја ли за ци ја про сто ра не ка да шњих ло го ра и 
стра ти шта. Овај текст об ра ђу је суд би ну пет та квих ме ста тј. ло го ра: Ба њи ца, 
Ста ро сај ми ште, То пов ске шу пе, Ми ли ши ће ва ци гла на и стра ти ште Ја јин ци. 
Де це ни ја ма је од нос пре ма тим фи зич ким про сто ри ма и гра ђе ви на ма био ди-
рект но усло вљен иде о ло шким, по ли тич ким и еко ном ским фак то ри ма. По ме-
ну та ме ста су про ла зи ла пут од се ћа ња до за бо ра ва, од сим бо лич ких ло ка ци ја, 
и ме ста ин стру мен та ли зо ва не исто ри је до не ме ста. Овај текст се ба ви упра во 
про це си ма и фак то ри ма услед ко јих су ти про сто ри гу би ли или до би ја ли сво-
ју сим бо лич ку али и фи зич ку струк ту ру, те иден ти тет ским по сле ди ца ма ових 
про це са. Циљ овог ра да је сте не са мо ана ли тич ко са гле да ва ње на чи на на ко ји 
се ме њао дис курс о на ве де ним ме сти ма на под руч ју  Бе о гра да у про шло сти, 
већ и кри тич ки пре глед са вре ме ног, ак ту ел ног при сту па про бле ма ти ци, и њег-
ним по сле ди ца ма.

Кључне речи: Бе о град, ло гор, кул ту ра се ћа ња, ин стру мен та ли за ци ја 
исто ри је, тра у ма пре зен та ци је се ћа ња, хо ло ка уст, ме мо ри ја ли

Кул ту ра или по ли ти ка се ћа ња?

Од нос дру штве ног пам ће ња и про сто ра се ћа ња пред ста вља ве о-
ма ком плек сан про цес. Те ма овог тек ста је су про сто ри се ћа ња, али раз-
у ме ва ње спе ци фич но сти тих ме ста. По ста је ра зу мљи во са мо ако их по-
ста ви мо у оквир кул ту ре / по ли ти ке се ћа ња. Упра во тај од нос кул ту ре 
се ћа ња и по ли ти ке се лек тив ног се ћа ња, те иден ти те та про сто ра и иден-
ти те та ко ји про стор ре зо ну је као део ши рег на ци о нал ног / др жав ног се-

316.75(497.11)”19/20”
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ћа ња и је сте пред мет ис тра жи ва ња овог ра да. „Ба њич ки ло гор“, „Ста ро 
бе о град ско сај ми ште“, „То пов ске шу пе“, ло гор „Ми ли ши ће ва ци гла на“ 
и стра ти ште код се ла Ја јин ци, би ће ана ли зи ра ни у овом ра ду ка ко би смо 
схва ти ли ко ји су то фак то ри об ли ко ва ли иден ти тет тих ло ка ци ја чи не ћи 
их „ме мо ри ја ли ма“ про фор ме, а де фак то ме сти ма за бо ра ва. Пре не го 
што у том кон тек сту пред ста ви мо при ме ре, а по том их и ана ли зи ра мо, 
ва жно је по ја сни ти те о риј ску по за ди ну ис тра жи ва ња, као и основ не тер-
ми не ко ји ма ће мо се слу жи ти у тек сту.

То дор Ку љић на во ди да до га ђа је мо же мо по сма тра ти на два ни-
воа: он то ло шком и екс пли ка тив ном. То би зна чи ло да су се од ре ђе ни 
до га ђа ји до го ди ли на од ре ђен на чин и да то оста је као чи ње ни ца за у век, 
али да се с дру ге стра не ин тер пре та ци ја, од но сно ту ма че ње окол но сти 
и да тог до га ђа ја мо гу раз ли ко ва ти.1 Исти аутор сма тра да је слом „би по-
лар ног свет ског по рет ка“ кра јем 20. ве ка озна чио и „бум се ћа ња“ ко ји је 
за за по сле ди цу имао про ме не у те о риј ској ми сли о про шло сти, као и да 
се на кон ових про ме на ја вља ју и но ве обла сти: „по ли ти ка са про шло шћу, 
исто риј ска по ли ти ка, и кул ту ра се ћа ња“.2

Ка ко ис ти че Ла да Сте ва но вић, раз ли ка из ме ђу пам ће ња и се ћа-
ња3 је сте у то ме што је се ћа ње про цес ко ји се од ви ја је ди но у прав цу „из 
са да шњо сти у про шлост“, док пам ће ње озна ча ва про цес ко ји се од ви ја 
у оба на ве де на прав ца.4 Дру гим ре чи ма, „пам ће ње“ као про цес мо же се 
од но си ти на про шлост, али мо же би ти упо тре бљен и као на чин на ко ји 
ће се са да шњост по сма тра ти су тра. У том сми слу, се ћа ње и пам ће ње и 
њи хо ва за јед нич ка ло гич ка  али и функ ци о нал на опо зи ци ја „за бо рав“ 
чи не вр ло ва жне еле мен те кроз ко је дру штво по и ма иде је о про шло сти, 
са да шњо сти и бу дућ но сти, али и о дру ги ма и се би. Ку љић на во ди став 
Ду брав ке Угре шић по ко ме је „по ли тич ка бит ка у ства ри бит ка за те-

1 To dor Ku ljić, Kulturasećanja, Be o grad, 2006, 7.
2 Т. Ку љић, н.д., 5.
3 Ла да Сте ва но вић ука зу је и на став Ре на те Јам бе шић Крин, по ко ме је раз ли ка 

из ме ђу се ћа ња и пам ће ња и у то ме што је се ћа ње ин ди ви ду ал но, а пам ће ње ко лек тив-
но, се ћа ње је че сто усме но, пам ће ње пи са но, се ћа ње је не пер фор ма тив но, не сим бо ли-
зи ра но, етич ко и чул но, пам ће ње је сим бо лич ки чин, мо рал но, мен тал но и по ли тич ко. 
– Ла да Сте ва но вић, „Ре кон струк ци ја се ћа ња, кон струк ци ја пам ће ња: Ку ћа цве ћа и Му-
зеј исто ри је Ју го сла ви је“, Споменместа–Историјасећања, Ет но граф ски ин сти тут 
СА НУ, Зборник 26, 102.

4 Исто.
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ри то ри је ко лек тив ног пам ће ња“1.2 Као по сле ди ца од но са мо ћи ко ји се 
од ра жа ва ју и у кон тек сту кон тро ли са ња и ор га ни зо ва ња се ћа ња/пам ће-
ња на ста ју (груп ни) иден ти те ти без об зи ра на то да ли је реч о ин сти ту-
ци о на ли зо ва ном или не ин сти ту ци о на ли зо ва ном при сту пу. „Се лек тив но 
се ћа ње“ је као и се ћа ње уоп ште, при мер не га ци је за ко ни то сти вре ме на 
ко је по пра ви лу те че јед но смер но као увек но вом кра ју, где дру штво кроз 
пам ће ње и се ћа ње успе ва да се прак тич но вра ти кроз вре ме и об ли ку је 
са да шњост3.

Иден ти тет ско ма пи ра ње уну тар вре мен ског про сто ра пред ста вља 
ди рек тан ути цај мо ћи оне гру пе ко ја кон тро ли ше се ћа ње, а ти ме дог-
ма ти зу је и хи је рар хи зу је оно че га др жа ва, на ци ја или гру па же ли да се 
се ћа. Ко ри сте ћи про стор, ме мо ри ја ле, свет ко ви не, ма ни фе ста ци је, обра-
зо ва ње и слич не ре зо на то ре се ћа ња, дру штво кре и ра на чин на ко ји ње-
ни при пад ни ци са гле да ва ју (за јед нич ку) кон стру и са ну про шлост, и ти ме 
по ве зу ју свој иден ти тет у за јед нич ку са да шњост.4 Ла да Сте ва но вић по-
ми ње став Џеј мса Јан га5, јед ног од нај и стак ну ти јих струч ња ка ко ји се 
ба ви кул ту ром/по ли ти ком се ћа ња, али и фе но ме ном кон цен тра ци о них 
ло го ра – ме мо ри ја ла, и му зе ја – ме мо ри ја ла по све ће них хо ло ка у сту, по 
ко ме је спо ме ник увек ме мо ри јал, док ме мо ри јал  не мо ра би ти спо ме-
ник.6 У том сми слу, фи зич ки про стор од ре ђе ног кон цен тра ци о ног ло го-
ра или стра ти шта сва ка ко мо же би ти ме мо ри јал. Сву да у све ту про сто ри 
на ко ји ма су по сто ја ли та кви ло го ри и стра ти шта нај че шће се прак тич но 

1 Тер мин „ко лек тив но пам ће ње“ уте ме љио је Ху го Фон Хоф ман стал на са мом 
по чет ку 20. ве ка. На кон ње га, „ко лек тив но пам ће ње“ су ис тра жи ва ли и број ни дру ги 
свет ски струч ња ци ко ји се се ба ви ли упра во спе ци фич но сти ма со ци јал не ор га ни за ци је 
пам ће ња и се ћа ња по пут Мо ри са Ал бак са, Пи је ра Но ра, По ла Ко нер то на, Џеј мса Јан га 
и мно гих дру гих.

2 Т. Ку љић, н.д., 5.
3 Исто.
4 Пол Ко нер тон на во ди упра во фе но мен ин стру мен та ли за ци је дру штве ног пам-

ће ња кроз ко ме мо ра ци је и те ле сне прак се, ка ко у  20. ве ку та ко и да нас, и ди рект не 
иден ти тет ске по сле ди це истог про це са. Исто риј ска ре кон струк ци ја, ре кон струк ци ја 
дру штве не про шло сти и ства ра ње за јед нич ке на ци о нал не ми то ло ги је, ди рект но су би-
ли у ве зи са на стан ком од ре ђе них мо де ла дру штва, иден ти те та, али и иде о ло ги ја. Ви-
де ти: Ko ner ton Pol, Kakodruštvapamte, Sa mi zdat B92, Edi ci ja Reč, Knji ga 16, Be o grad 
2002, 15-99.

5 Ви ше ин фор ма ци ја о ра ду Џеј мса Јан га: Young. E. Ja mes, „The Tex tu re of Me-
mory: Ho lo ca ust Me mo ri als and Me a nings”, New He a ven, Yale University Press, 1993 
Young, Ja mes, “When a day re mem bers: A per fo ma ti ve Hi story of Yom Has ho ah”, New he-
a ven and Lon don: YaleUniversitypress, 1993.

6 Л. Сте ва но вић, н.д., 101. 
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пред ста вља ју као са крал на ме ста, ме ста стра да ња и гроб ни це му че ни ка. 
Са дру ге стра не, ет нич ки, по ли тич ки или иде о ло шки иден ти тет љу ди 
ко ји су уби је ни и по ко па ни на та квим ло ка ци ја ма де фи ни са ли су иден-
ти тет са мог про сто ра као ме ста се ћа ња или за бо ра ва1. У ан тро по ло ги ји 
се упо тре ба ме ста стра да ња, гроб ни ца, те ла или чак број ки по ги ну лих 
или уби је них љу ди у ци љу ре кон стру и са ња со ци јал ног иден ти те та, или 
про мо ци ја иде о ло ги ја, на зи ва – „по ли тич ким жи во том мр твих те ла“2. 
Иден ти тет мр твих умно го ме је до при нео да про сто ри се ћа ња у Бе о гра ду 
по ста ну про сто ри за бо ра ва. На су прот то ме, а ка ко ће мо у да љем тек сту 
ви де ти, про сто ри се ћа ња по ста ју про сто ри за бо ра ва и услед де ло ва ња 
дру гих фак то ра нпр. еко ном ског, по ли тич ко-иден ти тет ског, иде о ло шког 
итд. У овом ра ду са гле да ће мо упра во ко ји су то спе ци фич ни, а ко ји за јед-
нич ки фак то ри ути ца ли на то да пет по ме ну тих стра ти шта на под руч ју 
Бе о гра да, у по след њих се дам де це ни ја, по ста ну „цр не ру пе“ се ћа ња.

Ло гор, стра ти ште, град, за бо рав

Бе о град, глав ни град Ср би је, а не ка да и пре сто ни ца Ју го сла ви је, 
мно ги на зи ва ју „гра дом спо ме ни ка“, бу ду ћи да се на ње го вој те ри то ри ји 
на ла зи око 300 та квих обе леж ја по све ће них Дру гом свет ском ра ту. При-
ли ком оби ла ска тих спо ме ни ка и про сто ра 2008. го ди не, чла но ви За во да 
за за шти ту спо ме ни ка су кон ста то ва ли да је ве ли ки број њих  за пу штен 
и угро жен (у том тре нут ку око 40 спо ме ни ка). Та да је апо стро фи ра но и 
пи та ње од го вор но сти  с об зи ром на то да је За вод био над ле жан са мо 
за спо ме ни ке ко ји су сло ви ли  као спо ме ни ци кул ту ре, док су сва оста-
ла ме ста, од но сно спо ме ни ци и ме мо ри ја ли под над ле жно шћу ло кал них 
упра ва.3 Слич на си ту а ци ја је и са не ка да шњим ло го ри ма и стра ти шти ма 
на под руч ју Бе о гра да.

Бе о град је је ди на је од европ ских пре сто ни ца ко ја је на сво јој те-
ри то ри ји има ла чак пет на ци стич ких ло го ра/стра ти шта из пе ри о да Дру-
гог свет ског ра та. Ва ља под се ти ти да су не ки од тих ло го ра/стра ти шта 
чак вр ло бли зу цен тру гра да, што их чи ни још ви ше спе ци фич ним еле-
мен ти ма ка ко ур ба ни стич ког, та ко и кул тур ног иден ти те та гра да. То ком 

1 Ви ше ин фор ма ци ја о „по ли тич ком жи во ту мр твих те ла“ у Ју го сла ви ји и Ср би-
ји: Алек сан дра Па ви ће вић, Време(без)смрти, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, По себ на 
из да ња, Књи га 73, 103-151; To dor Ku ljić, Tanatopolitika, Či go ja, Be o grad 2014.

2 Ка трин Вер де ри је овај тер мин ис та кла у сво јој сту ди ји: Ver dery Kat he ri ne, The
PoliticalLivesofDeadBodies:ReburialandPostsocialistChange, Co lum bia Uni ver sity 
Press, 1999.

3 http://www.no vo sti.rs/ve sti/be o grad.74.html:362086-Spo me ni ci-cu va ju-isto ri ju
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ра да на овом тек сту, раз ма трао сам раз ли чи те прин ци пе по ко јим би тре-
ба ло „по ре ђа ти“, при ме ре ло го ра ко ји сле де. На по слет ку сам се од лу чио 
да на ве дем про сто ре по сте пе ну за сту пље но сти/за не ма ре но сти уну тар 
иден ти те та гра да, а ти ме и др жа ве. Раз лог због ко га сам се од лу чио за 
тај кон цепт је сте у то ме што упо тре бље ност про сто ра се ћа ња о ко ји ма 
ће би ти ре чи иде од ли ни је пот пу ног за бо ра ва, у ко јем да нас го то во ви ше 
ни ште и не зна чи, па је по стао ло ка ци ја ско ро као и сва ка дру га, до про-
сто ра ко ји се вре ме ном по ка зао „ко ри сним“ за раз ли чи те пре зен та ци је 
се ћа ња и иден ти те та. Кроз раз у ме ва ње ути ца ја иде о ло шког, по ли тич ког, 
и еко ном ског тре нут ка, од но сно про ме на у том кон тек сту, схва ти ће мо 
ка ко и за што та кви про сто ри гу бе или чак до би ја ју исто риј ску, са крал ну, 
и сим бо лич ку при ро ду. 

„Ми ли ши ће ва ци гла на“: при мер пот пу не де(кон)струк ци је јед ног 
се ћа ња

  
На под руч ју да на шње бе о град ске оп шти не Зве зда ра по чет ком 

20. ве ка би ла је раз ви је на ци глар ска ин ду стри ја. Ми ли ши ће ва ци гла на1 
би ла је у то вре ме јед на од нај у спе шни јих. Оно што је спе ци фич но за 
њу је сте и то што је за вре ме Дру гог свет ског ра та и не мач ке оку па ци је 
Ју го сла ви је и Бе о гра да, слу жи ла и као – ло гор. Ло гор је фор ми ран кра-
јем ра та, 1944. го ди не, и у ње му је би ло ин тер ни ра но не ко ли ко хи ља да 
осо ба, углав ном при пад ни ка пар ти зан ског по кре та2 из Дал ма ци је и Бо-
сне.3 Ло го ра ши су за пра во сти за ли у ло гор на Бул бул де ру на кон што је 
рас фор ми ран ло гор Ду лаг 172 ор га ни за ци је ТОТ.4 У ло го ру на Бул бу де ру 
уби је но је или умр ло око пет сто ти на љу ди.

Пре ма ми шље њу Ми ла на Ко ља ни на ло го ри у Ср би ји се мо гу свр-
ста ти на: а) ло го ре – за тво ре, б) при хват не ло го ре и в) рад не ло го ре.5 
Пр ве две вр сте ло го ра су по сво јој струк ту ри би ле при лич но слич не, јер 

1 http://zve zda ra.we ebly.com/isto ri jat.html
2 На јед ном фо ру му ко ји се ба вио те мом „Ми ли ши ће ве ци гла не“ сто ји по да так 

да су у том ло го ру углав ном би ли ин тер ни ра ни при пад ни ци или сим па ти зе ри чет нич-
ког по кре та. Тај по да так се ипак не чи ни ва лид ним.

http://fo rum.kr sta ri ca.com/showthre ad.php/311896-Da-li-zna te/pa ge28
3 http://el mun do se fa rad.wi ki dot.com/rat ni-zlo ci ni:ti hi-su se di
4 Mestastradanja iantifašističkeborbeuBeogradu1941–44., ure di li Re na Rädle 

i Mi lo van Pi sar ri, 208. http://www.ro sa lux.rs/user fi les/fi les/Pri ruc nik_za_ci ta nje_Be o gra-
da_1941-44.pdf

5 Mi lan Ko lja nin, Nemački logor na beogradskom sajmištu 19411944, In sti tut za 
sa vre me nu isto ri ju, Be o grad 1992, 27.
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су та ме ста слу жи ла за  ин тер на ци ју, изо ла ци ју, тор ту ру и уби ја ње ло-
го ра ша.1 По та квим тим кри те ри ју ми ма „Ми ли ши ће ва ци гла на“ сва ка ко 
мо же би ти свр ста на у ред ло го ра – стра ти шта. Тај ло гор се на ла зио у 
ули ци Све тог Ни ко ле, у бли зи ни град ске бол ни це на Зве зда ри. Иако је 
реч о на чел но при хват ном ло го ру, ко ји је по сто јао ре ла тив но кра ко вре-
ме, а ка ко је – као што је већ по ме ну то – у ње му жи вот из гу би ло око пет 
сто ти на за то че ни ка, то овај про стор де фи ни ше као стра ти ште. 

Иако је од мах на кон ра та, тач ни је 1947. го ди не, осно ван За вод 
за за шти ту и на уч но про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре На род не Ре пу бли ке 
Ср би је, слич на ин сти ту ци ја –  За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра-
да Бе о гра да, на ста је го то во тек две де це ни је ка сни је.2 На кон ра та је кроз 
раз не ма ни фе ста ци је, обра зо ва ње и ме мо ри ја ле сла вље на по бе да над 
фа ши змом, а ти ме и ан ти фа ши стич ки иден ти тет Ср би је, од но сно Ју го-
сла ви је. Стра ти шта по пут ло го ра би ла су, ме ђу тим, под ре ђе на ме сти ма 
ве ли ких би та ка, стра да ња и по бе да пар ти за на и НОБ (На род но-осло бо-
ди лач ка бор ба). Та кав од нос др жа ве пре ма ло го ри ма мо же се раз у ме ти 
као по сле ди ца три фак то ра: а) про па ги ра ње (за јед нич ке, је дин стве не и 
ан ти фа ши стич ке) бор бе, по бе де, и (но вог) жи во та на ци је на су прот стра-
да њу б) ис ти ца њем за јед нич ке, ак тив не, пар ти зан ске бор бе, а не стра да-
ња, гра дио се је дин стве ни, ан ти фа ши стич ки, брат ски, ју госл(а)овен ски 
иден ти тет на ро да, в) ло го ри су по тој ло ги ци за на ро де ко ји ће по сле ра та 
чи ни ти Ју го сла ви ју би ти ме ста не же ље ног под се ћа ња на ме ђу соб не су-
ко бе, што по иде о ло шкој осно ви (пар ти за ни, чет ни ци, уста ше), што по 
ет нич кој (Ср би, Хр ва ти, му сли ма ни), а нај ви ше по по зи ци ји: по чи ни лац 
– по сма трач – жр тва.3 Има ју ћи на уму по тре бу за бри са њем то по ни ма 
стра да ња, од но сно ло го ра – све до ка у Бе о гра ду, схва та мо за што је ово 
стра ти ште вр ло бр зо на кон ра та по ста ло ру и на, ко ја да нас не по сто ји ни 
у тра го ви ма, а на чи јем не ка да шњем ме сту да нас не ма чак ни спо мен 
пло че. „Ми ли ши ће ва ци гла на“ ни је био ве ли ки ло гор, а исто риј ски гле-
да но, мо жда ни зна ча јан по пут Ја се нов ца, Ста рог сај ми шта или Ба њи це, 
али је на исти на чин био под врг нут ме ха ни зми ма про стор но/сим бо лич-

1 Исто.
2 http://www.pro tiv za bo ra va.com/wall pa per/lo go ri-smr ti-u-be o gra du-70-go di na-po-

sle/
3 Још пред крај ра та је пар ти за ни су сру ши ли део ло го ра (ме ђу ко ји ма и Ја се но-

вац, сим бол Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и ге но ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма), 
ко му ни стич ка власт на ре ди ла је за бе то ни ра ње ја ма у ко је су ба ца не жр та ве, а по том 
и за бра ни ла по се те тим ме сти ма и ко ме мо ра ци је. Де це ни ја ма је ко му ни стич ка власт 
из јед на ча ва ла чет нич ки и уста шли по крет и де фи ни са ла их као јед на ко из дај нич ке од-
но сно, фа ши стич ке.
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ке де кон струк ци је, на кон ко је је по стао „не ме сто“, а ти ме и са мо не ма 
по вр ши на. За раз ли ку од ло го ра Ба њи ца или Ста рог сај ми шта, па чак 
и То пов ских шу па, овај ло гор „ни ка да ни је био пред мет раз ма тра ња и 
ва ло ри за ци је од стра не слу жби за шти те“.1 При мер о (не)се ћа њу на тај 
ло гор у са мом ср цу Бе о гра да је ва жан јер он у ма лом по ка зу је про цес 
и по сле ди цу ко лек тив ног за бо ра ва усло вље ног иде о ло шким и по ли тич-
ким фак то ри ма.

Ми ли ши ће ва ци гла на, Ур ба ни стич ки план Бе о гра да из 1922. го ди не.2

То пов ске шу пе: ме мо ри јал ни или шо пинг цен тар?

„То пов ске шу пе“ је пр ви кон цен тра ци о ни ло гор фор ми ран на 
под руч ју Бе о гра да 1941. го ди не, са мо ме сец да на на кон осни ва ња ло го-
ра Ба њи ца.  Функ ци ја овог ло го ра ни је се сво ди ла на при нуд ни рад или 
ли кви да ци ју ло го ра ша, већ су за то че ни ци с тог ме ста би ли тран спор-
то ва ни у ло го ре Ба њи ца и Ста ро сај ми ште, али и на стра ти шта из ван 
Бе о гра да по пут око ли не се ла Ја бу ка код Пан че ва итд.3 У ло го ру су би ли 
за то че ни и та о ци ко је су ка сни је на ци сти стре ља ли у знак од ма зде. Ту 
су би ли сме шта ни пр вен стве но Је вре ји и Ро ми из Бе о гра да, али и Ср би. 
Фор ми ран у про сто ру не ка да шње ка сар не Вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви-
је, функ ци о ни сао је од 22. ав гу ста до 12. де цем бра 1941. го ди не. Ка да 
је 28. ок то бра 1941. го ди не осно ван ло гор Ста ро сај ми ште, је дан број 
за то че ни ка је тран спор то ван у но во на ста ло му чи ли ште, а је дан број је 
уби јан у око ли ни Бе о гра да све до де цем бра 1941. го ди не.

1 http://www.pro tiv za bo ra va.com/wall pa per/lo go ri-smr ti-u-be o gra du-70-go di na-po-
sle/

2 Фо то гра фи ја пре у зе та са: http://www.pro tiv za bo ra va.com/do ku men ti/
3 Р. Ре дле, М. Пи са ри, н.д, 160.
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На кон ра та и осло бо ђе ња, од нос пре ма про сто ру То пов ских шу-
па био је сли чан као и пре ма дру гим ло го ри ма.  Про стор где се за вре ме 
ра та на ла зио ло гор, по сле осло бо ђе ња зе мље је до де љен Ју го сло вен ској 
На род ној Ар ми ји, и имао је функ ци ју вој не ра ди о ни це. Пр ва ко ме мо-
ра ци ја на тој ло ка ци ји  одр жа на је 1951. го ди не и том при ли ком је на 
јед ну од згра да ком плек са по ста вље на спо мен пло ча.1 На том спо мен 
обе леж ју, ме ђу тим, ни је ис так ну то да се ту на ла зио ло гор већ су по ме-
ну ти са мо по ги ну ли. Пре ци зни је, на пло чи је би ло ис пи са но: „Па лим 
дру го ви ма за сло бо ду отаџ би не“.2 Тек 55 го ди на на кон те ко ме мо ра ци је 
по ста вље на је спо мен та бла на ко јој пи ше: “На овом ме сту од ав гу ста до 
де цем бра 1941. на ла зио се на ци стич ки кон цен тра ци о ни ло гор за Је вре је 
и Ро ме из Бе о гра да и Ба на та. Сви су про гла ше ни за та о це и днев но по 
не ко ли ко сто ти на је од во ђе но на стре ља ње“.3 У пе ри о ду из ме ђу по ста-
вља ња две по ме ну те пло че, тач ни је 1979. го ди не, по кре ну та је струч на 
де ба та о то ме ка ко тре ба по сту па ти у ве зи са про сто ром не ка да шњег 
ло го ра, тј. ме мо ри ја лом.  Том при ли ком ис так ну те су оп ци је очу ва ња 
аутен тич ног про сто ра или по ди за ње “аде кват ног спо мен обе леж ја“.4 Та-
ко ђе, уста но вље но је да про стор То пов ских шу па има ко ме мо ра тив ну и 
кул тур но-исто риј ску ва жност, па је пред ви ђе на ње го ва ре ви та ли за ци ја и 
ко ри шће ње у еду ка тив не свр хе.5 Као што смо на по ме ну ли, и по ред свих 
тих за кљу ча ка и по ну ђе них иде ја о ре ви та ли за ци ји, не ка да шњи ло гор, 
да нас прак тич но ру и на, 25 го ди на ка сни је до би ја са мо спо мен пло чу. 
По сле рат ну суд би ну То пов ских шу па мо же se при пи са ти већ по ме ну-
том иде о ло шко-по ли тич ком фак то ру, ко ји је по ти рао сва ме ста ко ја су 
ука зи ва ла на уну тар на ци о нал не су ко бе и стра да ња, на су прот ује ди ње-
ној ан ти фа ши стич кој бор би. С дру ге стра не, про стор је на кон ра та остао 
функ ци о на лан као вој на ра ди о ни ца, али не и као ко мер ци јал ни по гон. 
За ни мљи во је да ко ри шће ње тих про сто ра, обје ка та и ма ши на у бив шим 
ло го ри ма на кон ра та у ци љу про спе ри те та за јед ни це, и у овом слу ча ју 
ни је био био пре се дан. У Евро пи по сто је бив ши  ло го ри уну тар ко јих су 
за вре ме ра та би ли сме шта ни по го ни за про из вод њу и фа бри ке, а ко ји 
су на кон ра та и пре стан ка ра да ло го ра, оста ја ли у рад ној функ ци ји, па 
чак по ста ја ли ва жан еко ном ски сек тор за ло кал ну за јед ни цу. У та квим 

1 Исто.
2 http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/To pov ske_%C5%A1upe
3 http://www.gop ho to.it/vi ew.php?i=http://www.ma ka bi ja da.com/job/ima ges/tsu pe.

jpg
4 Р. Ре дле, М. Пи са ри, н.д., 160.
5 Исто.
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слу ча је ви ма над ле жне вла сти су би ра ле из ме ђу ор га ни зо ва ња и очу ва ња 
се ћа ња и еко ном ског про спе ри те та за јед ни це. У том кон тек сту мо же се 
на ве сти при мер Аушви ца, јед ног од нај зло гла сни јих кон цен тра ци о них 
ло го ра и ло го ра смр ти на све ту. У слу ча ју Аушви ца над ле жне вла сти 
ипак су, чак и на не за до вољ ство гра ђа на ме ста Осве ћим (на до мак ког се 
Аушвиц и на ла зи), иза бра ли да та ло ка ци ја бу де у функ ци ји про сто ра 
се ћа ња, а не про из вод ње или ко мер ци ја ле.1

У слу ча ју То пов ских шу па, ме ђу тим, тра ди ци ју кон стру и са ња 
„не ме ста“ на про сто ру бив шег ло го ра, ко је је де це ни ја ма спро во дио ко-
му ни стич ки ре жим, пре ма са да шњем ста њу ства ри, до вр ши ће ње го ва 
иде о ло шка опо зи ци ја – ка пи та ли зам. Са мо не ко ли ко го ди на по што је 
овај ме мо ри јал до био но ву та блу и та ко на крат ко из ро нио из за бо ра ва, 
то стра ти ште по но во, на крат ко, до би ја па жњу јав но сти у Ср би ји. Ис по-
ста ви ло се, на и ме, да је про стор ло го ра на кон 2000. го ди не и про ме не 
вла сти при ва ти зо ван. Је дан део зе мљи шта је та да за ку пио МПЦ, док је 
дру ги, ве ћи део за ку пи ла2 ком па ни ја Дел та Рил Естејт (Del ta Real Esta-
te).3

По сле па да ко му ни стич ког ре жи ма вла сти у Ср би ји, у пе ри о ду 
из ме ђу 1987-2000, ка рак те ри шу с пра вом зло гла сни уста шки ло гор Ја-
се но вац као сим бол срп ског стра да ња од стра не Хр ва та/Хр ват ске (НДХ/
уста ша). Ка ко су хр ват ске сна ге за вре ме по след њег гра ђан ског ра та на 
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је за у зе ле про стор тог не ка да шњег НДХ 
ло го ра, ње го ву сим бо лич ку  уло гу пре у зи ма Ста ро сај ми ште у Бе о гра ду, 
бар на крат ко.4 На кон па да Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, те на ци о на ли стич-
ки рас по ло же не по зи ци је, про стор Ста рог сај ми шта, па и дру гих слич-
них стра ти шта опет по ста је ме сто за бо ра ва. То се сва ка ко мо же ту ма-
чи ти и тзв. по ли ти ком по ми ре ња ко је су но ве вла сти спро во ди ле пре ма 
Хр ват ској и Бо сни, а у ко ју се ни ка ко ни су укла па ле ко ме мо ра ци је или 

1 Ви ше ин фор ма ци ја: Ali son Sten ning, An drew Char le sworthb, Ro bert Gu zikc, 
Mic hał Pas zkow skic, „A ta le of two in sti tu ti ons: Sha ping Oświ ę cim-Auschwitz“, Geoforum,
EnvironmentalEconomicGeography,Vo lu me 39, Is sue 1, Ja nu ary 2008, str. 402 - 405

2 Мо гућ је за куп у тра ја њу до 99 го ди на.
3 http://www.pro tiv za bo ra va.com/wall pa per/lo go ri-smr ti-u-be o gra du-70-go di na-po-

sle/
4 Ср ђан Ра до вић ка же да се ко ме мо ра ци је на Ста ром сај ми шту ко је су по че ле 

кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка мо гу сма тра ти што „пли мом ре сти ту ци је срп-
ског на ци о нал ног иден ти те та“ и ис ти ца ња иден ти те та жр тве, што са по си то ве ћи ва њем 
са жр тва ма дру гих на ци ја. – Ра до вић Ср ђан, „Град ски про сто ри од ме ста до не ме ста, и 
vi ce ver sa: слу чај бе о град ског Ста рог сај ми шта“, СПОМЕНМЕСТА–Историјасећа
ња, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Збор ник 26, 154-155.
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из град ње ме мо ри јал них цен та ра на ме сти ма не ка да шњих ло го ра. Та да-
шња ак ту ел на власт је, да кле, до зво ли ла да про стор То пов ских шу па бу де 
при ва ти зо ван и за ку пљен, као и да се из ра де и пла но ви о из град њи „им-
по зант ног тр го вин ског цен тра“ на 188.000 ко мер ци јал них ме та ра ква-
драт них, а ко ји об у хва та ју и про стор не ка да шњег ло го ра1. Иако То пов ске 
шу пе и да ље по се ду ју „ста ри“ ста тус кул тур ног до бра, чи ја се „свој ства, 
из глед или на ме на“ не сме ју ме ња ти без до зво ле Град ског за во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, „Дел та“ је убр зо об ја ви ла пла но ве за по че так 
из град ње тр жног цен тра, а да при то ме ни је по ме ну ла на чин на ко ји ће 
би ти ре шен ста тус ме мо ри ја ла То пов ске шу пе што су не што ра ни је по-
ми ња ли зва нич ни ци те ком па ни је. Ју на 2013. гру па гра ђа на, ме ђу ко ји ма 
су би ли и по том ци  бив ших ло го ра ша, одр жа ла је про тест ни скуп и том 
при ли ком је ис так ну та за бри ну тост за суд би ну ме мо ри ја ла. У про тест-
ном пи сму упу ће ном пред став ни ци ма ло кал них вла сти и нај ви шим др-
жав ним зва нич ни ци ма, оку пље ни су ис та кли да је ду жност Ср би је, као 
др жа ве ко ја је по ста ла пу но прав ни члан Ме ђу на род не ор га ни за ци је за 
ис тра жи ва ње и еду ка ци ју у обла сти хо ло ка у ста, да се др жи ме ђу на род но 
про пи са них нор ми, као и да је не при хва тљи во да еко ном ски или ур ба ни-
стич ки фак то ри бу ду ва жни ји од очу ва ња про сто ра.2 Тим по во дом, вр ло 
бр зо су се зва нич ним са оп ште њем огла си ли и пред став ни ци ком па ни је 
„Дел та“. За ни мљив је по да так да је у њи хо вом са оп ште њу ис так ну то 
да су жр тве хо ло ка у ста упо тре бље не као сред ство ма ни пу ла ци је ко јим 
др жа ва по ку ша ва да до дат но по љу ља углед вла сни ка те ком па ни је Ми-
ро сла ва Ми шко ви ћа. По ред то га, у са оп ште њу је на ве де но и то да је 
„Дел та“ спрем на на са рад њу и са ни ра ње тог про сто ра се ћа ња: „из град-
ња шо пинг-мо ла Дел та Пла нет при ка за на је у не ким но вин ским тек сто-
ви ма као ру ше ње спо мен пар ка жр тва ма на ци стич ког те ро ра... Исти на је 
да је ова ло ка ци ја ко ју на зи ва мо спо мен-пар ком да нас за пу ште на, ни је 
одр жа ва на на на чин ко ји при ли чи ње ном зна ча ју и са мо јед на пло ча на 
оро ну лом зи ду го во ри о то ме шта се у исто ри ји до га ђа ло на овом ме сту. 
Исти на је да је упра во ‘Дел та’, по шту ју ћи исто риј ски и људ ски зна чај 
ове ло ка ци је, по кре ну ла ак ци ју да се То пов ске шу пе обе ле же на до сто-
јан на чин и то ће сва ка ко би ти учи ње но при бу ду ћој град њи шо пинг-мо-
ла. Иза про је ка та сто ји по зна та изра ел ска ку ћа МYС, од но сно ар хи тек та 

1 http://www.pro tiv za bo ra va.com/wall pa per/lo go ri-smr ti-u-be o gra du-70-go di na-po-
sle/

2 http://www.blic.rs/Ve sti/Be o grad/387499/Apel-pro tiv-ru se nja-biv seg-lo go ra-Top-
ov ske-su pe-u-Be o gra du

http://www.sta ro saj mi ste.in fo/sr/ak tiv no sti/jav na-vo dje nja/obi la zak-me sta-to pov ske-
su pe-kod-auto ko man de
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Ами Мур, и сам при пад ник је вреј ског на ро да“.1 Ипак, „са мо и ни ци ја тив-
но оба ве зи ва ње“ ком па ни је „Дел та“ на „ор га ни зо ва ње“ про сто ра у окви-
ру шо пинг мо ла и по ста вља ње спо мен пло че ни гра ђа ни ни струч ња ци 
ни су до че ка ли са сим па ти ја ма. Со ци о лог Јо ван Бај форд ис та као је да, 
уко ли ко „Дел ти“ бу де до зво ље но да од лу чу је о суд би ни про сто ра не ка-
да шњег ло го ра, др жа ва тој ком па ни ји прак тич но до зво ља ва и осми шља-
ва ње и упра вља ње ме мо ри јал ним ме стом, што ни је ком про мис већ је, 
ка ко на гла ша ва,  не при хва тљи во. Ам ба са дор Изра е ла у Бе о гра ду Јо зеф 
Ле ви на по ми ње да би „тре ба ло до бро раз ми сли ти пре не го што бул до-
же ри уни ште аутен тич ност тог ло го ра“.2 Оштар про тест јав но сти по др-
жа ли су и при дру жи ли му се и Цен тар „Си мон Ви зен тал“, На ци о нал ни 
са вет Ро ма, та да шњи пред сед ник скуп штин ског Од бо ра за ма њин ска и 
људ ска пра ва Ме хо Оме ро вић и мно ги дру ги. Уко ли ко се на кра ју од у-
ста не од про јек та ко мер ци ја ли за ци је и ре кон струк ци је про сто ра не ка да-
шњег ло го ра, то не би би ло пр ви пут да по тре ба за аутен тич ним про сто-
ром се ћа ња пре вла да еко ном ску до бит или чак ур ба ни сти ку по год ност. 
У слу ча ју већ по ме ну тог гра да Освје ћим у Пољ ској, на чи јем под руч ју 
је је дан од нај зна чај ни јих ме мо ри јал них цен та ра по све ћен хо ло ка у сту, 
Аушвиц, пре не ко ли ко го ди на до шло је до ре ла тив но слич не си ту а ци је, 
го ди на ма уна зад по ја вљу ју се про јек ти из град ње пар кин га, су пер мар ке-
та, па чак и дис ко клу ба у де лу ло ка ци је у чи јој је не по сред ној бли зи ни 
ме мо ри јал. И по ред иѕве сне же ље ме шта на ло кал не за јед ни це, сви ти 
про јек ти из град ње обје ка та еко ном ске или за бав не при ро де енер гич но 
су од би ја ни уз обра зло же ње да Аушвиц не се же са мо до огра да ме мо ри-
ја ла. Ово је мо жда екс тре ман при мер по што се у том слу ча ју по ста вља 
пи та ње где се за вр ша ва „град мр твих“, а где по чи ње „град жи вих“. За 
раз ли ку од слу ча ја То пов ских шу па, Аушвиц пред ста вља ме мо ри јал ко ји 
је де це ни ја ма уско „по ве зан“ са са мим гра ди ћем на чи јој се те ри то ри ји 
на ла зи, а ко ји је као це ли на не са мо цен тар се ћа ња на хо ло ка уст на ло-
кал ном, већ на и гло бал ном ни воу.3 Но, без об зи ра на „ло кал ни“ ка рак тер 
не ка да шњег ло го ра То пов ске шу пе ве ћи на исто ри ча ра и струч ња ка, ко ји 
се ба ве сту ди ја ма о хо ло ка у сту, ис ти чу мо ну мен тал ност стра да ња и не-
дво сми сле ну спе ци фич ност аутен тич ног ме ста ло го ра/стра ти шта, ко ји 
као про стор се ћа ња у сва ком слу ча ју има пред ност над еко ном ским по-

1 http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2013&mm=03&dd=26&nav_ca te-
gory=12&nav_id=6988 

2 http://pe sca nik.net/sad-zna te-za-to pov ske-su pe/
3 Кон сул то ва ти: Ra hr, Ale xan dra, „Are Ho lo ca ust Me mo ri als Et hi cal?“, TheElie

WeselFoundationforHumanity, New York, 2003.
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тен ци ја лом про сто ра на ко ме се на ла зи.1 У тре нут ку пи са ња овог тек ста 
(март 2015.), суд би на То пов ских шу па је и да ље не из ве сна.

Спо мен пло ча, То пов ске шу пе (фо то: Сан дра Ман дић)2

По ло жај и да на шњи из глед про сто ра То пов ских шу па3

1 http://auschwitz.org/en/history/ , http://www.iwm.org.uk/sites/default/files/press-
release/German%20Concentration%20Camps%20Factual%20Survey%20-%20

IWM%20press%20release%20(Final).pdf 
https://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130311121659AA9UmIo
2 http://www.pro tiv za bo ra va.com/do ku men ti/
3 http://www.rtv.rs/sr_lat/dru stvo/je vre ji-pro tiv-iz grad nje-tr znog-cen tra-na me sto-lo-

go ra-iz-1941._380537.html
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Ба њич ки ло гор: му зеј тра у ме пре зен та ци је се ћа ња

Кон цен тра ци о ни ло гор на бе о град ској Ба њи ци1 био је нај ве ћи ло-
гор те вр сте на под руч ју оку пи ра не Ср би је. У ње му је у пе ри о ду 1941–
1945. го ди не би ло ин тер ни ра но 30.000, а умо ре но око 9.000 љу ди.2 На 
по чет ку је ло гор био на ме њен за Је вре је и Ро ме, а на кон што је Бе о град 
про гла шен за „ју ден фрај“ ту су би ли ин тер ни ра ни и му че ни при пад ни ци 
пар ти за на, ко му ни сти, али и чет ни ци.3 За вре ме ра та ло гор је био по де-
љен на две сек ци је, јед ну ко ју је кон тро ли са ла спе ци јал на по ли ци ја, и 
дру гу за ко ју је био за ду жен Ге ста по. Ло гор је на по чет ку об у хва тао бив-
шу вој ну згра ду 18. пе ша диј ског пу ка „Кра љи ца Ма ри ја“, али су по том 
про сто ри је вој ног ма га ци на на спра ту, а за тим и у су те ре ну, пре тво ре не 
у ће ли је; на ду го по сле то га ис ко па ни су ро во ви за зид и из гра ђе на и ви-
со ка стра жар ска ку ла. У ка за ма ти ма тог ло го ра би ли су за то че ни: пар ти-
за ни и при ста ли це НОП-а, по ли тич ки за тво ре ни ци, чет ни ци тј. при ста-
ли це Рав но гор ског по кре та, кри ми нал ци и пре ступ ни ци, ин те лек ту ал ци, 
као и мно ги дру ги. По сто ја ла је чак и ће ли ја у ко јој су за јед но би ли 
ин тер ни ра ни пар ти за ни и чет ни ци, што је сва ка ко до во ди ло до су ко ба, 
а у по је ди ним слу ча је ви ма и ме ђу соб ног стра да ња ло го ра ша. У ок то бру 
1944 ло гор је рас пу штен, а гро до ку мен та ци је је уни штен, из у зев не ко-
ли ко ба њич ких књи га. Та чан број ло го ра ша ко ји су про шли или умо ре ни 
у том ло го ру ни кад ни је пре ци зно уста но вљен. Ло го ра ши су уби ја ни  и 
по ко па ва ни на ло ка ци ји ло го ра или су стре ља ни у Ја јин ци ма, Ја бу ци, 
Ске ли, тро стру ком Сур ду ку  и дру гим ме сти ма у око ли ни Бе о гра да, где 
су и за ко па ва ни.4    

Про стор ло го ра је де фи ни сан као спо ме ник кул ту ре тек 40 го-
ди на на кон осло бо ђе ња у Дру гом свет ском ра ту. На кон ра та про сто ри је 
тог ло го ра су, као и у слу ча ју „То пов ских шу па“, пре да те на ко ри шће не 
На род ној ар ми ји, а не што ка сни је на тој ло ка ци ји је отво ре на Бој на ака-
де ми ја. Го ди не 1969. у згра ди не ка да шњег ло го ра, пре ци зни је, у про сто-
ри ја ма 3, 25 и 26, отво рен је Му зеј чи ји са др жај је до не кле све до чио о 
су ро вим усло ви ма и смр ти у ло го ру. У тај му зеј ски про стор пре тво ре не 
су за пра во про сто ри је у ко ји ма су би ли ин тер ни ра ни при пад ни ци НОБ-а 

1 За ви ше ин фор ма ци ја о Ба њич ком ло го ру кон сул то ва ти: Si ma Be go vić, Logor
Banjica1941–1944(III), In sti tut za sa vre me nu isto ri ju, Be o grad, 1989.

2 Р. Ре дле, М. Пи са ри, н.д., 136.
3 Исто.
4 Исто, 145.
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(ће ли ја бр. 3), кри ми нал ци (ће ли ја бр. 25) и „со ба смр ти“. Не ко ли ко го-
ди на ка сни је, 1982, „уре ђе на“ је и ула зна пар ти ја му зе ја. Но ва кон цеп-
ци ја Му зе ја уста но вље на је 1983. на 450 ме та ра ква драт них, а по том до-
пу ње на 2001. го ди не услед „но вих ис тра жи вач ких ре зул та та“.1 Мо гло 
би се ре ћи да је кон цеп ци ја му зеј ске по став ке би ла у ди рект ној ве зи са 
та да шњом вла да ју ћом по ли тич ко-иде о ло шком кли мом. За вре ме по сле-
рат ног ко му ни стич ког ре жи ма, под се ти мо, тај про стор је био као је дан 
од ме мо ри ја ла у слу жби пар ти зан ске и ко му ни стич ке на род но-осло бо-
ди лач ке и ан ти фа ши стич ке бор бе, а ма ње као при каз стра ти шта и ме ста 
стра шног стра да ња Је вре ја, Ро ма или Ср ба. Пот пу но је, да кле, ја сно, да 
је део исто риј ског на ра ти ва у раз ли чи тим вре ме ни ма под ле гао тра у ми 
пре зен та ци је јер је, очи то, би ло бит но ис кљу чи ти део при че о ин тер ни-
ра њу и на ци стич ком про го ну чет ни ка од но сно сим па ти зе ра Дра же Ми-
хај ло ви ћа   из по став ке Му зе ја, али и дру штве ног се ћа ња у та да шњој 
Ју го сла ви ји. Ко му ни сти су, као што је по зна то, чет нич ки по крет де фи ни-
са ли као из дај нич ки, ту ма че ћи да су чет ни ци би ли са рад ни ци ма оку па-
то ра и да су чи ни ли зло чи не над пар ти за ни ма, ко му ни сти ма и не срп ским 
ста нов ни штвом.2 Сим бол тог по кре та био је ге не рал Дра жа Ми ха и ло вић 
ко га су ко му ни сти стре ља ли, као са ве зни ка оку па то ра и из дај ни ка на-
ро да, на Ади 1946. го ди не. По ред основ не раз ли ке у иде о ло ги ји и не-
при ја тељ ству из ме ђу чет ни ка и пар ти за на, на та кав од нос пре ма се ћа њу 
на кон Дру гог свет ског ра та, ути ца ла је и чи ње ни ца да би ко му ни сти, 
уко ли ко би при зна ли чет нич ку бор бу про тив оку па то ра и уста ша, из гу-
би ли екс клу зив ност ка ко ан ти фа ши стич ке та ко и на род но о сло бо ди лач ке 
бор бе. Има ју ћи то у ви ду, мо же се са си гур но шћу кон ста то ва ти да је фак-
тор иде о ло ги је, а ти ме и по ли ти ке, об ли ко вао на ра тив му зеј ске по став-
ке ко ји је го во рио у при лог ју го сло вен ског се ћа ња вла да ју ћег си сте ма. 
Чак и на кон смр ти ју го сло вен ског пред сед ни ка Јо си па Бро за Ти та 1980. 
го ди не дру штве но се ћа ње на пар ти за не и чет ни ке ни је би ло дра стич но 
из ме ње но. За вре ме ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, чет нич ки по крет 
из Дру гог свет ског ра та и да ље је сма тран као „дру га стра на ме да ље“ 
на род но-осло бо ди лач ке бор бе. Тек на кон про ме не вла сти по чет ком две-
хи ља ди тих, си ту а ци ја се до не кле ме ња. Го ди не 2006. по чи ње про цес ре-
ха би ли та ци је Дра же Ми ха и ло ви ћа и из јед на ча ва ња пар ти зан ског и чет-
нич ког по кре та. Тај зах тев су 2009. го ди не по др жа ли, из ме ђу оста лих, 
Срп ска ли бе рал на стран ка, Удру же ње при пад ни ка ју го сло вен ске вој ске 

1 http://www.mgb.org.rs/stal ne-po stav ke/mu zej-ba njic kog-lo go ra
2 http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Pro ces_re ha bi li ta ci je_Dra go lju ba_Mi ha i lo-

vi%C4%87a
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у отаџ би ни, Удру же ње по ли тич ких за тво ре ни ка и жр та ва ко му ни стич ког 
ре жи ма и дру ги.1 Пр во ро чи ште у ве зи са ре ха би ли та ци јом Ми ха и ло ви-
ћа одр жа но је 2010. го ди не, а на кон то га по кре ну то је ви ше ини ци ја ти ва 
про на ла же ња до ку ме на та или све до ка ко ји би по мо гли да бу де про на ђен 
ње гов гроб и чи тав слу чај ра све тли. Тај про цес, ра зу мљи во, иза звао је 
опреч не ре ак ци је јав но сти.2 Пре ма ана ли зи ми ни ан ке те ко ју су при ре-
ди ли уред ни ци еми си је „Да мо жда Не“ (РТС, 22. март, 2012. ), гле да о ци 
су ве ћин ски из ра зи ли ми шље ње да је Ми хај ло вић био пре не при ја тељ 
не го са рад ник оку па то ра, да су му ве ћин ски не при ја те љи би ли пар ти за-
ни (32%), а не Нем ци (26,3%), да суд тре ба да ре ха би ли ту је Ми хај ло ви ћа 
(да – 43%, не – 15,6%), да је по треб но на ћи ње гов гроб – 68%.3 

Крај ко му ни стич ког ре жи ма, а убр зо и ре жи ма Сло бо да на Ми ло-
ше ви ћа и по тре бе за но вим дру штве ним се ћа њем и иден ти те том, ути цао 
је на то да и на ра тив Ба њич ког му зе ја још јед ном бу де про ме њен. У со-
би у ко јој су би ли из ло же ни пред ме ти из жи во та ло го ра ша, го ди на ма је 
ста ја ла др ве на та бла ко ја је го во ри ла о бор би и стра да њу при пад ни ка 
пар ти зан ског по кре та и ко му ни ста, док о суд би ни чет ни ка ин тер ни ра-
них у ло го ру ни је би ло ни по ме на. Про ме ном иде о ло шке, тј. по ли тич ке 
кли ме, а са мим тим и по сто је ће цен зу ре се ћа ња, про ме њен је и кон цепт 
му зеј ске по став ке ко ји са да ви ше не го во ри са мо о пар ти зан ским већ 
и о чет нич ким му че ни ци ма и жр тва ма ко је су на ци сти ин тер ни ра ли у 
ло го ру. Про цес ре ха би ли та ци је Дра же Ми хај ло ви ћа, сим бо ла чет нич ког 
по кре та, ре зул ти рао је раз ли чи тим ту ма че њи ма по сма тра ња тог слу ча ја 
на ро чи то у по је ди ним су сед ним др жа ва ма.

По ред до ма ће јав но сти цео про цес ре ха би ли та ци је Ми ха и ло ви-
ћа, а са мим тим и чет нич ког по кре та у вре ме Дру гог свет ског ра та, у 
Ср би ји је пра ти ла и стра на, на ру чи то хр ват ска јав ност. Нај ви ши по ли-
тич ки и ди пло мат ски пред став ни ци Хр ват ске ви ше пу та су тим по во дом 
из ра жа ва ли не за до вољ ство, по што су у тој др жа ви Дра жа Ми ха и ло вић 
и ње гов по крет не дво сми сле но сма тра ни зло чи нач ким. По ме ну ти про-
цес по де лио је јав ност и по ли тич ке стра не и у Ср би ји, али је за глав ну 
по сле ди цу имао за пра во „за те за ње“ та да иона ко ло ших од но са Ср би је 
и Хр ват ске. За раз ли ку од Ср би је, у ко јој је на кон де це ни ја по ли тич ког 
по ти ски ва ња и про го на, чет нич ки по крет од ве ћег де ла јав но сти по чео 
би ти сма тран не фа ши стич ким или ан ти фа ши стич ки и осло бо ди лач ким, 

1 Исто.
2 http://www.sand zac ke.rs/vi je sti/dru stvo/pro te sti-za-i-pro tiv-re ha bi li ta ci je-dra ze-

mi haj lo vi ca/
3 http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story
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у Хр ват ској је си ту а ци ја би ла ди ја ме трал но су прот на и ту је срп ски чет-
нич ки по крет прак тич но из јед на ча ван са уста шким, без сум ње фа ши-
стич ким по кре том, па је ак ту ел ни про цес за ре ха би ли та ци ју Ми ха и ло-
ви ћа у тој су сед ној др жа ви ока рак те ри сан као „фа ши за ци ја Ср би је“.1 Да 
ли због ком плек сно сти но во на ста лих по ме ну тих ме ђу на род них тен зи ја 
или кри тич ког по гле да де ла до ма ће јав но сти и не вла ди них ор га ни за ци-
ја, и по ред но ве, из ме ње не по став ке, Му зеј и да ље оста је са мо фор мал но 
ме сто на ци о нал ног кул тур ног на сле ђа, али и др жав ног за бо ра ва. 

Да нас овај, мо гло би се ре ћи, је дан од нај спе ци фич ни јих и нај-
ва жни јих про сто ра и те мат ских му зеј ских по став ки у гра ду, ра ди са мо 
че ти ри да на не дељ но, а по се те се мо ра ју прет ход но и на ја ви ти.2 За раз-
ли ку од оста лих ло го ра у Бе о гра ду овај има и свој Му зеј ко ји на жа лост 
од ра жа ва сла бо ин те ре со ва ње град ске и др жав не упра ве за ду же не ка ко 
за об лик из ло жбе та ко и сам му зеј ски мар ке тинг, ко ји ина че чи ни ова ква 
ме ста и њи хо ву по ру ку успе шним или не у спе шним.3 По ред мар ке тин га, 
еду ка ци ја као основ ни на чин упо зна ва ња љу ди са про сто ром и исто ри-
јом ме ста, пот пу но из о ста је, а овај му зеј ни је на ру ти школ ских од но сно 
ђач ких екс кур зи ја.   За хва љу ју ћи ак ту ел ном по ли тич ком кон тек сту, као и 
у вре ме Ти то ве Ју го сла ви је, му зеј по ста је то по ним тра у ме др жав ног пре 
не го на ци о нал ног се ћа ња, стим што су овај пут на ци о нал ни ин те ре си 
под ре ђе ни не очу ва њу ју го сло вен ског већ про мо ви са њу но вог срп ског, 
европ ског иден ти те та у пе ри о ду тран зи ци је. У слу ча ју про сто ра и му зе-
ја Ба њич ког ло го ра мо же мо са свим ја сно кон ста то ва ти ди рек тан ути цај 
иде о ло ги је, од но сно по ли тич ке кли ме не са мо на на чин ор га ни зо ва ња и 
об лик на ра ти ва по став ки, већ и иден ти тет про сто ра од ме ста (тра у ма-
тич ног) се ћа ња до ме ста за бо ра ва.

1 http://li ka plus.hr/iz_me di ja/re ha bi li ta ci ja_cet ni ka_je_fa si za ci ja_sr bi je/de fa ult.aspx
2 http://www.blic.rs/Ve sti/Be o grad/39005/Mu zej-ra di-kad-ku stos-svra ti
3 Кон сул то ва ти: To mi slav Šo la, Marketingumuzejima, Clio, Be o grad 2010.
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Уну тра шњост му зе ја ло го ра Ба њи ца (Фо то: Да ни ло Тр бо је вић, 2009)

Уну тра шњост му зе ја ло го ра Ба њи ца, ме мо ри јал на са ла 
(Фо то: Да ни ло Тр бо је вић, 2009)

Ло гор Ста ро сај ми ште: за бо рав у ери ко му ни зма,
 со ци ја ли зма, на ци о на ли зма и ка пи та ли зма

Са свим си гур но, цен трал ни на ци стич ки, а ка сни је и  уста шки ло-
гор у Бе о гра ду је ком плекс не ка да шњег Ста рог сај ми шта на ле вој оба ли 
Са ве, тач но на су прот цен тра Бе о гра да. Од ок то бра 1941. до ју ла 1944. 
го ди не, у том ло го ру ор га ни зо ва ном на ме сту бе о град ског сај ма (из гра-
ђе ног 1937. го ди не), на ле вој стра ни ре ке Са ве, та да на те ри то ри ји Не-
за ви сне Др жа ве Хр ват ске, на ци сти су у смрт по сла ли де се ти не хи ља да 
љу ди.1 Ло гор Ста ро сај ми ште или тач ни је „Је вреј ски ло гор Зе мун/Se mlin 

1 Р. Ре дле, Т. Пи са ри, н.д., 180.
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Ju den la ger“, пр вен стве но је био на ме њен ин тер ни ра њу и уби ја њу Је вре-
ја, а на кон што је и по след њи Је вреј уби јен, пре ци зни је од 1942, тај про-
стор по ста је при хват ни ло гор („An hal te la ger“) у ко ме су ин тер ни ра ни и 
Ср би, Ро ми, али и по ли тич ки за тво ре ни ци по пут ко му ни ста, пар ти за на, 
чет ни ка, па и кри ми на ла ца.1 Ло гор је та ко ђе био и ве о ма зна чај на тран-
зит на ло ка ци ја  јер су ода тле за Евро пу сла ти рад но спо соб ни ло го ра ши, 
и то у ло го ре по пут Мат ха у зе на2 или Аушви ца3, или су пак они не спо-
соб ни за рад, сла би и ста ри сла ти у Ја се но вац4, где су би ли уби ја ни у До-
њој Гра ди ни. Ло гор на Ста ром сај ми шту је та ко ђе био и ло гор смр ти јер 
је за вре ме оку па ци је де се ти не хи ља да ло го ра ша угу ше но у „ду ше гуп ка-
ма“, стре ља но у Ја јин ци ма, или је умр ло због не људ ских усло ва у ње му. 

На кон ра та, тај про стор је тре ти ран као ме сто „тра гич не бор бе 
про гре сив ног чо ве чан ства про тив фа ши зма“.5 По већ ра ни је по ме ну том 
кљу чу из град ње но вог иден ти те та Ју го сла ви је и на ро да у но вој др жа-
ви за сно ва ном на тра ди ци ји ан ти фа ши стич ке бор бе, 1951. го ди не пр ви 
пут је спо ме нич ки обе ле же но стра да ње у том ло го ру и то на под руч ју 
Бе жа ниј ске ко се, на ме сту где је про на ђе но и екс ху ми ра но 3.600 ле ше-
ва. На пло чи по ста вље ној том при ли ком би ло је ис пи са но: „У вре ме од 
1941. до осло бо ђе ња Бе о гра да, фа ши стич ки оку па тор је на овом ме сту, 
по сле звер ског му че ња у ло го ру на Сај ми шту, стре љао пре ко 8.000 нај-
бо љих си но ва и кће ри на шег на ро да.“ На је вреј ском гро бљу у Бе о гра ду 
го ди ну да на ка сни је, 1952, по диг нут је спо ме ник је вреј ским жр тва ма у 
Дру гом свет ском ра ту, а ко ји је фи нан си ра ла је вреј ска оп шти на.6 По ред 
ових ме ста, спо мен обе леж ја на ме сти ма стра да ња ло го ра ша озна че на 
су и у За гре бу, Са ра је ву, Ђа ко ву и Но вом Са ду. На три де се то го ди шњи-
цу осло бо ђе ња Бе о гра да, 1974. го ди не, пр ви пут је по ста вље на спо мен 

1 Ви ше ин фор ма ци ја о ло го ру на бе о град ском Сај ми шту: М. Ко ља нин, н.д.
2 Ви ше ин фор ма ци ја о ју го сло вен ским ло го ра ши ма у ло го ру Мат ха у зен: Mi o-

drag Mi lić, JugosloveniukoncentracionomlogoruMathauzen, In sti tut za sa vre me nu isto ri-
ju, Be o grad 1992.

3 Ви ше ин фор ма ци ја о ју го сло вен ским ло го ра ши ма у ло го ру Аушвиц: Mi o drag 
Mi lić, To mi slav Žu gić, JugosloveniukoncentracionomlogoruAušvic19411945, In sti tut za 
sa vre me nu isto ri ju, Be o grad 1989.

4 Ви ше ин фор ма ци ја о ло го ру Ја се но вац: An tun Mi le tić, KoncentracionilogorJa
senovac19411945.Dokumenta, knj. I-II, 1986, knj. III, 1987, knj. IV, 2007, Na rod na knji ga, 
Gam bit, Be o grad, Ja go di na.

5 http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Lo gor_Saj mi%C5%A1te#ci te_no te-se mlin-1  / http://
www.se mlin.in fo/

6 Р. Ре дле, М. Пи са ри, н.д., 201. 
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пло ча на зид јед не од згра да не ка да шњег ло го ра.1 Пло ча се на ла зи ла на 
не а де кват ном ме сту, ни је по зна то ко је ста јао иза ње ног по ста вља ња али 
је си гур но да то ни су би ли чла но ви Удру же ња ло го ра ша, од но сно за то-
че ни ка ло го ра. На пло чи је би ло ис пи са но: „На про сто ру ста рог Сај ми-
шта, не мач ки Ге ста по осно вао је 1941. го ди не ло гор ,,Сај ми ште“ у ко ме 
је уз по моћ до ма ћих из дај ни ка сви ре по му че но и уби је но пре ко 40.000 
љу ди из свих кра је ва на ше зе мље“.2 Та пло ча би ва ски ну та 1984. го ди не, 
а по ста вље на је но ва ко ја је го во ри ла о 40.000 уби је них ло го ра ша. Но ва 
пло ча је по ста вље на на ини ци ја ти ву Ме сне за јед ни це Ста ро сај ми ште 
и Пред сед ни штва ме сног од бо ра СУБ НОР-а.3 Го ди не 1987, Скуп шти на 
гра да Бе о гра да од лу чу је да тај про стор бу де уре ђен као кул тур но до бро 
и ме сто се ћа ња на „Ста ро сај ми ште – Ло гор Ге ста поа“.4 По след ња „фи-
зич ка“ ин тер вен ци ја на том про сто ру је по ста вља ње Спо ме ни ка жр тва-
ма ло го ра Сај ми ште, рад ва ја ра Ми о дра га По по ви ћа 22. апри ла 1995. 
Го ди не. Ина че, 22. април 1945. је да тум ве ли ког му че нич ког про бо ја пре-
о ста лих, углав ном срп ских, ло го ра ша из ло го ра Ја се но вац. 

У на став ку тек ста по ку ша ће мо об ја сни ти по тре бу за но вим спо-
ме ни ком и сим бо ли ку да ту ма.

Иако де лу је да је про стор не ка да шњег ло го ра на Сај ми шту у де-
це ни ја ма на кон ра та про шао не што бо ље од прет ход но спо ме ну тих, та-
ква кон ста та ци ја, на жа лост, са мо је де ли мич но тач на. Исти на је да је 
при ступ овом про сто ру од у век био под ре ђен иде о ло ги ји ак ту ел не вла-
сти, али и по ли тич ком кон тек сту. Већ је ре че но да су на ци стич ки, а на ро-
чи то уста шки ло го ри би ли „про бле ма тич на ме ста“ се ћа ња за си стем ко ји 
је на сто јао да одр жи но ву Ју го сла ви ју и ју го сло вен ски иден ти тет. Ја сно 
обе ле жа ва ње не ких на ци стич ких ло го ра не са мо на под руч ју Бе о гра да 
би ло је  спор но јер су пред ста вља ли до ка зе о стра да њу, па и чет нич-
ких гу би та ка, а не ис кљу чи во пар ти зан ску и ко му ни стич ку бор бу про-
тив оку па то ра, док су уста шки ло го ри би ли под сет ни ци ге но ци да ко ји 
је у НДХ по чи њен над срп ским, је вреј ским и ром ским ста нов ни штвом. 
У том сми слу Сај ми ште, ме сто не са мо пре ко пу та цен тра Бе о гра да, већ 
и про стор на ле вој оба ли Са ве на те ри то ри ји про сто ру бу ду ће оп шти не 
Но ви Бе о град, но си ло је са со бом и од ре ђе ну „про бле ма тич ну“ сим бо ли-

1 Исто.
2 Ana Mar ti no li, „Sta ro saj mi šte – Isto rij sko se ća nje i vir tu el no pro miš qan je bu duć-

no sti“. Tekstovisećanja:filmski,medijskiidigitalni/Textsofmemory:cinema,media,digital, 
12.

3 Р. Ре дле, М. Пи са ри, н.д., 201.
4 Исто.
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ку1; ње го во исто риј ско са гле да ва ње и при ступ ме мо ри јал ном про сто ру 
би ли су вр ло уско по ве за ни са ам би ци ја ма си сте ма, ка ко по сле ра та та ко 
и ка сни је, де ве де се тих го ди на, па и да нас. Го то во од мах по за вр шет ку ра-
та, на про сто ру овог ло го ра бо ра ви ли су чла но ви бри га да ко је су гра ди ле 
Но ви Бе о град, а по том је од 1950. го ди не ту би ла сме ште на и ко ло ни је 
умет ни ка. Сај ми ште је као део Но вог Бе о гра да тре бао је у том кон тек сту 
да бу де и про стор новог по чет ка ко ји би го во рио о кул тур ном раз вит ку 
гра да и др жа ве, а не тра у ма тич ној исто ри ји.2 Ур ба ни стич ки пла но ви из 
1950. и 1987. та ко ђе су пред ви ђа ли да про стор не ка да шњег ло го ра по-
ста не и део „зе ле ног по ја са“ на ме ње ном од мо ру и ре кре а ци ји.3

Ше зде се тих го ди на про шлог ве ка4 лан си ра на је  иде ја о иде ја о 
„бе о град ској Ко па ка ба ни“, од но сно ку па ли ште на про сто ру бив шег ло-
го ра не ки су ви де ли као ме сто о од мо ру и ре лак са ци ји, сва ка ко пре не го 
се ћа ња и раз ми шља ња о ме сту зло чи на. У дру гој по ло ви ни ше зде се тих 
го ди на ле ва стра на оба ле Са ве би ва про гла ше на „спо мен оба лом“ дуж 
ко је је пла ни ра на из град ња би ста ло кал них на род них хе ро ја, пло ча са 
име ни ма жр та ва и слич ним нат пи си ма. Да ње, 1968. го ди не тај про стор 
по ста је по тен ци јал но ме сто за  из град њу згра де но ве Бе о град ске опе ре, 
а иде ја о спо мен оба ли па да у за бо рав.5  

Ко ме мо ра тив ни ску по ви ко ји су на го ди шњем ни воу, сва ког 1. 
ма ја, одр жа ва ни на том про сто ру пред ста вља ли су ри ту а ле др жав них 
ор га на, ко ји су има ли за циљ „ре а фир ма ци ју мо рал них и дру штве них 
вред но сти НОР-а и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је“. Ти ску по ви би ли су 
осми шље ни та ко да на пр вом ме сту бу ду бор ци, иле гал ци и ро до љу би, 
а тек на кра ју и ет нич ке гру пе, од но сно пре свих Је вре ји ко ји су јед но-
став но спо ми ња ни као „пр ве жр тве сај ми шта“.6 Ка ко ис ти че Ана Мар-
ти но ли, је вреј ска за јед ни ца је у пе ри о ду со ци ја ли зма има ла до зво лу да 
ко ме мо ри ра жр тве хо ло ка у ста са мо уну тар про сто ра је вреј ских гро ба ља 
или про сто ра ко ји при па да ју овој за јед ни ци.7 Чак се и Јом Ха шоа, Дан 
се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста обе ле жа вао пред по ме ну тим спо ме ни ком из 
1952. на је вреј ском гро бљу, а не на про сто ру Сај ми шта. Ка сни је ће мо се 

1 http://www.pro tiv za bo ra va.com/wall pa per/lo go ri-smr ti-u-be o gra du-70-go di na-po-
sle/

2 http://www.se mlin.in fo/
3 Исто.
4 А. Мар ти но ли, н.д., 12.
5 Исто.
6 http://www.se mlin.in fo/
7 А. Мар ти но ли, н.д., 12.
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уве ри ти ка ко је упра во Јом Ха шоа ути цао на ста во ве о то ме ка ко се у Ср-
би ји по сма тра Ста ро сај ми ште. Да на 9. ма ја 1986, на да тум ко ји је про-
гла шен за „Дан ло го ра Сај ми ште“, одр жа на је ко ме мо ра ци ја жр тва ма ло-
го ра али је исто вре ме но обе ле жен и Дан по бе де над фа ши змом.1 Већ пет 
го ди на ка сни је иста ко ме мо ра ци ја са др жа ла је еле мен те ко ји су ви ше го-
во ри ли о „ли ку и де лу“ Јо си па Бро за Ти та, пар ти за ни ма и ко му ни сти ма 
и очу ва њу Ју го сла ви је, не го о ло го ру. На кон то га, 1992. кон цепт ко ме мо-
ра ци је одр жа ва се на на чин ко ји у пр ви план по ста вља срп ско стра да ње 
и жр тве. На три на ве де на при ме ра је ути ца ла ак ту ел на по ли тич ка кли ма 
на ста ла на ком смр ти Бро за, јед ног од нај зна чај ни јих сим бо ла НОБ-а и 
ју го сло вен ског иден ти те та. Под се ти мо, по чет ком де ве де се тих на ци о на-
ли зам бу ја у го то во свим ре пу бли ка ма Ју го сла ви је, а ја вља се и по тре ба 
за по ти ра њем до та да шње исто ри је и ју го сло вен ског иден ти те та2. Го ди не 
1995, док још бе сни гра ђан ски рат у Ју го сла ви ји одр жа ва се по мно го 
че му спе ци фич на ко ме мо ра ци ја. Да тум ко ме мо ра ци је ви ше ни је био 9. 
мај, Дан по бе де над фа ши змом, већ 22. април, да тум ко ји озна ча ва дан 
про бо ја ло го ра ша из Ја се нов ца, мо жда нај ве ћег сим бо ла срп ског стра да-
ња у Дру гом свет ском ра ту.3 Том при ли ком от кри вен је и но ви спо ме ник, 
а на ра тив одр жа них го во ра ба вио се ви ше исто ри јом и кон ти ну и те том 
стра да ња Ср ба, не го је вреј ским жр тва ма или стра хо та ма хо ло ка у ста.4 
Но ва пло ча ко ја је том при ли ком по ста вље на је мно го ви ше го во ри ла 
о на ци о нал ном и кул тур ном иден ти те ту жр та ва, не го што је то ра ни је 
био слу чај. Та ко ђе, пло ча је не дво сми сле но тај про стор де фи ни са ла као 
сим бол срп ског стра да ња у хо ло ка у сту, а по том и стра да ње је вреј ског 
на ро да, Ро ма, ан ти фа ши ста и дру гих. Ср ђан Ра до вић на во ди ре де фи ни-
са ње дис кур са пре ма Сај ми шту као по сле ди цу по тре бе за „ре сти ту ци јом 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та“ по чев од 1987. кроз иден ти фи ка ци ју 
срп ског са дру гим на ро ди ма – жр тва ма.5  Исти аутор ис ти че да је сре ди-

1 Исто.
2 Kni ge Folk hard, Fraj Nor bert, Podsećanjenazločine, Pla to ne um – Sa vez je vrej skih 

op šti na Sr bi je, No vi Sad-Be o grad, 2011, 135-136.
3 А. Мар ти но ли, н.д., 15.
4 Сај ми ште је ока рак те ри са но као ме сто на ко ме је из вр шен ге но цид над „100 

000 ро до љу ба, уче сни ка НОБ, над де цом, же на ма и стар ци ма. Сва ки дру ги за то че ник 
уби јен је у ло го ру, или на стра ти шти ма − Ја јин ци, Бе жа ниј ска ко са, Ја бу ка и Остро вач-
ка ада. Мно ги су од ве де ни у не мач ке ло го ре смр ти ши ром оку пи ра не Евро пе. Нај ви ше 
је стра да ло Ср ба, Је вре ја и Ро ма.“ – А. Мар ти но ли, н.д., 15. 

5 Ср ђан Ра до вић, „Град ски про сто ри од ме ста до не ме ста, и vi ce ver sa: слу чај 
бе о град ског Ста рог сај ми шта“, Споменместа, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 
2009, 154.
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ном де ве де се тих Ста ро сај ми ште сим бо лич ки по ста ло „ре зер вни Ја се-
но вац у Бе о гра ду“ или срп ски „Јад Ва шем“, али да се до кра ја де це ни је 
тај про стор ипак вра тио у ста ње „хро нич не сим бо лич ке и ур ба ни стич ке 
мар ги нал но сти“. Ра до вић је за кљу чио да је тај, не ка да про стор „ре ду ко-
ва не исто ри је“ у со ци ја ли зму, „ин стру мен та ли зо ва не исто ри је“ у рат ној/
на ци о нал ни стич кој епо хи, да нас по стао про стор очи шћен од исто ри је.1

Ипак, на кон две хи ља ди тих го ди на до ла зи до по нов ног ја вља ња 
но вих иде ја о мо гу ћим про стор но-ура ба ни стич ким ре ше њи ма Ста рог 
сај ми шта. За ни мљи во је да је по ме ну та спо мен пло ча ко ја сто ји ис пред 
спо ме ни ка по ста вље ног 1995., би ла кра де на па је ни је би ло при ли ком 
мо јих оби ла за ка те ре на 2009. и 2011, али да је да нас ипак ту и са др жи 
иден тит чан на ра тив као и ка да је пр ви пут по ста вље на. Ипак, 15 го ди на 
на кон про ме не вла сти у Ср би ји, о суд би ни Сај ми шта још ни је до не та од-
лу ка. У по ме ну тим го ди на ма по ми ња на су ра зна ре ше ња; пред ла га но је 
да ту бу де из гра ђен Вој ни му зеј или Му зеј жр та ва ге но ци да („срп ски Јад 
Ва шем“), по том да се тај про стор ре кон стру и ше као са јам ко ји за раз ли-
ку од ве ли ког Бе о град ског сај ма мо же уго сти ти и ма ње ма ни фе ста ци је, 
а би ло је чак и иде ја по ко ји ма би део Сај ми шта тре ба ло  ис ко ри сти-
ти за дру ге ко мер ци јал не свр хе.2 За чу ђу ју ће, од све га на ве де ног за пра во 
је ко мер ци ја ли за ци ја де ло ва Сај ми шта је ди ни пра вац ко ји је прак тич-
но по кре нут3. По ред про да је или из да ва ња де ло ва не ка да шњег ло го ра 
(Спа си ћев па ви љон про дат је при ват ној фир ми „По сеј дон“), у ње го вој 
бли зи ни се на ла зе и објек ти по пут фуд бал ског те ре на или спла во ва на-
ме ње них за ба ви, а ко ји, јед на ко као и пла жа не ка да, из етич ких или мо-
рал них раз ло га не би сме ли би ти ту. Упра во је ма ни фе сто ва ње за бав ног 
ка рак те ра по но во скре ну ло по глед јав но сти на суд би ну тог ме ста. Услед 
про те ста ко ји су 2007. го ди не упу ти ли пред став ни ци Оп шти не Но ви Бе-
о град, Скуп шти не оп шти не гра да Бе о гра да, али и је вреј ске ин сти ту ци је 
из све та, па и Цен тар „Си мон Ви зен тал“, от ка зан је кон церт гру пе Ко
шин, ко ји је тре ба ло да бу де одр жан у про сто ру не ка да шњег Спа си ће вог 
па ви љо на.4 Про мо тер ска аген ци ја „Лонг плеј“ ко ја је би ла ор га ни за тор 
тог кон цер та, на кон от ка зи ва ња је из ра зи ла на ду да ће ве ли ка ме диј ска 
па жња ко ја је услед по ме ну тих до га ђа ја упе ре на у Сај ми ште, по мо ћи 

1 С. Ра до вић, н.д., 155.
2 Београдскостаросајмиште3+1, Уред ник Дар ко Та тић, Бе о град, 2008
3 http://www.pro tiv za bo ra va.com/wall pa per/lo go ri-smr ti-u-be o gra du-70-go di na-po-

sle/
4 http://www.b92.net/kul tu ra/ve sti.php?nav_ca te gory=271&yyyy=2007&mm=11&d

d=03&nav_id=270683
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да пи та ње ње го вог ста ту са и уре ђе ња бу де ре ше но.1 На жа лост2, иако је 
већ на ред не го ди не на сај ту Оп шти не Но ви Бе о град на ја вље на из град ња 
„Му зе ја хо ло ка у ста“, што би би ла пр ва ини ци ја ти ва за из град њу му зе ја 
екс пли цит но по све ће ног ис кљу чи во тим стра шним де ша ва њи ма у Дру-
гом свет ском ра ту,3 до да нас (2015.) ста ње на те ре ну се ни је про ме ни ло.

По след њих го ди на је про стор Ста рог сај ми шта по но во при вид но 
из ро нио из за бо ра ва и то као ме мо ри јал. Да нас је Ста ро сај ми ште ипак 
про стор се ћа ња, али ви ше не усме рен на се ћа ње јед ног иде о ло шког си-
сте ма, или срп ских жр та ва из вре ме на Дру гог свет ског или ра то ви ма де-
ве де се тих већ, гло бал но при хва ће ној ма ни фе ста ци ји Yom Has ho ah ко ја 
озна ча ва Дан се ћа ња на хо ло ка уст. Иако су нај број ни је жр тве хо ло ка у ста 
Је вре ји, на овај дан се обе ле жа ва се ћа ње и на ром ске, срп ске и све дру ге 
жр тве на ци стич ког ре жи ма и њи хо вих по ма га ча.4 По след њих де це ни ја 
у све ту, а у но ви је вре ме и код нас, се ћа ње на ра то ве за ме њу је кул ту ра 
се ћа ња ко ја као обје кат има се ћа ње на жр тве, њи хо ве по том ке, и на сле-
ђе тих стра да ња ко је би  тре ба ло да има и еду ка тив ну функ ци ју5. Кра јем 
две хи ља ди тих, на кон де це ни ја ин стру мен та ли зо ва ног се ћа ња и ко ме мо-
ра ци ја одр жа ва них на про сто ру Ста рог сај ми шта, тај про стор по ста је 
цен трал но ме сто у обе ле жа ва њу по ме ну тог Да на се ћа ња. За ни мљи во је 
да је у Ср би ји у по чет ку као Дан се ћа ња на хо ло ка уст 2006, озна чен 22. 
април, али је на ред них го ди на као да тум обе ле жа ва ња тог да на ипак ода-
бран 27. ја ну ар6, ка да га обе ле жа ва и ве ћи на зе ма ља у све ту. Дан се ћа ња 
на жр тве Ја се нов ца је остао 22. април, али то и по ред пра ва на из бор да-
ту ма, ни је остао Дан се ћа ња на хо ло ка уст. 

Но во у сво је на тра ди ци ја обе ле жа ва ња Да на хо ло ка у ста на про сто-
ру Ста рог сај ми шта, као и при хва та ње 27. ја ну а ра као да ту ма обе ле жа ва-
ња тог да на по сле ди це су по нов не про ме не дру штве но по ли тич ког кон-
тек ста.7 Пе ри од тран зи ци је и „европ ских ин те гра ци ја“ за Ср би ју је ујед-

1 Исто.
2 Оби ла зио сам те рен мар та 2015, и кон ста то вао да се не да ле ко од спо ме ни ка, 

на те ри то ри ји не ка да шњег ло го ра на ла зи „ба лон“ за фуд бал, те рен за фуд бал, те рен за 
ко шар ку и слич но. На про сто ру ло го ра се по ред не у глед них ку ћи ца на ла зе и ка фи ћи, а 
по ме ну ти „По сеј дон“ да нас не са др жи са мо ка фић већ је и спорт ски цен тар, од но сно 
те ре та на. 

3 А. Мар ти но ли, н.д., 16.
4 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/In ter na ti o nal_Ho lo ca ust_Re mem bran ce_Day
5 С. Ра до вић, н.д., 156.
6 27. ја ну ар је да тум ка да су со вјет ске тру пе осло бо ди ле Аушвиц – Бир ке нау, 

нај ве ћи на ци стич ки ло гор.
7 Да ни ло Тр бо је вић, Сећањеназло, Срп ски ге не а ло шки цен тар / Му зеј жр та ва 
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но озна чио и про цес ре де фи ни са ња соп стве ног иден ти те та, али и од но са 
пре ма про шло сти. У овом пе ри о ду, као што смо ви де ли на при ме ру Му-
зе ја ло го ра Ба њи ца, од нос Ср би је пре ма про шло сти, али и на чи ну на ко-
ји су ра ни ји си сте ми ин стру мен та ли зо ва ли до га ђа је из тог вре ме на, има 
ди рект не по сле ди це на на чин на ко ји је др жа ва кон ци пи ра на по за ми сли 
чла ни ца Европ ске уни је, ко јој она те жи. С дру ге стра не и по ред сли ке 
Ср би је на гло бал ном ни воу, за по ли тич ку и еко ном ску са рад њу у ре ги о-
ну, тј. Бал ка ну, још јед ном усло ву за са рад њу са „Евро пом“, по треб но је 
из бе ћи већ по сто је ће тен зи је, као нпр. се ћа ња на пе ри од Дру гог свет ског 
ра та или од нос иден ти те та жр тве и по чи ни о ца. Упра во због је еви дент но 
да је дру штве но се ћа ње на хо ло ка уст да нас по де ље но на гло бал но, из ра-
же но кроз ко ме мо ра ци ју 27. ја ну а ра, део европ ског иден ти те та Ср би је, а 
„ло кал но“ се ћа ње на хо ло ка уст кроз се ћа ње на Ја се но вац, тра у ма тич но.

Бу дућ ност Ста рог сај ми шта још ни је из ве сна. Чи ни се да ће на кон 
де це ни ја ути ца ја иде о ло ги је и по ли ти ке, еко ном ски фак тор би ти тај ко ји 
ће об ли ко ва ти про стор не ка да шњег ло го ра и стра ти шта на ле вој оба ли 
ре ке Са ве. У по след ње две го ди не у Бе о гра ду је ак ту е лан ар хи тек тон ски 
и ур ба ни стич ки про је кат „Бе о град на во ди“, ко ји под ра зу ме ва из град њу 
мо дер ног ком плек са по слов них згра да, хо те ла и слич них обје ка та, пот-
пу ну про ме ну из гле да де сне оба ле ре ке, а ти ме и мо дер ни за ци ју тог де ла 
цен тра гра да.1 Про је кат ко ји пред ста вља Бе о град као леп град на ре ци 
под ра зу ме ва ре кон струк ци ју са мо јед не оба ле. Пла ни ра на је, ка ко ре ко-
смо, из град ња стам бе них згра да, по слов ног про сто ра, про дав ни ца, хо-
те ла, де ла на ме ње ног „кул ту ри/за ба ви“, а по том и шо пинг мо ла/тр жног 
цен тра ко ји би тре ба ло да за у зи ма око 148.444 ме тра ква драт на.2 На рав-
но, ти пла но ви ауто мат ски по кре ћу пи та ња ети ке и мо ра ла, на ро чи то 
има ју ћи у ви ду при ме ре ко ји су ра ни је на ве де ни у овом тек сту, а ко ји не-
дво сми сле но го во ре о од но су нај ва жни јег свет ског ме мо ри јал ног цен тра 
пре ма иде ји из град ње про сто ра за бав ног или ко мер ци јал ног про фи ла у 
бли зи ни аутен тич ног стра ти шта, про сто ра се ћа ња, еду ка ци је и опо ме не. 
Ка ко је овај про је кат осми шљен та ко да се Ср би ја бу ду ћим ин ве сти то ри-
ма и фи нан си је ри ма при ка же као мо дер на, са вре ме на, и про фе си о нал на 
др жа ва ре ше на да про спе ри ра и гле да у бу дућ ност, на ме ће се пи та ње 
шта ће се де си ти са про сто ром не ка да шњег стра ти шта ко је де це ни ја ма 
про па да на су прот ној стра ни. Део пла на ко ји се ти че из град ње стам бе-
ног де ла у по ме ну том про јек ту об у хва та део оба ле тач но на су прот оро-

ге но ци да, Бе о град, 2014, 115-118.
1 http://www.te le graf.rs/te me/be o grad-na-vo di
2 http://www.do daj.rs/f/D/dE/2uUkYQII/24sa ta-bgd-na-vo di.jpg
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ну лом и за ра слом про сто ру бив шег ло го ра и не у глед ном ди вљем на се љу 
на ње го вој по вр ши ни. На ве ћи ни про мо тив них фо то гра фи ја ко је при-
ка зу ју план и мо дел овог про јек та, стра на на ко јој је Ста ро сај ми ште 
при ка за на је као ле па и уре ђе на зе ле на област. По себ но је за ни мљи во 
то што се део оба ле на ко ме су Сај ми ште и по ме ну то на се ље вр ло че сто 
при ка за ни као без о блич на зе ле на по вр ши на, по шу мље но под руч је или 
је ме сто ло го ра са мо овлаш на зна че но. Ка ко је ок то бра про шле го ди не 
пре нео бе о град ски днев ни лист „По ли ти ка“, гра до на чел ник Бе о гра да је 
офор мио струч но рад но те ло, на че лу са епи ско пом Јо ва ном Ћу ли бр-
ком и ми ни стром Алек сан дром Ву ли ном.1 По ме ну ти но вин ски чла нак 
упра во ука зу је на мо је ра ни је из не то за па жа ње по ко ме за бри ња ва то 
што је це ло куп на де сна стра на оба ле пот пу но осми шље на, док је Ста ро 
сај ми ште, с дру ге стра не, пред ста вље но као „пар без лич них ква дра ти-
ћа“.2 Сим бо лич ки гле да но, као да хо ће да се ка же да оро ну ло Сај ми ште 
пред ста вља про стор про шло сти, не са мо оне из вре ме на Дру гог свет-
ског ра та, већ и за де це ни је ре де фи ни са ња иден ти те та на тим про сто-
ри ма. Дру га  стра на ре ке као да пред ста вља про бле ма тич ну са да шњост 
и же љу вла сти да пре ва зи ђе сва не ре ше на пи та ња из ра ни јег пе ри о да, 
те пред ста ви Ср би ју као мо дер ну „зе мљу бу дућ но сти“, а не про шло сти. 
Док стра на „Бе о гра да на во ди“ пред ста вља про стор ко јим се ак ту ел на 
власт ди чи и ак цен ту је, су прот на оба ла и да нас је јед на ко тра у ма тич но 
под руч је, ко ли ко су то де це ни ја ма би ла и оста ла се ћа ња свих оних ко ји 
има ју би ло ка кву ве зу са тим про сто ром. 

По след ње ве сти о ме мо ри јал ном про јек ту у вре ме пи са ња овог 
тек ста го во ре да су „ис тра жи вач ки ра до ви на цен трал ној ку ли“ при кра ју 
и да је Град већ из дво јио но вац за још два про јек та, те да је об но ва ку ле 
са да већ ре ал ност.3 И да ље ни је из ве сно на ко ји на чин ће Град и Ко ми си ја 
ода бра на да спро ве де у де ло „из град њу ме мо ри јал ног цен тра“, при сту-
пи ти овом етич ки, мо рал но, на уч но и ур ба ни стич ки ве о ма ком плек сном 
про јек ту. Део при че о Сај ми шту за вр ша вам кон ста та ци јом Ане Мар ти-

1 У ко мен та ру на цр та за ко на о спо мен обе леж ји ма ор га ни за ци ја „Про тив за бо-
ра ва“ ис ти че чи ње ни цу да за раз ли ку од остат ка „де мо крат ског све та“, на ша др жа ва не 
уво ди ши ру, ци вил ну  јав ност, ака дем ски дис курс, број не јав не кон кур се и по зи ве, већ 
цен тра ли зу је по ли ти ку се ћа ња али и исто риј ске на ра ти ве. http://www.pro tiv za bo ra va.
com/mi ni star stvo-zr ta va/

2 http://www.nspm.rs/hro ni ka/srp ski-li be ral ni-sa vet-da-li-ce-be o grad-na-vo di-po to-
pi ti-sta ro-saj mi ste.html?alp ha bet=l

3 http://www.eka pi ja.com/web si te/sr/pa ge/1061076/Grad-Be o grad-pri pre ma-re-
kon struk ci ju-me mo ri jal nog-kom plek sa-Sta ro-saj mi%C5%A1te-Po%C4%8Det kom-2016-
kre%C4%87e-ob no va-Cen tral ne-ku le
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но ли: „Ка да се има ју у ви ду чи ње ни це ко је го во ре о исто риј ском и по-
ли тич ком трет ма ну про сто ра Ста рог сај ми шта сти че се ути сак да је код 
нас до шло до за ме не пи та ња, што је по сле ди ца де сен зи ти за ци је дру штва 
на пи та ња стра да ња и хо ло ка у ста ко ји се де ша вао у са мом цен тру гра да 
– ви ше се не по ста вља пи та ње да ли је при стој но из гра ди ти шо пинг мол 
у бли зи ни не ка да шњег ло го ра, већ да ли је при стој но из гра ди ти ме мо ри-
јал ни цен тар по све ћен жр тва ма хо ло ка у ста у бли зи ни тр жног цен тра?“1

Пла жа и за бо рав. Ку па ли ште на про сто ру не ка да шњег ло го ра. Бе о град 60-их го ди на 
20. ве ка. (Фо то: Де бељ ко вић Бра ни бор)2

Из глед и ста ње спо ме ни ка и спо мен пло че на про сто ру Ста рог сај ми шта (по ста вље ни 
1995.). Сли ка но 2009., 2011., и 2015. (Фо то: Да ни ло Тр бо је вић)

1 А. Мар ти но ли, н.д., 16.
2 Бра ни бор Де бељ ко вић, Београд–Фотозаписиједногдоба, Про дај на га ле ри ја 

Бе о град, 2011.
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Ста ње и из глед „Спа си ће вог“ па ви љо на 2015. (Фо то: Да ни ло Тр бо је вић)

Стра ти ште Ја јин ци: ма сов не гроб ни це, гра ја, пик ник и ауто тр ке

Је ди ни про стор о ко јем се го во ри у овом тек сту, а да ни је у ши-
рем цен тру Бе о гра да, је сте да на шњи „Спо мен парк Ја јин ци“, не ка да шње 
стра ти ште по ред исто и ме ног се ла у под нож ју пла ни не Ава ле, 15-так ки-
ло ме та ра од цен тра гра да. Ја јин ци су нај ве ће стра ти ште из пе ри о да Дру-
гог свет ског ра та на про сто ру Ср би је, а на кон Ја се нов ца/До ње гра ди не, и 
у не ка да шњој Ју го сла ви ји. Ве ру је се да је на овом ме сту уби је но и по ко-
па но око 80.000 љу ди.1 На про стор тог стра ти ште до во же на су те ла мр-
вих ло го ра ша или жи ви ло го ра ши ко ји су по том стре ља ни и по ко па ва ни. 
Жр тве тј, ло го ра ши ко ји су скон ча ли на овом ме сту би ли су ин тер ни ра ни 
због свог ет нич ког, на ци о нал ног, ре ли гиј ског, али и иде о ло шког иден ти-
те та. У зи му 1943/44. је дан број по ко па них те ла је екс ху ми ран и спа љен 
у по ку ша ју да се уни ште до ка зи зло чи на.2 Бран ка Пр па из ја вљу је да је 
упра во по ме ну то спа љи ва ње и ра си па ње пе пе ла жр та ва по по вр ши ни 
стра ти шта учи ни ло тај про стор са крал ним.3 Ипак, по свој при ли ци, про-
ћи ће још мно го го ди на да би на тај на чин стра ти ште би ло кон ци пи ра но 
од др жав них ор га на, па и су гра ђа на и су на род ни ка жр та ва.

На пр ву де се то го ди шњи цу устан ка по диг ну то је и спо мен обе-
леж је, од но сно пло ча, а 13 го ди на ка сни је, на два де се то го ди шњи цу 

1 Р. Ре дле, М. Пи са ри, н.д., 220.
2 Исто, 221.
3 http://www.po li tic ki fo rum.org/tri bi na_stam pa.php?na red ba=stam pa_tek-

sta&id=557
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осло бо ђе ња Бе о гра да по ста вљен је и спо ме ник, де ло ака дем ског ва ја ра 
Сте ва на Бод на ро ва. У де це ни ја ма ко је су сле ди ле, ово ме сто је по ста ло 
јед но од цен трал них про сто ра ко ме мо ра ци је од но сно се ћа ња на Дру ги 
свет ски рат у Ср би ји и Бе о гра ду. Као и прет ход ним слу ча је ви ма, на тим 
ко ме мо ра тив ним ску по ви ма су ис ти ца ни ан ти фа ши стич ка при ро да ка-
ко пар ти зан ске бор бе та ко и оних ко ји су као жр тве окон ча ли жи вот у 
Ја јин ци ма. По ред то га што је овај про стор био ва жан због ве ли ког бро-
ја жр та ва, он је та ко ђе био и ма ње тра у ма ти чан ка да је реч о на чи ну 
ко ме мо ри са ња, од нпр. Ста рог сај ми шта, Ба њич ког ло го ра, а сва ка ко и 
од Ја се нов ца. Крај осам де се тих го ди на обе ле жен је по ста вља њем спо-
ме ни ка ра да ва ја ра Во ји на Сто ји ћа у сам цен тар спо мен пар ка, али и 
ини ци ја ти вом Срп ске пра во слав не цр кве за из град њу хра ма на про сто ру 
стра ти шта.1 За про је кат су до би је не по треб не до зво ле 1993., а из град ња 
је по че ла 2002. го ди не. Иако тај храм до да нас (март 2015.) ни је за вр шен, 
вер ни ци се већ се дам го ди на у ње му оку пља ју.2

На кон што су ко ме мо ра ци је у Ја јин ци ма до жи ве ле сво ју „ка тар-
зу“ кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на, Ста ро сај ми ште 
по ста је цен тар одр жа ва ња ко ме мо ра тив них ску по ва у знак се ћа ња на 
срп ске и оста ле жр тве хо ло ка у ста и ге но ци да у ор га ни за ци ји др жав них 
ор га на, а Ја јин ци по ла ко, али си гур но па да ју у за бо рав. По што сам се 
још на фа кул те ту ин те ре со вао за суд би ну тог и слич них стра ти шта, у два 
на вра та, 2009 а по том и 2011, сам од ла зио на под руч је где се на ла зи овај 
спо мен парк. Ка да сам пр ви пут по се тио то под руч је пр во што сам при-
ме тио би ла је ста ра и „не ма“ спо мен пло ча са ко је је не стао за пис ко ји 
је об ја шња вао о ка квом је (спо мен) пар ку реч. Да ље, би ло је еви дент но 
да је сам парк пре тво рен у сво је вр сно из ле ти ште, и да за пра во мно штво 
љу ди ви кен дом, не рад ним да ни ма, а по себ но за вре ме „свет ко ви на“ као 
што је нпр. 1. мај, до ла зи на про стор ме мо ри ја ла и ор га ни зу је ро шти ља-
ње и пик ни ке. У пар ку су на трав на тим по вр ши на ма или, ако ће мо чи ње-
нич но, над по ко па ним те ли ма жр та ва или, још пре ци зни је, гро бо ви ма, 
би ле по ста вље не и ве ли ке клу пе и сто ло ви на ме ње ни упра во ова квим 
оку пља њи ма. По ред оних ко ји су се де ли на зе ле ним по вр ши на ма би ло је 
и оних ко ји су на њи ма игра ли фуд бал, од бој ку или чак голф.3 Ауто мо би-
ли су та ко ђе би ли део те ат мос фе ре, јер је ве ћи на по се ти ла ца пар ки ра ла 
сво ја во зи ла на по ме ну тим зе ле ним по вр ши на ма/гро бо ви ма, или пак на 
ста за ма у ме мо ри ја лу у ко ји ма то ина че не би сме ло да се ра ди. По (пе-

1 Исто.
2 http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Be o grad/Hram-u-Ja jin ci ma-i-ne do vr sen-zi vi.lt.html
3 http://www.be o grad.rs/cms/vi ew.php?id=1566422
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шач ким) ста за ма ме мо ри ја ла су во же ни и мо то ци кли1, чак и ма ње ауто 
тр ке.2 То је све ди рект на и не дво сми сле на по сле ди ца (кул ту ре) за бо ра ва, 
јер то ме сто ви ше ни је слу жи ло за др жав ну пре зен та ци ју уло га на ци ја 
и иде о ло ги ја у про шло сти, али и из о стан ка еду ка ци је ко ја би љу де упо-
зо ри ла на спе ци фич ност про сто ра. По сле ви ше при ја ва ко му нал ним и 
дру гим над ле жним слу жба ма, две го ди не ка сни је си ту а ци ја је до не кле 
не што дру га чи ја. Пр во, из ме ште ни су сто ло ви и клу пе са зе ле них по вр-
ши на ка ко по се ти о ци ви ше не би ор га ни зо ва ли пик ни ке, а улаз мо тор-
ним во зи ли ма на про стор ме мо ри ја ла је за бра њен. Исто вре ме но, то је 
до не кле ре ду ко ва ло оку пља ња љу ди и по ме ну те за бав не са др жа је, док 
су дру ги пак про на ла зи ли ал тер на тив не на чи не да сво јим ауто мо би ли ма 
ипак уђу на тај про стор. Ка ко ис ти чу над ле жни, еду ка ци ја је кључ на, 
јер је по след њих го ди на сма њен број по ме ну тих ак тив но сти. Еду ка ци ја 
по се ти ла ца, али и оних ко ји кр ше пра ви ла по на ша ња нај че шће оба вља ју 
кроз раз го вор при пад ни ци ко му нал не по ли ци је. По сто је два ме ста ко ја 
су прак тич но и на ме ње на еду ка ци ји по се ти ла ца, а то су оро ну ла ку ћи ца 
у ме мо ри ја лу, ко ја пред ста вља из ве стан му зеј ски про стор на том стра-
ти шту, а об но вље на је и спо мен пло ча. За ни мљи во је да на пло чи иста 
по ру ка ко ја је ту ста ја ла и на ори ги на лу, да кле за вре ме со ци ја ли зма од-
но сно ко му ни зма, а ко ја ис ти че ан ти фа ши стич ку по зи ци ју жр та ва, пре 
не го њи хов на ци о нал ни иден ти тет.3 На тој пло чи да нас пи ше: „На овом 
ме сту је за вре ме Дру гог свет ског ра та (1941-1945.) стре ља но ви ше од 80 
000 Ср ба, Је вре ја, Ро ма и дру гих ан ти фа ши ста“. Нат пис је, исто риј ски 
гле да но, не та чан јер не мо же мо ре ћи да су сви ло го ра ши и жр тве би ли 
хап ше ни и уби ја ни због свог ан ти фа ши зма, већ је над ве ли ким бро јем 
њих из вр шен зло чин упра во због њи хо ве ет нич ке при пад но сти или ве-
ро и спо ве сти, или су ти љу ди јед но став но ин тер ни ра ни, а ка сни је и по гу-
бље ни као та о ци. Овај нат пис је са мо је дан од мно гих при ме ра пот пу не 
не у са гла ше но сти по ру ка, али и иден ти те та ко ји по ме ну ти про сто ри да-
нас има ју.

Па жња ко ју је овај про стор до био од над ле жних вла сти по след-
њих го ди на не мо ра, на жа лост, би ти ве сник бо ље си ту а ци је ка да је реч о 
суд би ни бив ших ло го ра или ме мо ри ја ла. Ја јин ци су стра ти ште, а не ло-
гор, али су и стра ти ште – сим бол стра да ња у свим ло го ри ма на под руч ју 

1 http://www.po li tic ki fo rum.org/tri bi na_stam pa.php?na red ba=stam pa_tek-
sta&id=557

2 http://www.no vo sti.rs/ve sti/be o grad.74.html:362086-Spo me ni ci-cu va ju-isto ri ju
3 Бран ко Шнап на гла ша ва  да је по треб но по ста ви ти но ве та бле ко ји ће све до чи-

ти о до га ђа ји ма на том ме сту, по што по сто је ће не го во ре до вољ но о ње го вом ка рак те ру. 
http://www.be o grad.rs/cms/vi ew.php?id=1566422 
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Бе о гра да чи је жр тве да нас по чи ва ју на овом про сто ру. Пе ри од тран зи ци-
је у ко јем се на шла др жа ва Ср би је на ме ће при хва та ње из ве сних ме ђу на-
род них стан дар да, а то зна чи и по ли ти ке и ети ке од но са пре ма слич ним 
ме сти ма, та ко да ова кав при ступ по ста је им пе ра тив јед на ко као у слу ча-
ју Ста рог сај ми шта, Ба њи це, То пов ских шу па или Мат ха у зе на, Бу хен-
вал да или Зак сен ха у зе на.1 

Из глед и ста ње ори ги нал не спо мен пло че из 2009. и 2011. го ди не. Сни мак ле во (2009. 

го ди на) при ка зу је ста ње пло че са ко је су по ски да на (по кра де на) брон за на сло ва ко ја 
су чи ни ла текст, а ко ји да нас но си но ва др ве на спо мен та бла. Сли ка де сно при ка зу је 

исту та блу на ко јој да нас са мо сто ји нат пис „Спо мен парк Ја јин ци“.

1 Чи ње ни це о не ка да шњим ло го ри ма Бу хен валд и Зак сен ха у зен и њи хо вим ме-
мо ри ја ли ма од ли чан је при мер ко ји ста вља ста ње ко ме мо ра ци ја стра ти шта у Ју го сла-
ви је и Ср би је у пер спек ти ву. У оба слу ча ја пр ви на ра ти ви ме мо ри ја ла го во ри ли су о 
не мач ким жр тва ма Хи тле ро вог ре жи ма и ан ти фа ши стич кој бор би ис точ них Не ма ца, а 
на кон то га, о не мач ким жр тва ма Ста љи но ве ре пре си је. На кон ује ди ње ња две др жа ве 
на ци о нал на ме мо ри ја пот пу но је ре кон стру и са на у скла ду са гло бал ним дис кур сом о 
хо ло ка у сту. Ипак оста ле су иден ти тет ске по сле ди це због ко јих део ис точ них Не ма ца и 
да нас се бе сма тра жр тва ма ових си сте ма али и за пад них Не ма ца, ка пи та ли ста и фа ши-
ста. Ви де ти: Far mer Sa rah, „Symbols that Fa ce Two Ways: Com me mo ra ting the Vic tims of 
Na zism and Sta li nism at Buc hen wald and Sac hsen ha u sen“, UniversityofCaliforniaPress, 
1995.
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Пик ник, гра ја и во зи ла пар ки ра на на зе ле ним по вр ши на ма/стра ти шту, “Спо мен парк 
Ја јин ци”  2009. (Фо то: Да ни ло Тр бо је вић)

Пик ник, гра ја и во зи ла пар ки ра на на зе ле ним по вр ши на ма/стра ти шту, „Спо мен парк 

Ја јин ци“ 2009. (Фо то: Да ни ло Тр бо је вић)

За вр шна раз ма тра ња

У овом тек сту су ана ли зи ра ни при ме ри про сто ра се ћа ња на че ти-
ри ло го ра ко ји се на ла зе у ши рем цен тру Бе о гра да, и јед ног стра ти шта 
на пе ри фе ри ји гра да. Сви про сто ри ло го ра де ле исту суд би не оро ну ло-
сти и за пу ште но сти ма њег или ве ћег сте пе на. Уко ли ко се са гле да ва ста-
ње про сто ра гра да ци јом мо же се ре ћи да је ло гор „Ми ли ши ће ва ци гла-
на“ пот пу но уни штен и да да нас о ње го вом по сто ја њем прак тич но не 
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по сто је тра го ви, да су „То пов ске шу пе“ оро ну ле и та ко ђе пред ру ше њем, 
про стор ло го ра Ба њи ца је све ден на му зеј, док су про стор и гра ђе ви не 
не ка да шњег „Ста рог сај ми шта“ у кри тич ном ста њу, ма да на вод но пред 
ре ста у ра ци јом. Про стор стра ти шта Ја јин ци иако је то прак тич но са мо 
по ља на, ода вао је та ко ђе зна ко ве за пу ште но сти и оро ну ло сти, али се по-
след њих го ди на ра ди на ре ви та ли за ци ји тог ме ста стра да ња.

У овом ра ду је ис так ну та ве за дру штве ног, јав ног се ћа ња и иде о-
ло ги је, по ли ти ке и еко но ми је ко ја је ути ца ла на кон ци пи ра ње на ве де них 
про сто ра. Ло гор „Ми ли ши ће ва ци гла на“ и То пов ске шу пе па ли су у за-
бо рав као и мно га дру га ме ста ко ја ни су иза бра на за стра ти шта сим бо ле 
пар ти зан ске и ан ти фа ши стич ке бор бе. Ме ста по пут ло го ра Ба њи ца, па 
и Ста рог сај ми шта, пред ста вља ла су сво је вр сна ме ста тра у ме пре зен та-
ци је од но сно ко ме мо ра ци је са мо јед ног де ла жр та ва док су дру ге због 
сво је иде о ло шке или ет нич ке при пад но сти за не ма ре не. У пе ри о ду ко му-
ни зма и со ци ја ли зма Ја јин ци су због при ро де про сто ра, тј. Стра ти шта, 
а не ло го ра, де це ни ја ма слу жи ли као не мо ме сто на ко ме је си стем кроз 
ко ме мо ра ци је ин стру мен та ли зо вао исто ри ју. У том пе ри о ду ми то ло ги ја 
и исто ри ја ко ји су ста ја ли иза тзв. ју го сло вен ског иден ти те та или иде је 
„брат ства–је дин ства“ би ли су ор га ни зо ва ни и кроз се лек тив но се ћа ње 
из ра же но кроз ри ту а ле ко ме мо ра ци је жр та ва хо ло ка у ста, ко је су за те по-
тре бе би ле пре тво ре не у сим бо ле пар ти зан ске, на род но о сло бо ди лач ке и 
ан ти фа ши стич ке бор бе, без об зи ра на ет нич ку при пад ност, ве ру и на ци-
ју. Про сто ри и на ра ти ви ко ји су се ти ца ли дру гих иде о ло шких стра на ко-
је су се бо ри ле или стра да ле од при пад ни ка оку па то ра, те спе ци фич но-
сти стра да ња Је вре ја, Ро ма или Ср ба не због ан ти фа ши стич ких убе ђе ња 
већ на ци о нал не при пад но сти, би ли су по ти сну ти у про стор за бо ра ва. У 
слу ча ју „ста ре Ју го сла ви је“, као пре су дан по ка зао се иде о ло шки фак тор. 

Еру ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и ра то ва на про сто ру бив-
ше Ју го сла ви је, мно ги ауто ри по и сто ве ћу ју са пе ри о дом на ци о на ли зма. 
Де ве де се тих го ди на су на про сто ру не ка да шње Ју го сла ви је „ис пли ва ли“ 
на ци о на ли зми ко ји су де це ни ја ма би ли по ти ски ва ни од оних ко ји су ин-
си сти ра ли на тзв. ју го сло вен ском иден ти те ту и за јед нич кој про шло сти. 
У тој де це ни ји про сто ри по пут Му зе ја ло го ра Ба њи ца су за др жа ли свој 
на ра тив о пар ти зан ској бор би и стра да њу у ло го ру, или су, као у слу ча ју 
То пов ских шу па пот пу но па ли у за бо рав. У вре ме ра то ва 90-тих про стор 
Ста рог сај ми шта по ста је при вре ме ни „Срп ски Јад Ва шем“ или „Ја се но-
вац у Бе о гра ду“, сим бол стра да ња срп ског на ро да у Дру гом свет ско ра ту 
са на гла ском на кон ти ну и тет ге но ци да. Чи ни се као да је тај пе ри од, као 
и од нос пре ма про шло сти и са да шњо сти об ли ко ва ла „ре сти ту ци ја срп-
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ског на ци о на ли зма“, али по и сто ве ће ње са дру гим мар тир ским на ци ја ма.
На кон па да Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, због по ку ша ја рас кр шта ва-

ња са про шло шћу го то во сви на ве де ни про сто ри се ћа ња па да ју у за бо-
рав. Про цес ко ји је до не кле ути цао на раз вој но вог дис кур са ко ме мо ра-
ци ја је зах тев за ре ха би ли та ци јом чет нич ког ге не ра ла Дра го љу ба Дра же 
Ми хај ло ви ћа и Рав но гор ског по кре та. Тај про цес до не кле је про ме нио 
тра ди ци ју по ко јој су као основ не жр тве ло го ра по сма тра ни пар ти за ни, 
али и иде ју по ко јој су са мо они би ли део ан ти фа ши стич ког фрон та. 
Ипак по ред про ме не по став ке Му зе ја Ба њи ца, ни то ни је иза зва ло ве ће 
ре ак ци је јав но сти. Дру гу по ло ви ну две хи ља ди тих обе ле жа ва по нов но 
за ни ма ње јав но сти за про стор Ста рог сај ми шта услед са зна ња да су не-
ки де ло ви тог про сто ра про да ти или да се из најм љу ју у ко мер ци јал не/
за бав не свр хе. Са мо не ко ли ко го ди на ка сни је, ис по ста ви ло се и да је 
про стор не ка да шњег ло го ра То пов ске шу пе на пу ту да ис ку си суд би ну 
Ми ли ши ће ве ци гла не, од но сно да пот пу но фи зич ки, а ти ме и сим бо лич-
ки не ста не. У слу ча ју То пов ских шу па пре су дан фак тор ни је био иде о ло-
шки већ еко ном ски, да кле не ко му ни зам или на ци о на ли зам већ ка пи та-
ли зам. До да нас ни је си гур но шта ће се де си ти са про сто ром тог ло го ра 
чи ји је про стор на 99 го ди на из нај ми ла при ват на фир ма ц на ме ром да 
ту из гра ди огро ман шо пинг цен тар. У слич ној си ту а ци ји, ма да уз ви ше 
ме диј ске па жње, је сте и про стор Ста рог сај ми шта, ко ји да нас из гле да 
као оро ну ло ди вље на се ље, с по не ком ори ги нал ном гра ђе ви ном из пе ри-
о да Дру гог свет ског ра та, спорт ским те ре ни ма, те ре та ном, ка фи ћи ма и 
ди ско те ком. Чи ни се да ће у слу ча ју Сај ми шта и То пов ских шу па, у пе-
ри о ду тран зи ци је, еко ном ски фак тор од лу чи ти да ли ће се у бу дућ но сти 
на тим про сто ри ма на ла зи ти ме мо ри јал ни или ко мер ци јал ни ком плекс, 
про стор се ћа ња или про стор очи шћен од се ћа ња.

На кра ју, ана ли зи ра ли смо и спо мен парк Ја јин ци. Тај парк сам 
иза брао упра во због чи ње ни це да је на том ме сту по ко па на ве ћи на жр та-
ва сва че ти ри по ме ну та ло го ра, и да и да нас ту ле же за јед но без об зи ра 
на сво ју ет нич ку или иде о ло шку по за ди ну. При мер тог пар ка је ва жан 
јер он по ка зу је упра во ко ли ко ла ко та кав по се бан, прак тич но са кра лан 
про стор, мо же по ста ти про стор без зна че ња, а за шта је до вољ но не ин-
те ре со ва ње др жа ве и из о ста нак еду ка ци је дру штва.

Као фи нал ни ко мен тар на кра ју овог ра да сто ји чи ње ни ца да све 
док се овим про сто ри ма се ћа ња при ла зи из иде о ло шких или еко ном ских 
по бу да или чак за рад про мо ви са ња но вог, европ ског иден ти те та др жа ве, 
а не на на уч ни и ху ма ни стич ки на чин, ова по ме ну та ме ста ће пре све га 
пред ста вља ти про сто ре тра у ме пре зен та ци је се ћа ња, а по том и за сва ки 
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на ред ни по ли тич ки си стем, ме ста тра у ме ре пре зен та ци је тог се ћа ња.
 

 
Ре зи ме

Ве ћи део ра да тре ти ра за пра во пре глед про ме на од но са др жа ве од но сно 
дру штва пре ма овим ме сти ма чи ји се ста тус ви ше пу та ме њан та ко да су она по-
ста ја ла ме ста се ћа ња, за бо ра ва или „не ме ста“. У за ви сно сти од епо хе, де лу је као да 
су ова ме ста увек би ла сим бо лич ки про сто ри тра у ме се ћа ња, јер су на ра ти ви би ли 
че сто пот чи ње ни же ље ној сли ци про шло сти иде о ло шких си сте ма или по ли ти ке, 
а не исто риј ским чи ње ни ца ма. Та ко смо мо гли при ме ти ти да се ћа ња ко ја су пре-
зен то ва на кроз по ли тич ке ри ту а ле ко ме мо ра ци ја од ра жа ва ла у ко му ни зму/со ци ја-
ли зму иде је Ју го сло вен ске иде је, пар ти зан ске и ан ти фа ши стич ке бор бе и жр та ва, 
90-тих у „ери на ци о на ли зма“ та ме ста су пред ста вља ла под се ћа ње на кон ти ну и тет 
срп ских жр та ва и по твр ђи ва ла те зу о мар тир ском ду ху срп ског иден ти те та, да би 
на кон па да Ми ло ше ви ћа, а по себ но по сле дру ге по ло ви не две хи ља ди тих, по ме ну-
та ме ста по но во по ста ла део ин те ре со ва ња дру штва, али и на чин да др жав на власт 
пре зен ту је но ви, „европ ски“ иден ти тет Ср би је. Про бле ма тич ним се ипак по ка за ло 
то што се др жа ва у исто вре ме по тру ди ла да при хва ти у све ту од го ва ра ју ће на чи не 
оп хо ђе ња пре ма ова квим ме сти ма, али је с дру ге стра не до зво ли ла да еко ном ски 
фак то ри и дру ги слич ни ин те ре си бу ду од лу чу ју ћи ка да је реч о да љој суд би ни тих 
ме ста на ње ној те ри то ри ји. За кљу чак је пре кон ста та ци ја по ко јој је по тре бан сту-
ди о зан на уч ни при ступ, еду ка ци ја и ве ћа уме ша ност ло кал не за јед ни це у про јек те 
спа са ва ња и одр жа ва ња ових про сто ра се ћа ња од –  за бо ра ва, јер на кон ере ко му-
ни зма, со ци ја ли зма, и на ци о на ли зма, се ћа њу на хо ло ка уст учи та ном у про стор ло-
го ра да нас пре ти ка пи та ли зам. 
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ВељкоЂурићМишина
Музеј жртава геноцида, Београд

ОДБРАНА МИЛА БУДАКА НА СУЂЕЊУ У ЗАГРЕБУ 
1946. ГОДИНЕ

Ми ле Бу дак (Све ти Рок код Ло вин ца у Ли ци, 30. ав густ 1889. го-
ди не – За греб, 7. јун 1946), вој ник, рат ни за ро бље ник, адво кат, књи жев-
ник, уста шки пр во бо рац, уред ник но ви на, ви со ки др жав ни функ ци о нер 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.

Бу дак је као аустро у гар ски вој ник био на фрон ту у Ср би ји, где је 
у бор ба ма код Ва ље ва 12. но вем бра 1914. ра њен. Као за ро бље ник про-
шао је Ал ба ни ју и до пао за ро бље ни штва у Ита ли ји, на јед ном остр ву 
код Сар ди ни је. Из за ро бље ни штва се вра тио сре ди ном 1919, на ста вио 
сту ди је пра ва и док то ри рао. За по слио се као при прав ник у адво кат ској 
кан це ла ри ји Ан те Па ве ли ћа, на су ду 1925. бра нио ко му ни сту Вла ди ми-
ра Чо пи ћа. Због по ли тич ких ак тив но сти као чел ник Хр ват ске стран ке 
пра ва, ухап шен је кра јем ок то бра 1929. и про вео се дам ме се ци у за тво ру. 
По чет ком фе бру а ра 1933. на пу стио је Ју го сла ви ју и оти шао у Аустри ју а 
по том у Ита ли ју. По до ла ску у Ита ли ју при кљу чио се по кре ту Ан те Па-
ве ли ћа, ко ји га је по чет ком ма ја 1934. име но вао за до глав ни ка. На ред них 
го ди на уре ђи вао је уста шко гла си ло „Nezavisnahrvatskadržava“, об ја-
вљи вао члан ке и рас пра ве.

По сле спо ра зу ма Ми ла на Сто ја ди но ви ћа и Га ле а ца Ћа на од 25. 
мар та 1937, и са стан ка са Сто ја ди но ви ћем сре ди ном ју на 1938, вра тио 
се у Ју го сла ви ју, у За греб.

Ухап шен је 27. фе бру а ра 1940. због тек ста упе ре ног про тив по-
ли ти ке Вла ди ми ра Ма че ка и Хр ват ске се љач ке стран ке, а осло бо ђен 11. 
апри ла исте године.

Про гла ше ње Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 10. апри ла 1941. до че-
као је у За гре бу.

355:929 Будак М.
341.322.5(=163.41)(497.13)”1941/1945”

343.819.5(497.13)”1941/1945”
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И по ред ових су во пар них оп ште по зна тих чи ње ни ца, би о гра фи ја 
Ми ла Бу да ка је и да ље пу на не до ре че ног и кон тра вер зи.

У пу бли ци сти ци и исто ри о гра фи ји оста ле су тврд ње да је то ком 
пр вих ме се ци Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске др жао ве о ма пре те ће го во ре 
про тив Ср ба. Та ко је, на при мер, пре ма из ја ва ма дво ји це мла ди ћа да тих 
1941. го ди не у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це у Бе о гра ду, у се лу Ко сињ код 
Го спи ћа, у Ли ци, 26. ју ла 1941. Бу дак ка зао и сле де ће: „Је дан дио Ср ба 
ће мо по би ти, је дан дио про тје ра ти у Ср би ју, је дан дио по кр сти ти и од 
њих на пра ви ти Хр ва те, а оно што оста не би ће са мо зло сје ћа ње на њих“!  

Сма тра мо да би ма ли до при нос у раз ја шње њу по је ди них не до у-
ми ца ве за них за Бу да ков жи во то пис мо гао да бу де об ја вљи ва ње ње го ве 
од бра не на су ду у За гре бу 1946. го ди не. Кри тич ко об ја вљи ва ње са ко-
мен та ри ма зах те ва мно го ви ше про сто ра па до ку мент да је мо у из вор ној 
фор ми.
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Pre slu ša nje okri vlje nog BU DAK MI LE

Ime i pre zi me:
Da tum i mje sto ro dje nja:

Na rod nost:

Vje ro i spo vjest:

Po ro dič no sta nje:

Imo vin sko sta nje:

Škol ska spre ma:

Za ni ma nje:

Po roč nost:

Dr Mi le Bu dak pk. Mi le i pk. Ane
Dne 30 VI II. 1889 u Sv. Ro ku, opć. Lo vi nac, 
Li ka

hr vat ska

ri mo ka to lik

udo vac, otac 3 dje ce

po sje du je ne kret ni ne u Za gre bu, Rim. br. 9 u 
po lo vi ci sa dje com, ko je na sli je dju je od pk. 
že ne, no osta vin ska ras pra va još ni je pro ve-
de na, te po kuć stvo u svom sta nu Jo si po vac 
19, osim sa go va na ko ji ma otra ga pi še „vla-
sni štvo NDH“, gla so vi ra ko ji je sam ta mo 
za te kao i jed ne klub-gar ni tu re (sa sto ja će se 
od tri ko ma da) te svi jeć nja ka i za sto ra u tim 
istim dvo ra na ma.

Prav ni fa kul tet, svr šio u Za gre bu

Pri je od vjet nik a ka sni je knji žev nik. U NDH 
Mi ni star na sta ve od po čet ka do svr šet ka li-
sto pa da 1941, od 6. XII. 1941 do po čet ka 
svib nja 1943. po sla nik NDH u Ber li nu, za tim 
Mi ni star vanj skih po slo va od 1 ma ja 1943 do 
30. IX. 1943, a raz ri je šen du žno sti kon cem 
stu de nog 1943, ka da je sta vljen u mi ro vi nu. 
Po sli je to ga ni ka kvih funk ci ja.
Ne po ro čan.

Na kon što je okri vlje ni ku pre do čen pred met ka zne nog po stup ka on 
na vo di sli je de će:
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U usta ški sam po kret stu pio kon cem ožuj ka 1933, ka da sam u emi gra
ci ji do šao Dr. Pa ve li ću u Ita li ju, a u emi gra ci ju sam oti šao iz sli je de ćih raz lo ga: 
Ja sam se od vaj ka da ba vio po li ti kom i to u mla djim da ni ma sam bio u Mla
dohr vat skom po kre tu, a po sli je svjet sko ga ra ta u stran ci pra va, pa sam ta ko 
po sli je od la ska Dra. Pa ve li ća u emi gra ci ju bio pret stav nik hr vat ske stran ke 
pra va u SHS. Kad je gru pa Ja vor /Sol dinHra ni lo vić/ bi la po hap še na uhap šen 
sam i ja. To je bi lo kon cem stu de nog 1929 god. U za tvo ru sam bio 8 mje se ci 
a da pro tiv me ne ni je pro ve de na ni ti is tra ga, jer ni je bi lo ni ka ko vih do ka za la, 
ta da sam pu šten na slo bo du. Me dju tim je ta da šnji šef po li ci je Dr. Be de ko vić 
jav no tvr dio, da je ipak Bu dak vo dja te gru pe, pa su upu će ni do ka zi va li, da 
usli jed ta ko vog sta va nje go vo ga ta da šnji „No vi Po kret“ or ga ni zi rao na me ne 
aten tat 7. VI. 1932, bio sam te ško ra njen i ostao sam živ. Na kon to ga je bio 2 
pu ta na me ne za sno van aten tat, no sva ki pu ta je bio osu je ćen, ali ja usli jed tih 
pri li ka vi še ni je sam mo gao osta ti u ze mlji, jer sam osim sve ga bio i pod stal
nom po lic. pa skom ta ko, da su se mo ji kli jen ti raz bje ža li. S to ga sam se od lu čio 
na emi gra ci ju. Do bio sam re dov nu put ni cu za li je če nje u Karls ba du, no ostao 
sam u Gra zu u jed nom sa na to ri ju, gdje sam ostao oko 1 i 1/2 mj. i us po sta vio 
me dju tim ve zu sa Dr. Pa ve li ćem. Na kon to ga kre nuo sam k nje mu u Mo de nu.

Pri hva tio sam nje go vo sta no vi šte, da tre ba us po sta vi ti ne za vi snu dr
ža vu Hr vat sku, jer se sa Sr bi jom ne mo že ži vje ti hr vat skim na ci o nal nim ži vo
tom. Na ša ak ci ja u ve zi s ti me bi la je pred vi dje na za du ži rok, jer se zna lo da 
Ju go sla vi ja ne će pro pa sti bez ve ćeg ra ta. Ni smo ovom pri li kom raz go va ra li o 
kon kret ni jim za da ća ma po je di na ca, no Dr. Pa ve lić je već ta da po čeo osni va ti 
usta ške lo go re, u ko je su do la zi li na ši lju di, ko ji su mo ra li bje ža ti iz Hr vat ske, 
za tim iz ra znih stra nih ze ma lja gdje su bi li na ra du.

Pr vi lo gor je bio Bo ven go kod Bre scie. U po gle du fi nan sij skih sret sta va 
za na šu ak ci ju pro tiv Ju go sla vi je znam, da je Dr. Pa ve lić pri je od la ska sta vio 
u Pr vu Hr vat sku šte di o ni cu ve ći po log nov ca, ne znam od ku da, a re kao mi 
je u Ita li ji, da do bi va nov ce iz Ame ri ke, što je bi lo i isti na. Sve do in ter na ci je 
na še na Li pa ri ma ni sam mo gao sa zna ti, a ni ti sam se in te re si rao, da li ta da nja 
ita li jan ska vla da fi nan ci ra po kret. Mo ja je za da ća bi la, da stu pim u ve zu sa 
od re dje nim funk ci o ne rom ta li jan skog Mi ni star stva vanj skih po slo va /zo ve se 
Ran di/ za kul tur ne ve ze. Ro dom je iz Spli ta, a ime na ću mu se već na knad no 
sje ti ti. Stu piv ši sa nji me u ve zu, mo ja je pr va že lja bi la, da pre ko nje ga po stig
ne mo, da se u ta li jan skoj li te ra tu ri Hr va ti ne bla te pa u šal no, a na po se sam mu 
tu ma čio ka ko se me dju austrij skim voj ni ci ma, ko ji su slu ži li u Ita li ji, a po i 
stvar nim i na vod nim zlo dje li ma u Ita li ji svi uze ti kao Cro a ti, bi li svih mo gu
ćih na rod no sti biv še Mo nar hi je, pa i Ta li ja ni. Naš je od nos bio či sto kul tur ne 
pri ro de, a ni ka ko pro pa gand ni. U Ita li ji ta da o na šem po kre tu i hr vat skom 
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pi ta nju ni je ni šta ob ja vlje no, jer se Ita li ja pro for ma dr ža la ko rekt no pre ma 
ta da šnjoj Ju go sla vi ji. Is ti cao sam mu na po se, ka ko u ta li jan skim škol skim udž
be ni ci ma fal si fi ci ra na je na sa mo po vi jest, ne go i ze mljo pis.

Lo gor u Bo veg nu ni je du go ostao, jer je na vod no ju gosl. špi ju na ža za 
nje ga do zna la i pre se lio se u sred nju Ita li ju u ne ko za ba če no se lo u br do vi tom 
kra ju. Taj sam lo gor po sje tio lje ti 1933 za jed no sa Po glav ni kom. Tom zgo dom 
odr ža li smo sa sta nak sa lju di ma i go vo ri li o po tre bi pro ve de nja ak ci je za ostva
re nje hr vat ske dr žav no sti. Svi lo go ra ši ni su ima li pu ške, pa su se na iz mje nič no 
vje žba li u ru ko va nju s oruž jem. Ne što ka sni je 1933 god. ovaj se lo gor pre se lio 
u mje stu Oli vet to u sred njois toč noj Ita li ji. Lju di su sve vi še pri do la zi li, ali to
čan broj ne znam. Na sta vu su vr ši li u lo go ru pu kov nik Je sensky /Slo vak, ko ji je 
slu žio u hr vat skom do mo bran stvu za vri je me Austri je/, ma jor austrij ski Sti pe 
To mi čić i još ne ko li ko dru gih. Pod je sen 1933 god. ovaj se lo gor pre se lio još 
ju žni je i ta ko da se stal no lo gor pre se lja vao i po ve ća vao. Sva ka je se o ba na sli
je di la na vi jest da je ju go slo ven ska špi ju na ža ne što po su mlja la ili ne što ot kri la. 
Ta li ja ni su valj da sva ki put Po glav ni ka na to upo zo ri li.

Usta ška na če la, kao i sve usta ške pro pi se va zda je sa sta vljao po glav nik 
sam, osim usta škog vje žbov ni ka, ko jeg je sa sta vljao puk. Je sensky. Za ta usta
ška na če la znao sam iste go di ne ja, kao i osta li u lo go ru. Ja sam naj pri je u Mo
de ni, a ka sni je u To ri nu ži vio s mo jom po ro di com u za jed nič kom ku ćan stvu 
sa po glav ni kom i nje go vom po ro di com, a po glav nik je na mi cao ma te ri jal na 
sret stva.

Po čet kom god. 1934 po slao me je Po glav nik u Ber lin kao na šeg pret
stav ni ka, da na sta vim rad Dr. Je li ća, ko ji je bio po slan u Sjev. Ame ri ku i ta mo 
sam ostao sve do kon ca ruj na te go di ne, ka da san do bio na log, da se vra tim u 
Ita li ju. Mo ja je za da ća bi la po li tič kopro pa gan di stič ka u ve zi sa na šom ak ci
jom. Iz da vao sam ta mo ne ko li ko bro je va li sta „Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska“, 
ko ji je štam pan naj pri je u Ber li nu, a za tim u Dan zi gu. Imao sam za da ću da 
stu pim u ve zu sa nje mač kom na ci o nal so ci ja li stič kom stran kom, od no sno da 
kod nje na sta vim Je li ćev rad na to me i da ih upu tim u te žnje hr vat sko ga na ro
da. Uspjeh ni je bio ve lik osim iz da va nja li sta, jer su nas sa mo to le ri ra li. Iz Ber
li na me po glav nik po zvao u Bo log nu i sa da je na kon ne ko li ko da na usli je dio 
Mar selj ski aten tat. Ni sam znao za što sam po zvan, no na kon tog aten ta ta mi je 
bi lo re če no, da bi nas Nje mač ka sve po hap si la i iz ru či la. U Bo log ni sam ostao 
sa mo de se tak da na, a za tim oti šao sa pok. že nom opet u To ri nu Po glav ni ko voj 
po ro di ci. Po glav nik je uhap šen 17. X. 1934, 8 da na na kon aten ta ta na kra lja 
Alek san dra, svi su lju di po sla ti na Li par ske oto ke, je di no sam ja ostao sa na
šim 2 po ro di ca ma na slo bo di. Me dju tim sam bio pre slu ša van, a 6. I. 1935 mi 
je re če no, da mo ram i ja ili a za tvor ili na Li pa re. Ja sam od go vo rio, da o to me 
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od lu ču je po glav nik, ako je na iz bor. Ja sam oti šao na Li pa re po po glav ni ko voj 
od red bi kao za po vi jed nik lo go ra. Ta mo sam na šao 510 lju di mu ška ra ca i že na, 
a bi lo je i ne ko li ko dje ce. Sta nje je me dju lju di ma bi lo te ško, jer su ih Ita li ja ni 
pre var no raz o ru ža li i do ve li na otok. Lju di su bi li smje šte ni a Ca stel lu do sta 
do bro u ne ko li ko zgra da, sva ki je imao svoj kre vet, a hra na je bi la do bra, dok 
su obi te lji bi le smje šte ne po gra du, kao i ja i ča sni ci, njih 5, 6. Ta li jan ska je 
vla da pre ko in spek to ra jav ne si gur no sti Con tia da va la nu žna sret stva za uz
dr ža va nje lo go ra. Pred vi dio sam na stav ni plan za 4 raz re da sred nje ško le, sve
u či li štar ci ko ji su bi li ta mo, iz ra di li su osno ve za 4 raz re da sred nje ško le i iz
ra dji va li pre da va nja. Sva ko ju tro je bi la tje lo vje žba. Po li tič ko dje lo va nje je bi lo 
mi ni mal no. Te ma po li tič ke na sta ve bi la je u ve zi sa na šom ak ci jom. Kad sam 
ja pre u zeo za po vi jed ni štvo, vi dio sam da su sret stva ne do volj na za uz dr ža va
nje lo go ra, na po se u zdrav stve nom po gle du, pa sam kod sli je de ćeg sa stan ka 
u Mes si ni, kon cem si ječ nja 1935 god. mo lio in spek to ra Con tia za po vi še nje. 
Odo bre no je 94.000.Lit. mje seč no. Pu čan stvo na Li pa ri ma ni je zna lo tko smo 
mi, je di no je ko me sar znao, što smo po sve slu čaj no ot kri li, jer je i on imao 
na log da šu ti. Dne 25. III. 1937 god. je Ju go sla vi ja na pra vi la pakt pri ja telj stva 
sa Ita li jom, u ko me je bi lo pred vi dje no, da Ita li ja ima ras pu sti ti lo gor, a da se 
mo že u Ju go sla vi ju vra ti ti bez od go vor no sti, osim za te ro ri stič ka dje la. Po glav
nik je ta da po slao do pis lju di ma /već je bio 1 god. da na na slo bo di/ da se sva ki 
mo že vra ti ti u do mo vi nu, ako ni je uple ten ni u ka kav te ro ri stič ki čin, od no sno 
ako to ne će, Ita li ja će mu da ti put ni cu da ide u dru go ino zem stvo, a ako ni to 
ne će, mo že osta ti u Ita li ji, ona sva kom jam či slo bo du i mo guć nost op stan ka. 
Me ni je po glav nik dao na log, da ja sva ko ga čo vje ka po seb no pre slu šan o ovom 
pi ta nju i sa sta vim za pi snik o to me. Od 510 lo go ra ša vra ti lo se u Ju go sla vi ju 
sve ga dva de se tak, a dru gi su svi raz mje šte ni ko je ku da po Ita li ji u ve o ma ma
lim gru pi ca ma. Ja sam bio in ter ni ran u Sa ler no sa obi te lji.

Ja sam se u Ju go sla vi ju vra tio 6. VII. 1938 po sli je ne do ličncg po stup ka 
ta li jan skih vla sti pre ma me ni. Po vra tak mi je omo gu ći lo Ju gosl. po slan stvo u 
Ri ma, ko je je k me ni ra di to ga u Sa ler mo upu ti lo po lic. ata šea Vla de tu Ivi če vi
ća (Ми ли ће ви ћа – при мед ба при ре ђи ва ча). U Za gre ba me ni tko ni je sme tao 
sa stra ne vla sti. Ov dje sam na šao 2 gru pe HSS i nje zi ne pro tiv ni ke. Ti pro tiv
ni ci su bi li ne za do volj ni pra va ši, ko ji su u glav nom se sku pi li oko Bu ćo ve „Ne
za vi sno sti“. Ja sam ne ko li ko mje se ci ži vio po sve po vu če no i da se od mo rim i 
da se sna djem i da se sre dim svo je ma te ri jal ne pri li ke. Ni sam bio za do vo ljan 
sa Bu će vim li stom, ni sa prav cem a na po se ni sa to nom. Ali ni sam bio još ni šta 
od lu čio ni sam ra di ti dok se ne po raz go vo rim do volj no sa Dr. Ma če kom. Jer 
sam ra ču nao da mo že mo na sta vi ti, gdje smo pre ki nu li sa pot pi som „Za gre
bač kih punk ta ci ja“ i mo jim od la skom u emi gra ci ju.
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Dr. Ma ček me je pri mio vr lo lju ba zno, no na kon ne ko li ko du ljih raz
go vo ra ja sam vi dio, da je on već oti šao mno go da lje od „Za gre bač kih punk
ta ci ja“ pri kla nja ju ći se Be o gra du. Sa Ma če kom sam se po sve raz i šao pri li kom 
iz bo ra 1938 god, ka da sam ja po slao „Hr vat skom Dnev ni ku“ ma lu bi lje šku, da 
na upi te mo jih pri ja te lja od go va ram da sva ki Hr vat mo ra gla so va ti za Ma če ko
vu li sta, bez ob zi ra na nje go vu po li ti ku i kan di da te. Na kon to ga je usli je dio u 
„Hrv. Dnev ni ku“ že stok na pa daj na me ne. Mi smo sa mi mno gim na šim lju di
ma sa vje to va li na kon dik ta tu re i za vri je me iste, da se za čla nju ju u HSS, jer ni je 
bi lo mo gu će dje lo va nje HSP. Ka ko je bi lo mno go ne za do volj ni ka sa Se ljač kom 
stran kom, a i sa Bu će vim dje lo va njem, ja sam sa ne ko li ko pri ja te lja po kre nuo 
list „Hr vat ski Na rod“ ve lja če 1939 god., za stu pa ju ći u nje mu gle di šte ap so lut
nog ostva re nja hr vat ske dr žav no sti. Oko to ga li sta su se na glo ku pi le pri sta še. 
Pri sta li ce ra ni je stran ke pra va su bi le ne za do volj ne sa spo ra zu mom Ma ček
Cvet ko vić i to se ne za do volj stvo od ra zi lo u ve li koj ti ra ži „Hr vat skog Na ro da“ 
/80.000 pri mje rak/ i ako su go to vo svi bi li učla nje ni a HSS, osim naj sta ri jih 
pra va ša. I na vi so kim po lo ža ji ma dr žav ne upra ve je bi lo lič no sti ko je su odo
bra va le naš rad. Mi ta da još ni smo for mal no pro vo di li usta ške or ga ni za ci je, 
ali je u Za gre bu po sto ja la pri po moć na za dru ga „Uzda ni ca“, či ji su čla no vi bi li 
sve usta še. Isto ta ko je sve u či li šna mla dež, osim me di cin skog fa kul te ta, sve 
bi la na ša. Kva ter nik je imao du žnost, od no sno ra dio je na us po sta vi ve za sa 
Hr va ti ma ofi ci ri ma u Ju go slo ven skoj voj sci. Ko li ko ih je po ve zao ne znam, ali 
je go vo rio da ih ima do sta, i u „Hr vat skom na ro du” mi smo za stu pa li po li
ti ku osla nja nja na oso vi nu s raz lo ga, što su sve dru ge si le bi le u sa ve znič kim 
od no si ma sa biv. Ju go sla vi jom te na, iz bor ni je pre o sta jao. Ak ci o nog od bo ra 
u Ju go sla vi ji za na šu ak ci ju ni je bi lo, već se je mi sli lo i hva ta lo ve ze, da u sva
kom mje stu upo zna no lju de, da u od luč nom ča su mo že mo ra ču na ti s nji ma. 
To su ra di li sva ki pre ma svo me kra ju. To je bio za pra vo za me tak or ga ni za ci je 
u ze mlji, a evi den ci ju o tim lju di ma ima li smo u upra vi „Hr vat skog na ro da“. 
Ko li ko ja znan ni je ni tko po dr ža vao ta da ve ze sa slu žbe nim pret stav ni ci ma 
oso vin skih si la. Je di no su po sto ja la po znan stva sa po je di nim stra nim lju di ma, 
pri pad ni ci ma oso vin skih. si la, pa čak i sa Fran cu zi ma kao n. pr. Mar cell De or. 
U glav nom su se raz go vo ri kre ta li o in for ma ci ja ma o na šim pri li ka ma. Ja sam 
na pr. sta jao već ta da sa Fran zom Hil le, ko ji je in te re si rao se za pri je vod „Og
nji šta“ i pre veo ga ka sni je, pa smo na rav no raz go va ra li i o po li ti ci. Mi slim, da 
je bio kul tur ni ata še Nje mač kog po slan stva u Be o gra du ili lek tor u Lju blja ni.

Kon cem si ječ nja 1940 god. Ba no vi na je za bra ni la iz la zak „Hr vat skog 
Na ro da“. Po ku ša li smo i mo li li da nam do zvo le po nov no iz la že nje, što ni je 
uspje lo. S ob zi rom na okol nost, da još ni smo mo gli pro ve sti jav nu or ga ni za
ci ju usta ša, to ni smo tra ži li od svo jih pri ja te lja i pri sta ša da is tu pe iz Se ljač ke 
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stran ke, već ano na pro tiv sa vje to va li da sa ra dju ju i su dje lu ju u jav nom i stra
nač kom ži vo tu HSS pod vod stvom Dr. Ma če ka. Na ši su lju di za u zi ma li i u Ba
no vi ni vi še po lo ža je pa i u dru gim gra na ma dr žav ne upra ve. Ta ko n. pr. usta ša 
Kru no Ba tu šić bio je za po vi jed nik osob ne gar de Ma če ko ve i to još 1938 god.

Dne 24 ve lja če 1940 iz vr šen je aten tat pr ska li ca ma na te le fon ske go
vor ni ce, bez učin ka, a su tra dan je uhap še no oko 50 li ca, me dju nji ma i ja. Od 
ta da nas je Ba no vi na po če la že sto ko go ni ti. Raz log po o štre nju re ži ma pro tiv 
nas ne bih mo gao na ve sti.

Kad je do šlo do nje mač kog na pa da na Ju go sla vi ju sta nje or ga ni za ci je 
u ze mlji bi lo je sli je de će: u ino zem stvu je bo ra vio Dr. Pa ve lić i ras tr ka ni po je
din ci, valj da oko 300 od sta rih usta ša, po svim mje sti ma Ita li je. U Nje mač koj 
ni je bi lo ni ka da lo go ra, a u Ma djar skoj je lo gor Jan kapu sta vje ro jat no bio ras
pu šten i po svoj pri li ci oti šli su Ita li ju. U po gle du tu zem stva is ti čem, da smo 
u svim mje sti ma Hr vat ske ima li svo je lju de, a na vod no u voj sci u svim je di ni
ca ma, ka ko je to tvr dio Slav ko Kva ter nik. Ide o lo ška ve za iz me dju njih po sto
ja la je pre ko li sta „Hr vat skog Na ro da“, dok ni je ovaj za bra njen, a po sli je to ga 
mi slim da je išao ne tko oko lo i to mi slim Dr. Je rec Mar ko i lju di, ko je je slao 
Slav ko Kva ter nik. Po sli je 11 trav nja 1940 god. t.j. ka da je umr la mo ja že na, ja 
sam pu štan iz za tvo ra i po li tič ki ni sam dje lo vao i za to sam sma tran ide o lo škim 
vo djom usta škog po kre ta u do mo vi ni. Dje lo va nje mi je bi lo i one mo gu će no 
i po li cij skim mje ra ma. Ta ko su se do ga dja ji raz vi ja li bez mog uče šća, a ve
ći na naj vred ni jih je bi lo u Kru šči ci i lo go ru. Ve ze iz me dju nas i ino zem stva 
ni je bi lo, bar po mo me zna nju. Dne 12. III. 1941 sam oti šao u bol ni cu i ta mo 
ope ri ran na žuč nom mje hu ru, ne ka ko oko 25 ili 26. 111. 1941. 10 trav nja za
te kao me je u kre ve tu sa otvo re nom ra nom, te ni sam uče stvo vao u pro gla še
nju NDH. Istom 17 apri la 1941 iz i šav ši iz bol ni ce po sje tio sam Po glav ni ka na 
Mar ko vom tr gu i ime no van sam za Mi ni stra pro svje te. Za do glav ni ka sam 
ime no van, mi slim u svib nju 1933 u emi gra ci ji, ka da san po lo žio i usta šku za
kle tva. Kod iz ra de usta ških na če la ni sam imao ni ka ko vog udje la, jer je iste 
iz ra dio san po glav nik.

Svo je na zo re o ure dje nju hr vat ske dr ža ve iz nio sam a bo žić nom bro
ju „Hr vat skog na ro da“ 1939 god. U emi gra ci ji sam na pi sao knji gu „Hr vat ski 
na rod u bor bi za ne za vi snu dr ža vu hr vat sku“, što je bi lo 1933 god. a štam pa na 
je u USA.

Mo ja ulo ga kao do glav ni ka od 1933 god. do da nas ni je bi la upra vo 
ni ka ko va, jer ni je od re djen ni ka kav dje lo krug do glav ni ka. Po usta škom usta
vu, ko jeg je po glav nik iz ra dio, tre ba lo bi bi ti 12 do glav ni ka i to bi za jed no sa 
po glav nim po boč ni ci ma, ko jih bi tre ba lo bi ti 6, ima lo bi ti po li tič ko vi je će uz 
po glav ni ka. Ni ka da ni je ni jed no ni dru go ti je lo us po sta vlje no ni ti je ika da 
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funk ci o ni ra lo. Pre ma to me je to stvar no bio sa mo pra zni na slov. I ako kr nje 
tu i ta mo nas je po glav nik po zvao na sa sta nak k se bi, gdje bi go vo rio o po sve 
ne va žnim stva ri ma, ta ko da nam ni ka da ni je bi lo po da stri je to ni jed no va žno 
dr žav no pi ta nje na ri je ša va nje.

Mi ni star stvo pro svje te pre u zeo sam oko 20 trav nja 1941. Od mah. sam 
ime no vao sa vje to dav ni od bor od sve u či li šnih i sred njo škol skih pro fe so re na 
če lu sa prof. Drom Zim mer ma nom, sa za da ćom iz ra de na stav ne osno ve i da 
mi bu du sa vjet ni ci u svim po treb nim škol skim pi ta nji ma.

Dok sam ja bio Mi ni star sa sta ja la se vla de po vre me no na sjed ni ce ra di 
ri je ša va nja ak tu al nih pro ble ma i iz po čet ka se taj rad uzi mao ozbilj no sve dok 
ni smo vi dje li, da se za ključ ci na pro vo de. Usta no vi li smo, da se u po je di nim 
Mi ni star stvi ma i iz van njih po je din ci ra de sa mo volj no ne od go va ra ju ći ni ko
me, osim po glav ni ku. U mom Mi ni star stvu ni je bi lo te po ja ve. U per so nal nom 
po gle du na sto jao sam, da ne di ran ni u što dok se ne upu tim sam, a imao sam 
kao po ma ga če sve sta re re fe ren te iz biv. Ba no vi ne, osim prof. Mar ka Ver ši ća, 
ko ji je bio ime no van drž. taj ni kom u Min. pro svje te. U mom re so ru iz vr še ne 
sa sa mo mi ni mal ne per so nal ne pro mje ne, ob zi rom na pro vo dje nje usta ških 
na če la. Ko li ko ja znam ov dje ni je bi lo per se ku ci ja zbog po li tič kog uvje re nja. 
Ko li ko su se Njem ci upli ta li u unu tar nje po slo ve NDH osje tio sam u svom 
Mi ni star stva na nji hov pri je dlog za ko na o nje mač kom škol stvu u NDH. Na
sto jao sam da spri je čim do no še nje to ga za ko na, no uspje lo mi je je di no to, da 
uklo nim od is pi ta nje mač kog nad zor ni ka is klju či vo, gdje bi mo gao naš pri su
stvo va ti sa mo ako ho će. Uti ca nje Nje ma ca na na še jav ne po slo ve ni smo mo gli 
su zbi ti, jer je to na re dji vao sam po glav nik a re sor ni mi ni stri su to pro vo di li. 
Po što u usta škoj dr ža vi usta ša ni je mo gao de mi si o ni ra ti, tre ba lo se po ko ri ti 
od red bi po glav ni ka. Sto ga sa do ne se ni broj ni za ko ni i u ko rist nje mač ke ma
nji ne u Hr vat skoj, ko jim se kro ji lo pra vo na ro da Hr vat ske, a i dru gi ak ti kao n. 
pr. voj ske, jer je pro ti vlje nje bi lo ili ne mo gu će ili bez u spje šno.

S ob zi rom na za kon o oslo ba dja nju stra nih dr ža vlja na od pla ća nja ško
la ri ne pri mje ću jem, da taj ni je do ne sen na pri ti sak Nje ma ca, ne go po mo joj 
iz ri či toj na ka ni i to sto ga, što sam že lio, da pri vu če mo što vi se stra nih sve u či li
šta ra ca na hr vat ske uni ver ze i jer sam se sje tio, da je u biv. Ju go sla vi ji po sto jao 
za kon, po ko jem su stra ni stu den ti u Za gre bu mo ra li pla ća ti vr lo vi so ke ško la
ri ne, a u Be o gra du na pro tiv su bi li opro šte ni od sva kog pla ća nja.

Na pri ti sak Nje ma ca do ne se na je za kon ska od red ba o upo tre bi nje-
mač kog je zi ka, za sta ve i ozna ke u NDH od 30. X. 1941 ko jim se za ko nom 
Njem ci ma pri zna ju neo gra ni če na pra va ob zi rom na upo ra bu njem. je zi ka i 
za sta ve. Na tra že nje Nje ma ca tek sto vi za ko na u pri log Nje ma ca pi sa ni su u 
iz vor ni ku i na nje mač kom i na hr vat skom je zi ku. Jed na ko je do ne sen i za kon 
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o či nov ni ci ma nje mač ke na rod no sti u NDH od 30. X. 1941, pre ma ko je mu je 
vo dja nje mač ke sku pi ne imao pra vo na od luč nu in ge ren ci ju kod po sta vlja nja 
či nov ni ka nje mač ke na rod no sti, pa čak i onih, ko ji su stra ni dr ža vlja ni.

Za ko ni, ko ji su do na ša ni ra dje ni su po re so ri ma če sto pre ma od red bi 
po glav ni ka, a ni su pre tre sa ni re dov no na sjed ni ca ma vla de ta ko, da osta li Mi-
ni stri ni su ni zna li za mno ge za ko ne dok ni su bi li ob ja vlje ni.

Pri mje tio sam i ja, da na ro či to u po gle du voj ske Njem ci sve vi še pre u-
zi ma ju in ge ren ci ju dok im na kra ju Mi ni star voj ske Slav ko Kva ter nik ni je sa-
svim pre dao za po vi jed ni štvo voj ske. Ra zu mlji vo je, da su usli jed to ga Njem ci 
uti ca li ne po sred no i pre sud no na mno ge dru ge po slo ve u ve zi sa voj skom.

Ni sam uče stvo vao u do no še nju za ko na o dr ža vljan stvu od 30. IV. 
1941, a u po gle du za ko na o za šti ti arij ske kr vi od 30. IV. 41, znam da je po-
glav nik taj za kon dao iz ra di ti po ne kim struč nja ci ma, či ja ime na ne znam. Taj 
za kon ni je bio pre tre san na sjed ni ci vla de. Mo žda sam i pot pi sao, jer je bio 
obi čaj, da svi mi ni stri pot pi su ju za ko ne.

Za kon sku od red bu o pre la zu s jed ne vje re na dru gu od 5. V. 41 pot-
pi sao sam uz po glav ni ka i Dr. Ža ni ća, a nje zi ne sa dr ži ne se sa da ne sje ćam.

Iz van red nu za kon sku od red bu od 26 . VI. 1941 o ko lek tiv noj od go-
vor no sti ži do va za alar mant ne vi je sti do nio je sam po glav nik, pa ni o to me 
ni smo ras pra vlja li na sjed ni ca ma. Sve za ko ne o ne a ri jev ci ma iz ra dji vao je 
struč ni od bor po na lo gu po glav ni ka i mi ni smo di sku ti ra li sam za kon, ali smo 
o sa mom pred me tu če sto raz go va ra li. Svi čla no vi vla de za u zi ma li su an ti se-
mit ski stav. Za to nas je ru ko vo di lo is ku stvo, da sa ži do vi u Hr vat skoj pro-
vo di li uvi jek pro tu hr vat sku po li ti ku i pod u pi ra li ta kav re žim. Bi lo je mno go 
iz ni ma ka, ko ji su ide o lo ški sta ja li na hr vat skoj li ni ji i ti me se na sto ja lo po-
mo ći. Či nje ni ca je me dju tim, da su us pr kos na šeg na sto ja nja da se oni za šti te 
i mno gi ta ko vi stra da li, ali za to ne mo gu ni ja ni dru gi čla no vi vla da sno si ti 
pu nu od go vor nost, jer su to iz vr ši li po je di ni usta ški funk ci o ne ri, ko ji su bi li 
iz rav no od go vor ni po glav ni ku. Oni su pro vo di li sa svim neo d go vor no i ne za-
vi sno od nas si stem i re žim stra ho vla de. Ja sam o ovim pro go ni ma raz go va-
rao sa nje mač kim ge ne ra lom u Hr vat skom Gla i se fon Hor ste nau, ko ji je sam 
osu dji vao sku pa sam nom ova kav po stu pak ovih neo d go vor nih ele me na ta kao 
Di do Kva ter nik.

Pre do če nu mi za kon sku od red bu o su zbi ja nju ka žnji vih či na pro tiv 
dr ža ve od 7. VI II. 1941, ko jim se utvr dju je ko lek tiv na od go vor nost uku ća na 
ne po či ni la ca za dje la dru gih iz ra dio je si gur no Di do Kva ter nik, rav na telj za 
Jav ni red i si gur nost, ko ji je bio pod re djen ne po sred no po glav ni ku. I ako smo 
pot pi sa li za kon mi ni smo nje ga pre tre sa li. Ja ne znam da li sam se ogra dio i 
pro tiv ovo ga za ko na, ali ja još kon cem lip nja 1944, po glav ni ku san upu tio pi-
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smo s ko jim mu pri ka zu jem sve stra ho te ra da na še upra ve i na po se Kva ter ni-
ka jed nog i dru gog. Ja kao prav nik sma tram naj stra šni jim i po mi sao za dje la, 
ko je ne tko ni je po či nio, a na po se od go vor nost čla no va po ro di ce, pa i dje ce za 
dje le nji ho va oca. Kao po li ti čar ni sam mo gao po vu ći kon se kven ce.

U po gle da za kon ske od red be o po stup ku kod ko mu ni stič kih na pa da je 
od 2. X. 1941 is ti čem, da se dru ga či je ni je mo glo, jer mi je Kva ter nik do nio 
s po glav ni ko vim odo bre njem go tov za kon na pot pis. Kao prav nik zna dem iz 
iz ku stva, da re dar stvo re dov no ni je ni u sta nju, a po go to vo ni je zva no da de-
fi ni tiv no utvr di bez osu de nad le žno ga su da tko je ko mu ni sta, no ov dje se ni je 
da lo druk či je či ni ti, jer je ci je la ta upra va bi la či sto po li cij ska upra va.

U po gle du ovog za ko no dav stva i re ži ma pro tiv ne a ri je va ca i usta no-
vlje nja ko lek tiv ne od go vor no sti vje ru jem, da je to do na ša no na pot strek Nje-
ma ca, ali ne znam ni šta po bli že.

O za ko ni ma o pri je kim su do vi ma ja po bli že ni šta ne znam, jer ni sam 
on da uče stvo vao.

Za kon skom od red bom o usta škoj voj ni ci, ko jom se po § 7 svi dr žav ni 
pri pad ni ci NDH pro gla šu ju ob ve zni ci ma usta ške voj ni ce, ja ni šta ne znam, 
jer sam on da bio u Ber li nu.

U po gle du za kon ske od red be o po dr ža vlje nju imet ka ži do va od 9. X. 
1941 ko jim se eks pro pri ji ra ži dov ski ime tak bez pra va na na kna du bez žal be 
ili tu žbe na sud, iz ja vlju jem kao što sam već go re na veo o dr ža nju ži do va u 
po li ti ci, a u go spo dar skom po gle da oni sa ne mi lo srd no: iz ra blji va li na rod i 
zgr ta li imet ke, ša lju ći ve li ke svo te u ino stran stvo ta ko, da je ono što je osta lo 
kod nas tek naj ma nji dio imo vi ne na še ga na ro da, ko ju su mu ži do vi špe ku la-
tiv no ote li. Ta je imo vi na, u osta lom, kri vi com ne ko li ci ne lju di, osim ne kret-
ni na, pot pu no ra su ta i upro pa šte na.

Ja sam od kon ca li sto pa da 1941 vr šio du žnost Mi ni stra pro svje te, ci-
je li stu de ni sam bio na od mo ru a 6. XII. 1941 sam ot pu to vao u Ber lin za po-
sla ni ka. Za ci je lo vri je me ta mo šnje ga bo rav ka ni je sam imao ni ka ko va upli va 
na unu tar nje zbi va nje u ze mlji.

Ja ni sam osje ćao da Ge sta po 1941 za sje ca u na še po slo ve i mi slim, da 
su istom 1943 na se li li aka de mi ji nu pa la ču na tr ga Ku li na Ba na, a znam da je 
iz ri či to re če no, da Feld gen dar me ria mo že dje lo va ti sa mo na pod ruč ja gdje su 
u ak ci ji nje mač ke tru pe, no me ni je po zna to, da su oni uhap si li na še lju de, pa 
čak i usta še. Isto mi je ta ko po zna to da su ih ti ne gdje u za gre bač kom pred gra-
dju me ta li u ne ki lo gor i da su ih na ši on da oti ma li i od vo di li.

Jed nom zgo dom 1943 god. sa stao sam se kog po glav ni ka sa ko man-
dan tom Feld gen dar me rie Ka mer ho fe rom. Znam, da je Ge sto po dje lo vao a 
Za gre ba, ali ja s nji ma ni sam imao ni ka ko va do di ra.
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Pri li kom po glav ni ko ve po sje te Hi tle ra u lje to 1943 bi lo je go vo ra ne 
sa mo o rat nom po lo ža ju, ne go i o pri li ka ma u Hr vat skoj, Tom zgo dom iz ja vio 
je Hi tler svo je sim pa ti je za usta še.

Ja u 1942 ni sam pot pi sao ni je dan za kon, jer sam ta da bio a Ber li na. 
Isti na, ja sam sve ga 1-2 pu ta do la zio na re fe rat u Za greb.

Mi slim 5 ili 6. V. 1941 od re djen sam od stra ne po glav ni ka da za jed no 
s njim, Lor ko vi ćem, Ar tu ko vi ćem i još ne kim odem u Lju blja nu na sa sta nak 
s Ta li ja ni ma. Ta mo smo se sa sta li se gro fom Ci a nom i ta li jan skim ge ne ra li-
te tom, ko ji su nam pre do či li im pe ri ja li stič ke eks pan zi je Ita li je i to ta ko, da bi 
se od Hr vat ske am pu ti ra či ta va Li ka, Hrv. Pri mor je, Dal ma ci ja do Bo ke Ko-
tor ske. U di sku si ji po ve de noj po to me, od no sno kad smo bi li na sa mo s njim, 
re kao i Ci a no po glav ni ku u mom pri su stvu, da bi se mo glo i dru ga či je ure di ti 
ovo pi ta nje, kad bi NDH do bi la za kra lja prin ca sa voj ske kr vi. Od go vor na to 
ni je dan. U Za gre bu sam do znao, za raz go vor iz me dju po glav ni ka i Kaschea 
po tom pi ta nju i da je po glav nik tra žio tim po vo dom po moć i za šti tu od Nje-
ma ca. Od go vo ri li su Njem ci, da oni za sa da ne mo gu po mo ći i da uči ni mo 
što naj bo lje zna mo. Dalj nji tok pre go vo ra o kra lju i gra ni ca ma ne znam, tek 
sam dan pri je po la ska u Rim do bio od po glav ni ka na log da i ja idem sa de-
pu ta ci jom, za pot pis ugo vo ra i tra že nje pri stan ka prin ca Aimo ne da Spo let to 
za hr vat skog kra lja. U Ri mu je uz ve li ki ce re mo ni jal pro te kao taj akt pot pi sa 
ugo vo ra, ko je ga su pot pi sa li sa mo Mu so li ni i po glav nik.

U tom ugo vo ru utvr dje ne su gra ni ce NDH za ga ran to vav ši in te gri tet 
hr vat skih ze ma lja pod kru nom sa voj skog prin ca, ali o Is tri ni je bi lo ni go vo ra.

Ovaj ugo vor sma trao je po glav nik uvi jek pri vre me nom nu ždom, a ni-
je mi slio na nje go vo is pu nje nje. Ta li jan ski ar hi tek ti su htje li do ći a Za greb 
gra di ti dvor, ali je to po glav nik vje što iz bje ga vao. Či ni mi se, da ni sam Spo-
let to ni je na mje ra vao do ći u Za greb pri je svr šet ka ra ta. A sa na še stra ne ga 
uop će ni tko ni je že lio.

Ni je tač na bi lje ška u „Hr vat skom Na ro da“ br. 60 od 13. IV. 41, da 
sam ja pret sjed nik vla de. Ja sam ta da bio još u bol ni ci i vje ro jat no su no vi na ri 
mi sli da ću bi ti pret sjed nik. U Ber li na kao po sla nik do la zio sam a do dir sa vo-
de ćim kru go vi ma Nje mač ke, glav na mi je bri ga bi la oko smje šta ja i op skr be 
na šeg rad ni štva u Nje mač koj, a za da ća mi je bi la i to, da ot klo nim ta li jan sku 
agre si ju na na še kra je ve i mi slim da sam u to me uspio. Vo de ćim nje mač kim 
lju di ma pri ka zao sam neo sno va nost ta li jan skih aspi ra ci ja na na še kra je ve i 
stra ho vit na čin vla da nja u na šim kra je vi ma. Pri ka zao sam Njem ci ma ve li ki 
broj zlo či nač kih dje la, ko ji su Ta li ja ni u Hr vat skoj po či ni li, na ro či to u tzv. 2 
zo ni i u anek ti ra noj Dal ma ci ji, ka ko su neo sno va no pro go ni li na sva ki na čin 
naš ta mo šnji ži valj. Sva kom zgo dan sam ovo pri ka zi vao ne sa mo slu žbe nim, 
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ne go i ne slu žbe nim li ci ma. Vr lo sam če sto iz do mo vi ne do bi vao iz vje štaj o 
zlo či ni ma, ko je su Ta li ja ni po či nja li u na šim kra je vi ma, na ro či to od Dr. Ive 
Pe tri ća, pa sam te iz vje šta je di je lio Njem ci ma. Kod slu žbe nih oso ba tra žio 
sam za šti tu na šeg ži vlja od Ta li ja na, ali ne vje ru jem, da su oni išta uči ni li. Isto 
ta ko sam im pri ka zao ta li jan sku dvo lič na igru iz me dju Sr ba i Hr va ta, ko ju su 
vr ši li na o ru ža va njem čet ni ka. Ali su Ta li ja ni i da lje na o ru ža va li čet ni ke, što 
zna či, da Njem ci to ni su spri je ča va li. U Ber li nu san ostao do po čet ka svib-
nja 1943, ka da mi je po glav nik od re dio, da pre u zmem Mi ni star stvo vanj skih 
po slo va. Ni je mi po zna to da su Njem ci tra ži li pro ši re nje ba za vla de NDH, 
ba rem pre ko me ne to ni su ni kad či ni li. Za mo ga vre me na je po glav nik išao u 
Fi re rov glav ni stan, ali ja o to me ni sam bio oba vje šten, ne go sam to tek na-
knad no sa znao sa mih Nje ma ca.

Za mo je vri je me bi lo je sva ka ko oko 100.000 rad ni ka iz na ših kra je-
va u Nje mač koj. Naš ata še za so ci jal na pi ta nja Ba šić je tvr dio, da ih ima oko 
120.000, dok su Njem ci, na po se D.A.F. /De utsche Ar be its-Front/, tvr di li, da 
ih je sa mo 80.000. Rad ni ci su uži va li ugled vr lo če sti tih i ured nih lju di. Ima-
li sa do bru hra nu, a sa mo je u jed nom lo go ru u Le ip zi gu je dan La ger fu hrer 
po stu pao gru bo, a za ovo je bio na pad nut. Od svo jih za ra da rad ni ci su mo gli 
sta no vi tu svo tu sla ti ku ća ma, a osta tak nov ca sla ga li su na raz ne na či ne, ku-
pu ju ći pred me te za ko je su vje ro va li da ih mo gu ot pre mi ti ku ća ma i unov či ti.

DAF je da vao sta no vi tu svo tu mje seč no po sva kom rad ni ku na šem so-
ci jal nom odje lu, ko ji je ru ko vao sa tim nov cem u or ga ni za tor ne svr he.

Mi ni star vanj skih po slo va sam bio od po čet ka svib nja 1943 pa de fac-
to do kon ca ruj na 1943, ta da je Dr. Man dić po stao pret sjed ni kom vla de. Po 
ka pi tu la ci ji Ita li je, ja sam kao mi ni star vanj skih po slo va ob ja vio svim nad le-
žnim mi ni stri ma, da sva ma te ri jal na do bra, ko ja su Ta li ja ni ov dje dr ža li ima ju 
smje sta za pli je ni ti, što su oni i pro ve li. Na po se sam ja vio pre ko na šeg po slan-
stva u Pe što Ita li ji, da opo zi vlje mo da ro va nje ku će u Za gre bu  /Se ljač kog do-
ma/ za Ta li jan sko po slan stvo i da im ujed no vra ća mo vi lu, ko ju su oni na ma 
u istu svr hu po klo ni li u Ri mu. Na kon ne ko li ko tje da na su ja vi li Ta li ja ni, da će 
po sla ti ova mo svo je ga po sla ni ka, na što sam ja ši fri ra nom br zo jav kom ja vio 
na šem po slan stvu u Ber lin, da umo li ta mo šnjeg ta li jan skog po sla ni ka, da ja vi 
svo joj vla di , da je po treb no, da nji hov po sla nik u Za gre bu do ne se sa so bom 
nji ho vo pri zna nje no vog te ri to ri jal nog sta nja na sta log nji ho vom ka pi tu la ci-
jom, jer da ina če nje go va sa rad nja ne bi bi la plo do no sna. Mus so li ni je va vla da 
je ot klo ni la na kon to ga, da uop će po ša lje po sla ni ka u Za greb, a po što su me ni 
ovo za mje ra lo kao moj sa mo volj ni čin, ima lo je svo je po slje di ce.

Sa mo volj ni is pa di Nje ma ca, s ob zi rom na imo vi nu, ko ju su Ta li ja ni 
osta vi li kod nas, iza zva li su me, da pro te sti ram kod po sla ni ka Kasche pro tiv 
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nji ho vih na sil nič kih či na. U ne ko li ko ma ho va ja sam uspio spri je či ti od no še-
nje na ših ma te ri jal nih do ba ra, ali po nov ne mo je in ter ven ci je usli jed sve ve ćih 
sa mo volj nih aka ta Nje ma ca do ve le su do stvar nog pre ki da iz me dju me ne i 
Kaschea. To je bi la po slje di ca, da je kod sa sta va Man di će ve vla de, po glav nik 
mi je re kao, da ne mo gu vi še bit i mi ni star vanj skih po slo va, jer ne mo ga ra-
di ti su gla sno sa Kasche am. Upi tao me, da li sam vo ljan pre u ze ti Mi ni sta ra tvo 
pra vo su dja, što sam ja oklo nio. Po sli je to ga sam ja umi ro vljen i ba vio se knji-
žev no šću a ne jav nim po slo vi ma.

Po zna to mi je, da je bri ga oko za ro blje ni ka u Nje mač koj bi la po vje re-
na po seb nom iza sla ni ku Ing. Vla di mi ru Bo si lje vi ća. Mo da li te ta to ga vra ća nja 
za ro blje ni ka u do mo vi nu i nji ho vog ka sni jeg uvr šta va nja u do mo bran stvo, ja 
ne znam, mi slim, da je to imao Vla do Bo si lje vić. Ni ti me dju rad ni ci ma, ni ti 
me dju na šim za ro blje ni ci ma u Nje mač koj ni je vr še na po li tič ka pro pa gan da u 
ko rist oso vi ne, ni ti da se ide u voj sku.

Mi slim 11. IV. 1941, do šao je k me ni u bol ni cu Slav ko Kva ter nik i pri-
po vi je dao mi je, da je Ma ček dao ob ja vu, ko joj svje tu je su rad nju svim svo jim 
pri sta ša ma. Ja s njim lič no /Dr. Ma ček/ ni sam ni ka ko vi še do la zio u do ti caj. 
Zad nji put sam ga vi dio a Ce lov cu 7. svib nja 1945 , ka da se je u autu pro ve zao 
kraj me ne, mi slim sa dr. Pe še ljom. Dr. Ma ček je bo ra vio u Ku pin cu na svom 
ima nju, a je se ni 1943 god. do šao je u Za greb, gdje je na sta njen u svo joj ku ći 
Pri laz br. 9. i to pod stra žom. Od nos nas iz vla de pre ma nje mu ni je bio ne pri-
ja telj ski ali ne ga ti van. Vje ro jat no je, da su Ma če ko vi lju di, ko ji sa do šli ili već 
bi li na is tak nu tim po lo ža ji ma a NDH, a s njim na bi lo ko ji na čin po dr ža va li i 
da lje ve ze, no ja o to me ne bi znao ni šta re ći.

Mi slim svib nja 1943, bi li su Per nar Dr. Ivan i Ing. August Ko šu tić kod 
po glav ni ka na raz go vo ri ma. Po bli že ne znam. Čuo sam, da su ne ki is tak nu ti 
Ma če ko vi su rad ni ci bi li do bi li do zvo le, da ga u Ku pin cu po sje te ra di po li tič-
kih raz go va ra. Ni je mi po zna to, da se ra di lo o ula sku Ma če ko vih lju di u vla du 
NDH.

Čuo sam, da su ne gdje oko po lo vi ce trav nja 1945, do la zi li u Za greb na 
pre go vo re sa usta škim pret stav ni ci ma Ne di će vi lju di i to ne ki ge ne ral i Ing. 
Pre da vec. Na vod no se ra di lo o to me, da ili pro pu sti mo, da mir no pred ju pre ko 
te ri to ri ja NDH u Slo ve ni ju.

Or ga ni za ci ja usta ške mla de ži u ško la ma ni je spa da la u nad le žnost Mi-
ni star stva pro svje te, ne go u za po vi jed ni štvo Usta ške mla de ži.  Za pro va dja nje 
te or ga ni za ci je ni je me ni tko pi tao, a ni je ni tre bao pre ma usta škim na če li ma.

I ja kao Mi ni star pro svje te i bo go što vlja, a i osta li čla no vi vla de za 
mo je vri je me gle da li smo naj ne ga tiv ni je na ru še nje cr ka va u Hr vat skoj. Što 
se ti če je vrej skih bo go mo lja moj je stav bio, da se one ne ru še, već da se upo-
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tre be za dru ge svr he, a na po se za gre bač ka si na go ga u umjet nič ke svr he kao 
naj a ku stič ni ja dvo ra na. Ni je mi po zna to tko je ipak i po red sta va vla de NDH 
ru šio cr kve i bo go mo lje. Čuo sam za iz vr še ni po kolj u glin skoj cr kvi 21. VII. 
1941 i da je ne ko li ko tje da na na kon to ga ta cr kva sru še na. Ja me dju tim ne 
znam tko je dao sru ši ti ovu cr kvu. Da su me ne usta še pi ta li, da li će ru ši ti ili 
ne, sva ka ko do ru še nja ne bi do šlo.

Na sva pi ta nja po sta vlje na mi u ve zi sa pro go ni ma ma sov nim kla-
njem, mu če njem i sva ko vr snim zlo sta vlja njem, a na po se ra za ra nji ma i uni šta-
va njem pro tiv na ro da i nje go ve imo vi ne u Hr vat skoj mo gu od go vo ri ti sa mo 
sli je de će: bi lo je ne ko li ko lju di, ko ji su ra di li ne sa mo mi mo, ne go pro tiv 
in ten ci ja svih čla no va vla de i ko ji ni je su bi li pod vrg nu ti ni jed nom re sor nom 
mi ni stru. Oni su na svo ju ru ku ra di li što god im se pro htje lo, a od go va ra li ni-
je su ni ko me, osim, valj da, po glav ni ku.

Ra zu mi je se, da su se po je di na zlo dje la pro ču la i da se u vla di o to me 
go vo ri lo. Ta ko se de si lo, da sam ja u Vi ro vi ti ci na jed noj skup šti ni o srp skom 
pi ta nju me dju osta lim re kao, da u isto vri je me na istom te ri to ri ju ne mo gu 
po sto ja ti dvi je dr žav ne ide je, pa bu du ći, da je ostva re na NDH Sr bi ma na tom 
te ri to ri ju ne pre o sta je ni šta dra go, ne go: „Ili se po klo ni, ili se uklo ni“ Na to 
mi je ne tko iz me dju op ćin stva do ba cio: „Go spo di ne, mi smo se po klo ni li“. 
Ja sam od go vo rio, da on da mo že bi ti si gu ran, da je u NDH za šti ćen baš kao 
i sva ki Hr vat. Kad sam se vra tio u Za greb po glav nik mi je re kao, da je slu-
šao pre nos mo ga go vo ra i da je za do vo ljan. Po sli je ne ko li ko da na pro ču lo se, 
mi slim u srp nju 1941, da je po kla no jed no ci je lo se lo Sr ba, ko ji su pre šli na 
ka to lič ku vje ru, na što sam ja oti šao po glav ni ku i re kao mu, da se na ovaj na-
čin ne da vla da ti i učvr sti ti dr ža va, a na po se, da ja ne mo gu i ne ću vi še dr ža ti 
skup šti ne, jer na rod mo re vje ro va ti, da ga svi je sno va ram. Po sli je to ga ni sam 
odr žao vi še ni jed ne skup šti ne. O tom je ras pra vlja no na sjed ni ci vla de, te je 
za klju če no da se ri je ša va nje srp skog pi ta nja ima ure di ti ta ko, da se osnu je 
je dan od bor iz me dju mi ni sta ra i dru gih vi so kih funk ci o ne ra, mi mo ko je ga se 
ne smi je u tom pi ta nju ni šta do go di ti. Od bor je osno van. Sje ćam se, da je u 
nje ga osim me ne i pro fe sor Ivan Or ša nić, a dru gih se ne sje ćam. Us pr kos to ga 
ovaj od bor ni je na ža lost ni ka da pro ra dio, a da je da nas se ne bih mo gao sje ti ti 
tko ni je dao, da taj od bor ra di. Vje ro jat no je i po sli je to ga bi lo po ko lja Sr ba, 
i bu nio sam se i ra di na či na vla da nja uop će. Na mo je pri go vo re pro tiv kla nja 
Sr ba u Hr vat skoj i či ta vog re ži ma, pro go na na ro da, po glav nik je sa mo šu tio 
i obič no tvr dio, da to ne vje ru je. On je u glav nom sa ra dji vao sa mo sa ne ko-
li ko po vrat ni ka-usta ša iz Ita li je, sa Kva ter nik Slav kom, sa Di dom Kva ter nik, 
sa Li sa kom, sa Peć ni ka rom, sa Lu bu ri ćem, sa He ren či ćem, a od onih ko ji su 
bi li i pri je ov dje: sa Slav kom Kva ter ni kom, sa Ki ri nom /Icom/, sa Mla de nom 
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Lor ko vi ćem itd. Po slje di ca mo ga dr ža nja je bi la, da sam is pao iz vla de i oti-
šao u Ber lin, i da su me baš ovi lju di sma tra li ne kim stra nim i ne po želj nim. 
Po glav ni ko vo dr ža nje pre ma me ni, ima se sve sti na či nje ni cu, što su se na še 
obi te lji raz i šle u To ri nu, tad je on bio u za tvo ru, a ja in ter ni ram na Li pa ri ma. 
Mo ja pk. že na je ta da uze la po se ban ma li stan i po sve se odvo ji la.

Ču li smo i znao san, da po sto ji lo gor u Ja se nov cu, ču li smo, da je 
stra šan re žim ta mo i sje ćam se, da je ne tko od mo jih pri ja te lja re kao ne ko me 
od glav nih funk ci o ne ra u Ja se nov cu, da bi do šao po gle da ti lo gor, a on mu je 
od go vo rio: mo že te do ći unu tra, ali je pi ta nje da li će te iza ći iz nje ga. Iz ovo ga 
sli je di, da su po je din ci, kao Lu bu rić i Kva ter nik, bi li sve moć ni i neo d go vor ni.

Sva zvjer stva ovih po je di nač nih usta ša sa mo volj ni ka po či nje na po 
neo d go vor nim li ci ma, ni ja ni po je di ni član vla de, ni vla da kao ci je li na, ni smo 
ima li mo guć no sti ni sa vje ta, a ka mo li za po vi je di. Ni ka da ni sam po sje tio ni 
je dan lo gor ni za tvor, a pre ma to me ja ne po sred no ni šta ne znam, ka ko je bi lo 
u is ti ma. Sto je ći na sta no vi štu, da se dr ža va ne gra di na na si lju, po je di ni čla-
no vi vla de NDH po ku ša va li su, kao i ja, da kod po glav ni ka iz ra de pre sta nak 
svih kr vo pro li ća, ali re zul ta ta ni je bi lo, jer je po glav nik uvi jek go vo rio da se 
pre tje ru je. Ja ni sam odr ža vao ni ka ko ve ve ze ni imao do di ra ni sa jed nim od 
ovih ne po sred nih iz vr ši te lja kr va vih ne dje la, iz u zev ši kod slu čaj nog su sre ta.

U stva ri tzv. „či šće nja“ po je di nih kra je va od stra ne usta ša, Nje ma ca i 
dru gih, ja ni sam imao ni ka ko ve ulo ge ni uti ca ja, jer se u pi ta nje voj ske ni je-
sam ni ka da mje šao, a ne sje ćam se, da je vla da do bi va la ika ko ve iz vje šta je o 
to me.

O ra se lja va nju na še ga ži vlja ne znam tko je do no sio od lu ke, ni tko je 
ru ko vo dio sa tim. Imo vi nu ovih li ca od se lje nih i ubi je nih, a u pr vom re du ži-
dov sku u Za gre bu. uko li ko je bi la sku plje ne naj vi še je po sve la ko um no ra suo 
Slav ko Kva ter nik, ko ji se su ve re no mi je šao u sva pi ta nja i di je lio imo vi nu.

Ja san se use lio u ži dov sku vi lu br. 14 u Tu škan cu, no sa svo jim po-
kuć stvom, na kon što mi je moj stan od 6 so ba u Ju ri ši će voj br. 3/II kat de sno 
uzet za dr žav ni ured. Kad sam se vra tio iz Ber li na on da sam od Dra. Pu ka bio 
sa mo gost dok mi ne bu de do dje ljen dru gi stan. Re če no je, da ne ma dru go ga, 
ne go vi la na Jo si pov cu br. 19. U njoj sam ži vio sa svo jom uda tom kće ri i sa 
svo jom ne u da tom kće ri, a ka da je mo ja uda ta kćer sa mu žom oti šla u Graz 
uzeo sam k se bi u za jed nič ko ku ćan stvo svog ro dja ka Da nu Pr pi ća sa nje go-
vom že nom. Ci je li na mje štaj je u ku ći u svim pro sto ri ja ma mo je vla sni štvo 
iz u zev ši ono ga što smo pri je u za pi sni ku na ve li, a za vi lu sam pla ćao mje seč-
no 5.900 Kn. na jam ni ne.

U stva ri od li ko va nja, na ro či to do dje lji va nja na zi va „vi te za“ ni sam ja 
ni mo gao uti ca ti, jer je to bi la stvar po glav ni ka.
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Vla da u ko joj san ja bio, ni je do na ša od lu ke o mo bi li za ci ji ni ti sam ja 
na to mo gao upli vi sa ti. Po zna to mi je, da su na ši lju di od re dji va ni, da idu u 
ta li jan ske i nje mač ke voj ne je di ni ce, ali ne znan tko je to od re dji vao, ne znam 
da su lju di išli vr lo ne ra do, na ro či to u ta li jan sku voj sku.

U po gle du pri nud nog de por ti ra nja rad ni ka na pri nud ni rad u Nje mač-
ku, ja ne po sred no ni šta ne znam, me dju tim po zna to mi je ovo: Njem ci su 
lo vi li na še lju de, me ta li ih u svo je lo go re i on da sla li na rad, mi mo zna nja i 
pro tiv vo lje na ših vla sti. Ta ko se je de si lo, da je 11 moj ih su se lja na do spje lo 
pre ko Ve le bi ta u Ob ro vac čet ni ci ma u ru ke, ko ji su ih iz ru či li Njem ci ma, a oni 
ih do ve li u Za greb i met nu li u svoj lo gor. Ja sam to do znao na vri je me i pre ko 
zna na ca po ku šao in ter ve ni ra ti da bu du pu šte ni, no do bio sam od go vor, da su 
već ot pre mlje ni 11 to ga mje se ce u Nje mač ku pri sil no. Po sli je to ga se je njih 
ne ko li ko po vra ti lo i po sje ti li rne, pa su mi sa op ći li, da su ot pre mlje ni 16 to ga 
mje se ca, da kle, po sli je no go što sam im ja po ku šao po mo ći.

U stva ri pre la že nja na dru gu vje ru iz ja vlju jem sli je de će: ja ni je sam 
bio pro ti van đa lju di mi je nja ju vje ru ka ko tko ho će, ali ob zi rom na pra vo slav-
ne va zda sam is ti cao i sta jao na sta no vi šte, da je to po hr vat sku stvar štet na 
po ja va, jer od pre la zni ka ne mo že ima ti ko ri sti ni cr kva ni do mo vi na, bu du ći 
da će se ti me po slu ži ti sa mo špe ku lan ti, ko ji i ta ko ne dr že ni šta ni do jed ne 
vje re.

O pri nud nom po kr šta va nju ni je bi lo ni go vo ra, bar ne me dju lju di ma 
s ko ji ma sam ja do la zio u ob zir. Bi lo je po je di na ca, ko ji su to či ni li. Ako se 
va ram, čuo sam to, za Vel. Žu pa na Lju bo Kva ter ni ka u Bi ha ću, no ni sam si gu-
ran, ni je li se ra di lo o ne kim dru gim nje go vim eks pe ri men ti ma. Vla da je isti-
na iz da la od red ba o mo da li te ti ma pre la za, ali ni je ni ko ga si li la da pre la zi. Ne 
sje ćam se, da bi vla da kao ta ko va, bi la da la po seb nu iz ja vu, da će pre la zni ci 
bi ti po seb no za šti će ni, no ne ki čla no vi vla de su pre po ru či va li da bu du za šti će-
ni oni, ko ji se mir no vla da ju, bez ob zi ra na to ko je su vje re. Pot sje ćam ov dje 
na moj go vor u Vi ro vi ti ci. Či nje ni ca, da su ipak čak i pre la zni ci bi li po bi je ni, 
te re ti ono ga tko je to ne po sred no iz vr šio. U pr vom re du Di du Kva ter ni ka kao 
rav na te lja za jav ni red i si gur nost. Vla da nje mu ni je mo gla na re dji va ti, jer je 
bio ne po sred no pod re djen po glav ni ku.

Kao čo vjek iz ja vlju jem, o ma sov nom kla nju uop će, a na po se o kla nju 
u lo go ri ma, ba ca nju ži vih lju di u po no re i spa lji va nju za tvo re nih lju di, kla nju 
dje ce, že na i sta ra ca, a još na po se i o mu če nji ma u za tvo ri ma, da su to stra ho-
te ko je sam va zda osu dji vao i ko je su na hr vat ski na rod uda ri le lja gu, ko ja će 
se mo ra ti du go i te ško pra ti. Na to me ja na ža lost ni sam mo gao ni šta uči ni ti ni 
kao član vla de, a ni kao čo vjek pro tiv na mi šlje nja iz van vla de, s raz lo ga ko je 
sam već na veo.
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Moj stav pre ma svim pri zna tim cr kva ma je bio naj ko rekt ni ji iz u zev-
ši sta ro-ka to lič ku, te nje zi ne pret stav ni ke ni sam htio ni pri mi ti. Pret stav ni ke 
srp sko-pra vo slav ne cr kve pri mio sam od mah pr vih da na i obe ćao im sa svo je 
stra ne da ću im ići na ru ku ko li ko god bu dem mo gao. Ži dov ski pret stav ni ci 
cr kve ni je su se ni pri ja vi li. Ne znam ni či ja je ide ja ni ka ko je do šlo do osnut-
ka hr vat sko-pra vo slav ne cr kve i ime no va nja Ger mo ge na, jer sam ta da bio u 
Ber li nu. Ko li ko se ja sje ćam ni je ni ka da pro gla še no, da je uki nu to pri zna nje 
srp sko-pra vo slav ne cr kve, ali ja na gla ša vam, baš sa stra ne sa mog po glav ni ka, 
da ne mo že na te ri to ri ju NDH po sto ja ti na ci o nal na cr kva, ko ja ima de svo ga 
vr hov nog gla va ra u dru goj dr ža vi. Vje ro jat no je, da je za to do šao do osnut ka 
hr vat sko-pra vo slav ne cr kve, ali ja u to me ni sam su dje lo vao. Sa Ger mo ge nom 
sam do la zio sve ga dva pu ta u do dir i to kod pri ma nja.

Sa nad bi sku pom Ste pin cem do la zio sam vi še pu ta u do dir kao nad le-
žni nje gov mi ni star, raz go va ra li smo o ra znim cr kve nim pi ta nji ma, na ro či to o 
pre la zni ci ma, če mu je on pri go va rao i kr stio se, da do pu sti na gle pre la ze, već 
je tra žio da sva ki pre la znik mo ra pro ći kr šćan ski na uk kroz 6 mj., pa ako i on-
da osta ne kod to ga da pred je, mo že pre ći. Znam da je nad bi skup Ste pi nac do-
la zio če šće po glav ni ku i da je in ter ve ni rao za pre la zni ku, ko ji su po za tva ra ni i 
ubi ja ni po usta ša ma, ali re zul tat ne znam. Po što stran ke u NDH ni su po sto ja le 
vje ru jem da ni je po sto ja la ni hr vat ska puč ka stran ka i ne znam ka ko su se nji-
ho vi lju di od no si li pre ma NDH, t.j. pre ma usta ša ma, no dr žim, da su svi mla-
dji pre šli u usta še, na ro či to kri ža ri, kao i dru ge kle ri kal ne or ga ni za ci je. Od nos 
funk ci o ne ra gr ko ka to lič ke cr kve pre ma ru ko vod stvu NDH bio je po zi ti van.

U po gle du sa rad nje na še sa čet ni ci ma ne znam ni šta, osim već na ve-
de nog. Za Dra ži nov ce isto ta ko ne znam.

U stva ri na pu šta nja Za gre ba iz ja vlju jem: op će ni to ni je po znat po glav-
ni kov stav pre ma me ni, pa su mi mno gi Hr va ti i za mje ra va li vje ru ju ći, da 
ni sam htio na nje ga dje lo va ti, da pri li ke u NDH bu du bo lje ne go što su bi le. 
S dru ge opet stra ne zbog mog dr ža nja i pre ma po glav ni ku i pre ma nje go voj 
oko li ni, ova je me ne pra ti la sa naj ve ćim ne po vje re njem. S pro tiv nič ke stra-
ne ja sam če sto sma tran uzroč ni kom naj ve ćih zlo dje la, ko ja su po či nje na u 
NDH. U ta kvom sta nju pred či nje ni com slo ma Nje mač ke, a s njo me i NDH, 
te do la ska Ju go slav. ar mi je u Za greb, ja sam bez u vjet no već ra ni je od lu čio, 
da se za ne ko vri je me uklo nim is pred pr vog na le ta. Kad to ne bih uči nio vje-
ru jem, da bi ne bi lo ubi le usta še u uvje re nju, da sam se ona ko pri je dr žao, 
jer sam, ba rem, par ti zan ski sim pa ti zer. Sto ga mi je bi lo po sve pri rod no da 
se uklo pim u vla di nu po vor ka, a kao do glav nik sam imao na to i pra vo I du-
žnost. Ka ko ve sam imao da lje na mje re, naj bo lji je do kaz moj stan, u ko jem 
ni je sam ni jed ne igle ma kao sa mje sta, osim jed na je di ne vred no te, a to je 
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ma li tor zo od Ive Lo zi ce. Nje ga san po vje rio jed nom pri ja te lja da ga sa ču va 
za slu čaj da bi moj stan ipak stra dao. Ka nio san osta ti va ni mje sec da na, a 
mo žda i dva, dok se ov dje ne sre de pri li ke i on da se po vra ti ti, jer ne že lim još 
je dan put iz ku si ti emi gra ci ju, pa ni s kim u dru štvu. Ko jim smo pu tem išli do 
Tam swe ga, gdje je Dr. Man dić do šao u ve zu sa En gle zi ma, to jo već opi sa no 
a dru gim za pi sni ci ma. Po stu pak En gle za pre ma na ma bio je vr lo fin. En gle zi 
su nas po sli je ne ko li ko da na do pra ti li do Ho sen bac ha, gdje nas je pre u zeo je-
dan ju go slo ven ski pot pu kov nik, ko ji nam je na gla sio da bu de mo mi mi, da će 
po stu pak sa na ma bi ti sa vr še no do bar i da nam do Za gre ba ne će ni tko od u ze ti 
ni naj ma nje stva ri. Ja po glav ni ka uop će ni sam vi dio, ni ti znam ku da je oti šao. 
Ma če ka sam vi dio u Kla gen fur tu /Ce lov ca/ kao što sam ra ni je na veo.

S ob zi rom na pre do če ne mi mo je ra ni je go vo re i član ke iz ja vit mi je 
sli je de će: Ja sam na po čet ku u NDH na vi še mje sta dr žao skup šti ne na ko ji ma 
sam že lio pri ka za ti po vi je snu va žnost ostva re nja na še ga sna o dr ža vi i ujed-
no raš či sti ti naš od no šaj pre ma srp stvu. In ten ci ja mi je bi la tim skup šti na ma 
pri re di ti or ga ni za ci ju usta škog po kre ta ona ko ka ko sam ju ja za mi šljao. O 
Sr bi ma sam iz na šao na rod no is ku stvo, ko je ni sam for mu li rao ja, ne go sam 
na rod. Ne po vje re nje! To sam pot kre plji vao na rod nim fra za ma. Čuo sam već 
ov dje ope to va no, da sam ne gdje re kao „Bjež te psi ne pre ko Dri ne!“ Ne sje ćam 
se, da sam to re kao, no da sam i re kao, bi lo bi sa mo ne u ku sno i uvre dlji vo, ali 
ujed no i a ta ko lo šoj for mi je dan do kaz vi še, da mi ni je ni kad bi la bli za po mi-
sao, da se mo že hr vat sko-srp ski spor ri je ši ti kla njem i obi ja njem, ne go sa mo 
me dju sob nom iz mje nom pu čan stva.

Već san spo me nuo ka da i zbog če ga sam pre stao dr ža ti dalj nje skup-
šti ne, i po sli je to ga ni je sam uop će vi še dr žao ni jed nog po li tič kog go vo ra u 
NDH.

Moj stav pre ma Na rod no-oslo bo di lač kom po kre ta: ja sam ga iz po-
čet ka sma trao lo gič kim sta vom ko mu ni stič ke par ti je Ju go sla vi je, a ka da sam 
čuo, da u nje ga bje že Sr bi bez raz li ke, pa i mno gi Hr va ti on da sam vi dio, da je 
to nu žna re ak ci ja na po stu pak onih, u usta škom po kre tu, o ko ji ma smo pri je 
go vo ri li.

Mo lim, da sve go re na ve de no objek tiv no se uzme u ob zir i pra ved nu 
ocje na. Ne osje ćam se kri vim ni za jed no po či nje no zlo dje lo jer ne sa mo da ih 
ni sam po ti cao, ne go sam na sto jao sva gdje po mo ći gdje god sam mo gao i po-
je din ci ma i sku pi na ma, a uko li ko sam ipak i da lje ostao ne sa mo u usta škom 
po kre tu, ne go i ne ko vri je me u vla di, do i sta se ne mo že uze ti kao kriv nja s 
ob zi rom na mo ju ci je lu pro šlost i jav ni rad, pa mo lim da se i to oci je ni i uva ži.

U po gle du od bra ne sta vi ti ću na knad no kon kret ni pri je dlog.
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НенадАнтонијевић,историчарвишикустос
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

Збор ник ра до ва, СрбииратуЈугославији1941.године, Ин сти тут за но-
ви ју исто ри ју Ср би је, Му зеј жр та ва ге но ци да, Ин сти тут сла вя но ве де ния 
Рос си й ской ака де мии на ук, Бе о град 2014, 648 стра на

Те мат ски збор ник ра до ва СрбииратуЈугославији1941. годи
не, об ја вљен je у из да њу три уста но ве, две из Ре пу бли ке Ср би је и јед не 
из Ру си је: Ин сти ту та за но ви ју исто ри ју Ср би је (Би бли о те ка „Збор ник 
ра до ва“, књи га 10), Му зе ја жр та ва ге но ци да и Ин сти ту та за сла ви сти ку 
Ру ске ака де ми је на у ке.

Ин спи ра тив ни пред го вор под на зи вом „Југословенскекризеиис
кушењарата“ на пи сао је др Дра ган Алек сић, уред ник Збор ни ка, ко ји 
је, мо же мо да ис так не мо, уз ко ле ге Алек сан дра Сто ја но ви ћа и Ду ша на 
Р. Ба ја ги ћа, нај за слу жни ји што је овај Збор ник ра до ва, угле дао све тлост 
да на.

Збор ник са др жи 27 ра до ва и по де љен је на три те мат ске це ли не 
ко је по кри ва ју сле де ћа ис тра жи вач ка пи та ња: 1. Ју го сло вен ска кри за и 
ис ку ше ње ра та, 2. Ју го сла ви ја, су се ди и ве ли ке си ле на по чет ку Дру гог 
свет ског ра та, 3. Ср би ја под оку па ци јом 1941. го ди не.

Об у хва ће не  су  сле де ће  те мат ске  обла сти: по ли тич ке  сна ге  у  
Ју го сла ви ји  у  пред ве чер је  ра та  и  пре у ре ђе ње  др жа ве,  Ју го сла ви ја  у 
пла но ви ма за ра ће них си ла у је сен и зи му 1940/41, мар тов ска кри за 1941, 
оку па ци ја,  ко ла бо ра ци ја,  от пор,  по ли ти ка  на ци стич ких  оку па то ра  у 
Ср би ји, гра ђан ски рат, ма сов на ре пре си ја, хо ло ка уст, из бе глич ко пи та-
ње, Ср би у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, из бе глич ка вла да 1941. Сво-
је  ра до ве  су  при ло жи ли  ис тра жи ва чи  из  шест  зе ма ља по ред Ср би је 
(Не мач ка, Хр ват ска, Сло ве ни ја, Бу гар ска, Ру си ја, Ве ли ка Бри та ни ја). Ра-
до ви су об ја вље ни на срп ском,  ру ском,  не мач ком  и  ен гле ском  је зи ку.

У обим ном и са др жај ном при ло гу, ко ји је на шао ме сто на кра ју 
Збор ни ка ра до ва, и има нај ве ћи зна чај ме ђу број ним и ис так ну тим ра-
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до ви ма, ауто ри Д. Р. Ба ја гић и А. Сто ја но вић, под на зи вом „Југословен
скекризе(19181941)идругисветскиратнапросторуСрбијеуновијој
српској историографији“, на де та љан и на уч но уте ме љен на чин об ја-
шња ва ју кључ не те ме, про бле ме и иза зо ве са ко ји ма се су сре ћу срп ска и 
дру ге исто ри о гра фи је при ли ком ис тра жи ва ња те ма ко је су на шле ме сто 
у Збор ни ку ра до ва „Ср би и рат у Ју го сла ви ји 1941. го ди не“.

Ба ја гић и Сто ја но вић ана ли зи ра ју пи са ње но ви је срп ске исто ри о-
гра фи је, од 1990. до 2010. го ди не, о ју го сло вен ским кри за ма (1918–1941), 
ис ку ше њи ма ра та, као и о Дру гом свет ском ра ту на про сто ру Ср би је.

Пре ма за кључ ци ма Ба ја ги ћа и Сто ја но ви ћа, де це ни је „над зо ра“ 
над ју го сло вен ском исто ри о гра фи јом ко ја је, по сле  Дру гог  свет ског  ра-
та углав ном би ла у функ ци ји по ли ти ке, спу та ва ле су раз вој на у ке ко ја  је, 
у на чи ну  ин тер пре та ци је исто риј ских чи ње ни ца и у из бо ру ис тра жи вач-
ких те ма, би ла за ви сна од по гле да, ста во ва и по тре ба пар ти је на вла сти. 
Због на мет ну тог тен ден ци о зног, јед но стра ног и иде о ло ги јом оп те ре ће-
ног при сту па на ста ли су број ни сте ре о ти пи и „цр но-бе ле“ пред ста ве, ко-
је ни су мо гле да пру же ја сан и пре ци зан увид у ис тра жи ва не те ме.

Тек ше зде се тих го ди на 20. ве ка за по че ло је по сте пе но уда ља ва-
ње од ути ца ја ко му ни стич ке пар ти је, што је омо гу ћи ло ис тра жи ва чи ма 
да до ђу до објек тив ни јих од го во ра на по је ди на пи та ња. На по ри за пре-
вла да ва њем иде о ло шких ста во ва пра ће ни су и про ши ри ва њем те мат ског 
кру га пи та ња. Ин те ре со ва ње исто ри ча ра усме ре но је на све обла сти дру-
штве ног жи во та.

По сте пе но су фор ми ра ни ста во ви да се са зна ња о про шло сти Ју-
го сла ви је мо гу уна пре ди ти  са мо  уко ли ко  бу ду  ис тра жи ва ни  сви  са др-
жа ји  људ ског  жи вље ња, уко ли ко се иден ти фи ку ју про це си ду гог тра ја-
ња и уко ли ко им се од ре ди ме сто у укуп ним ци ви ли за циј ским то ко ви ма.

Тај пра вац сле ди ла је и срп ска исто ри о гра фи ја од де ве де се тих 
го ди на 20. ве ка до да нас, осло бо ђе на иде о ло шко-по ли тич ких при ти са ка 
и спрем на да на про шлост гле да  без  пред ра су да  и  пре ду бе ђе ња.  Са-
вре ме на срп ска исто ри о гра фи ја, ко ја је уте ме ље на на осно ва ма на уч не 
исто ри о гра фи је, отво ри ла је чи тав низ пи та ња и уви де ла чи тав низ но-
вих чи ње ни ца и за кљу ча ка.

Кључ ни про бле ми ко је је по треб но об ја сни ти и пред ста ви ти на 
на уч ној осно ви су: Ка рак тер ју го сло вен ског ује ди ње ња, уре ђе ње и пре у-
ре ђе ње Кра ље ви не, срп ско на ци о нал но пи та ње, при вре да, вој ска, вер ске  
за јед ни це,  се ло,  по ли тич ке  стран ке  (њи хо ва  иде о ло ги ја,  удру же но  
де ло ва ње  опо зи ци је), Ко мин тер на, Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, 
ре во лу ци о нар ни рад нич ки по крет, спољ на по ли ти ка, ди пло ма ти ја и ди-
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пло ма те Кра ље ви не, кул тур на по ли ти ка, ин те ли ген ци ја, исто ри ја иде ја, 
европ ски, а по себ но не мач ки ути ца ји у ју го и сточ ној Евро пи и Ју го сла-
ви ји, се па ра ти зам, при пре ма ге но ци да, оку па ци ја, ко ла бо ра ци ја и дру ге 
те ме.

Нај зна чај ни је те ме о ко ји ма је пи са ла срп ска исто ри о гра фи ја за 
пе ри од из ме ђу два свет ска ра та и у Дру гом свет ском ра ту су: ју го сло вен-
ска иде ја и ју го сло вен ско ује ди ње ње, ју го сло вен ска др жа ва и дру штво, 
вој ска Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, по ли тич ке гру пе, ор га ни за ци је и 
иде о ло ги је, кул тур на по ли ти ка, Ри мо ка то лич ка цр ква и кле ри ка ли зам, 
Ср би у Хр ват ској, се ло и се ља штво у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, ју-
го сло вен ске др жав не и по ли тич ке ин сти ту ци је, на ци о нал не ма њи не у 
Ју го сла ви ји, Ал бан ци, ју го сло вен ска др жа ва и ме ђу на род но окру же ње, 
ма сов на изо ла ци ја и др жав на ре пре си ја, еми гра ци ја, еко ном ски од но-
си Ју го сла ви је и Фран цу ске, Ми лан Сто ја ди но вић, 27. март и Април ски 
рат 1941. го ди не, Ју го сло вен ска кра љев ска вла да у еми гра ци ји; Ср би ја 
у Дру гом свет ском ра ту: оку па ци ја и ко ла бо ра ци ја, рат ни зло чи ни оку-
па то ра у Ср би ји и хо ло ка уст срп ских Је вре ја, сва ко днев ни жи вот под 
оку па ци јом, уста нак 1941. го ди не, по кре ти от по ра у оку пи ра ној Ср би ји, 
Ми лан Не дић – из вор не са гла сно сти срп ске исто ри о гра фи је у зе мљи и 
еми гра ци ји, про па ган да и кул тур на по ли ти ка срп ских ко ла бо ра ци о ни-
ста, осло бо ђе ње Ср би је и ре пре си ја на кон осло бо ђе ња.

У те мат ском збор ни ку ра до ва отво рен је ве ли ки број по ме ну тих 
пи та ња и те ма на ко је су да ти но ви од го во ри, ко ри шће њем аде кват не 
ар хив ске гра ђе, али и дру га чи јим ту ма че њем већ по зна тих исто риј ских 
из во ра, као и ко ри шће њем нај но ви јих на уч них ре зул та та об ја вље них у 
мо но гра фи ја ма и дру гим на уч ним ра до ви ма, на ста лих по след њих го ди-
на о исто ри ји Ср би је, Ју го сла ви је, срп ског на ро да у 20. ве ку, по себ но, у 
пр вој по ло ви ни ми ну лог ве ка, тј. у де це ни ја ма по сле Ве ли ког ра та, као 
и у Дру гом свет ском ра ту, а у овом кон крет ном слу ча ју, у пр вој рат ној 
го ди ни Дру гог свет ског ра та.

Ауто ри тек сто ва у овом те мат ском збор ни ку ра до ва су: Алек-
сан дар Сто ја но вић (текст о Вла ди ми ру Вел мар-Јан ко ви ћу); Chri stian 
Kurzydlow ski (о Ди ми три ју Љо ти ћу); Бо жо Ре пе (о Сло ве ни ји пред по-
че так Дру гог свет ског ра та), Вла ди мир Алек се е вич Те сем ни ков (о би-
о гра фи ји Ле бе де ва и Со вјет ском Са ве зу); Алек сан дар Алек сан дро вич 
Сил кин (о ре жи му у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји); Жељ ко Бје љац, Ма ри ја 
Дроб ња ко вић и Ми лан Ра до ва но вић (о ми гра ци ја ма ста нов ни штва Вој-
во ди не); Алек сан дар Лу кић (о Мла де ну Жу јо ви ћу); Ле о нид Ги би ан ский 
(о по ли ти ци Со вјет ског Са ве за пре ма Ју го сла ви ји); Ka trin Bo eckh (о пла-
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но ви ма на ци стич ке Не мач ке пре ма Ју го сла ви ји); Voin Bo ji nov (о од но-
си ма из ме ђу Бу гар ске и Ју го сла ви је); Ма рио Ја реб (о од но си ма САД и 
Ју го сла ви је); Зо ран Ја ње то вић (о ју го сло вен ском Ба на ту); Алек сан дар 
В. Ми ле тић (о уло зи КПЈ у до га ђа ји ма 27. мар та 1941. го ди не); Ар пад 
Хор њак (о уло зи Ма ђар ске у рас пар ча ва њу Ју го сла ви је); Вла дан Јо ва но-
вић (о Вар дар ској ба но ви ни у вре ме Април ског сло ма); Дра ган Алек сић 
(о ми си ји не мач ког ди пло ма те Ед мун да Фе зен ма је ра у оку пи ра ној Ср-
би ји); Не над Ан то ни је вић (о срп ско-ал бан ским од но си ма у Ко сов ском 
окру гу, де лу оку пи ра не Ср би је од не мач ких на ци ста); Јо ван Мир ко вић 
(о иде о ло шкој осно ви зло чи на НДХ); Алек сеј Ти мо фе јев (о со вјет ском 
ути ца ју на по че так бор бе про тив оку па то ра и о по чет ку гра ђан ског ра та 
у Ју го сла ви ји); Сил ви ја Кре ја ко вић (о од ма зди не мач ке вој ске-Вер мах та 
над срп ским ци ви ли ма у Кра ље ву ок то бра 1941); Дра ган Цвет ко вић (о 
гу би ци ма пар ти зан ског по кре та у оку пи ра ној Ср би ји 1941); Ми лан Тер-
зић (о ју го сло вен ским вој ним из ве шта ји ма из Ка и ра); Ко ста Ни ко лић 
(о рат ним ци ље ви ма КПЈ); Љу бин ка Шко дрић (о про свет ној по ли ти ци 
вла де Ми ла на Не ди ћа); Де јан Зец (о спорт ској по ли ти ци вла де Ми ла на 
Не ди ћа) и Ни ки ца Ба рић (о од но су вла сти НДХ пре ма Ср би ма у се вер-
ној Дал ма ци ји 1941-1943. го ди не).

На да мо се да ће при ре ђи ва чи на ста ви ти свој успе шан и пре га-
лач ки рад и на при ре ђи ва њу и об ја вљи ва њу но вих збор ни ка ра до ва ко ји 
го во ре о исто ри ји Ср ба и срп ског на ро да и у пе ри о ду 1942-1945. го ди не.

Му зеј жр та ва ге но ци да ће их у окви ру ма те ри јал них и ис тра жи-
вач ких мо гућ но сти све срд но по др жа ти у тим ак тив но сти ма. Та са рад ња 
је мо гу ћа у окви ру про грам ских ак тив но сти Му зе ја (из да вач ка де лат-
ност), чи ју ре а ли за ци ју омо гу ћа ва фи нан сиј ска по др шка Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је. При ка за ни Збор ник 
ра до ва је нај ве ћим де лом фи нан си ран од Ми ни стар ства про све те, на у-
ке и тех но ло шког раз во ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је, а део не до ста ју ћих 
сред ста ва је обез бе дио Му зеј жр та ва ге но ци да.
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НиколаН.Живковић
Бер лин/Бе о град

Ec kart Con ze, Nor bert Frei, Pe ter Hayes und Mos he Zim mer mann,DasAmt
und die Vergangenheit:DeutscheDiplomaten imDritten Reich und in der
Bundesrepublik, Ver lag: Karl Bles sing Ver lag; 2010 München, 879 (Исто-
ри ја Не мач ког ми ни стар ства ино стра них де ла – не мач ки ди пло ма ти у 
вре ме Хи тле ра и За пад не Не мач ке“)
 

Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка, као што се ви ди, пре ве дох као „За-
пад на Не мач ка“ из про стог раз ло га да не до ђе до за бу не. Јер и да на шња 
ује ди ње на Не мач ка има исто име. А књи га се ба ви исто ри јом не мач ке 
ди пло ма ти је из ме ђу 1933. и 1970, а она се од но си не на Де мо крат ску Ре-
пу бли ку Не мач ку, да кле Ис точ ну, већ на За пад ну, са глав ним гра дом Бо-
ном. Чим се књи га по ја ви ла, иза зва ла је ве ли ко ин те ре со ва ње јав но сти. 
Не де ља ма и ме се ци ма по штам па њу тог обим ног де ла (са др жи бли зу 
900 стра на), во ди ла се жуч на ди ску си ја ка ко у не мач кој струч ној штам-
пи, та ко и у нај у глед ни јим не мач ким но ви на ма. Књи га је 2012. штам па-
на у џеп ном из да њу („Pant heon“, München 2012). Освр ну ћу се са мо на 
нај ва жни је мо мен те те по ле ми ка, док ћу нај ви ше про сто ра би ти по све-
ће но, раз у ме се, оним де ло ви ма књи га ко је го во ре о од но су Не мач ког 
ми ни стар ства ино стра них де ла, пре ма Ср би ји и срп ском на ро ду.

И до са да је, по сле Дру гог свет ског ра та, на пи са но не ко ли ко за-
па же них ра до ва на ту те му: Ge rald Re i tlin ger, TheFinalSolution.TheAt
tempt to Exterminate the Jews of Europe, 19391945, Lon don 1953; Paul 
Se a bury, TheWilhelmstrasse.AStudyofGermanDiplomatsUndertheNazi
Regime, Ber ke ley and Los An ge les 1954; Léon Po li a kov und Jo seph Wulff, 
DasDritteReichunddieJuden.DokumenteundAufsätze, Ber lin 1955; Raul 
Hil berg, TheDestructionoftheEuropeanJews, New York 1961; Chri stop her 
R. Brow ning, TheFinalSolutionandtheGermanForeignOffice.AStudyof
ReferatDIIIofAbteilungDeutschland19401943, New York 1978; Hans-
Jürgen Döscher, DasAuswärtigeAmtimDrittenReich.DiplomatieimSchat
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tender„Endlösung“, Ber lin 1987.
Сту ди ја по ме ну те че тво ри це исто ри ча ра на ста ла је као ре зул-

тат јед ног скан да ла, а ње га је иза звао та да шњи не мач ки ми ни стар ино-
стра них де ла Јо шка Фи шер. На и ме, го ди не 2004. умро је је дан не мач ки 
ам ба са дор по име ну Франц Крапф (Franz Krapf). Уоби ча је но је да се у 
ин тер ним спи си ма спо ме не пре ми ну ли ко ле га и да се са не ко ли ко ре чи 
опи ше ње гов жи вот и ви ше де це ниј ски рад у слу жби не мач ке ди пло ма ти-
је. Фи шер је, ме ђу тим, од био да то учи ни. То је обра зло жио чи ње ни цом 
да је Крапф био не са мо био члан на ци стич ке стран ке, већ да је но сио и 
уни фор му есе сов ца („SS“).

Тај по тез Фи ше ра иза звао је та лас про те ста у Не мач ком ми ни-
стар ству ино стра них по сло ва. Ка да је већ од би ла „фир ма“ да об ја ви чи-
ту љу, на шло се не ко ли ко ње го вих ко ле га и та да као при ват на ли ца са-
ку пи ли но вац и не мач ки ме ди ји су је об ја ви ли. Фи шер је то оце нио као 
про во ка ци ју, те је ре шио да са зо ве ко ми си ју исто ри ча ра. Дао им је за да-
так да оце не рад не мач ких ди пло ма та у вре ме Тре ћег Рај ха.

Обра зло же ње је гла си ло да је сту ди ја по треб на јер не до ста је је-
дан ре пре зен та ти ван, оп шти пре глед исто ри је „АА“, ка ко се скра ће но на 
не мач ком пи ше Не мач ко ми ни стар ство ино стра них де ла  („Auswär ti ges 
Amt“).

Због че га је то по гла вље не мач ке не та ко дав не про шло сти та ко 
кон тра верз но? За то што су од свих не мач ких ин сти ту ци ја Тре ћег Рај ха, 
„АА“ сма трао да је био нај ма ње „за ра жен“ ви ру сом на ци зма. Та ко мно-
ги ма ни је би ло чуд но што је ве ли ки број ди пло ма та из Хи тле ро вог до ба, 
крат ко по сле кон ца Дру гог свет ског ра та при мљен у ди пло ма ти ју За пад-
не Не мач ке (фор ми ра не 1949. го ди не), или ка ко њен пу ни на зив гла си: 
Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка (Bun de sre pu blik), са глав ним гра дом Бо ном 
(Bonn).

Сту ди ја је ре зул тат ра да че тво ри це ме ђу на род но при зна тих исто-
ри ча ра: Кон це, Фрај, Хејс и Ци мер ман (Ec kart Con ze, Nor bert Frei, Pe ter 
Hayes und Mos he Zim mer mann). Екарт Кон це је про фе сор исто ри је на 
уни вер зи те ту у Мар бур гу (Mar burg). Об ја вио је по ред оста лог књи гу Die
SuchenachSicherheit.EineGeschichtederBundesrepublikvon1949bisin
dieGegenwart, München 2009, ве о ма за па же ну у јав но сти; Нор берт Фрај 
је про фе сор уни вер зи те та у Је ни (Universität Je na). Ко а у тор је де ла ко је 
је та ко ђе иза зва ло ве ли ко ин те ре со ва ње: Flick.DerKonzern,dieFamilie,
dieMacht, München 2009; Пи тер Хејс је аме рич ки про фе сор и то са Nor-
thwe stern Uni ver sity Evan ston, Il li o no is. На пи сао је књи гу Handbook of
HolocaustStudies, Ox ford 2010; Мо ше Ци мер ман, изра ел ски исто ри чар, 
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про фе сор са Хе бреј ског уни вер зи те та у Је ру са ли му. Ње го во нај зна чај-
ни је де ло је DeutschegegenDeutscheDasSchicksalderJuden19381945, 
Ber lin 2008.

У пре до го вру књи ге ауто ри не по сред но скре ћу па жњу да је ре-
зул тат њи хо вог ра да по ра зан за „АА“. На и ме, у но вој Са ве зној Ре пу бли-
ци Не мач кој (in der ne uen Bun de sre pu blik) ду го се не го вао и чу вао мит 
о „по себ ној уло зи Не мач ког ми ни стар ства ино стра них по сло ва то ком 
Хи тле ро ве дик та ту ре („den lan ge auch gep fleg ten und gehüte ten Mythos 
von der be son de ren Rol le des Auswär ti gen Am tes in der Hi tler dik ta tur“): 
да је ве ћи на ди пло ма та из вре ме на Хи тле ра и Ри бен тро па би ла за пра во 
тај но про тив на ци стич ке дик та ту ре. Но, они су, твр ди ло се, оста ја ли на 
сво јим ду жно сти ма, ка ко би спре чи ли да се де се још стра шни је ства-
ри („die Schlim me res verhüte ten“). На ве де ни ауто ри ве ру ју да им је по-
шло за ру ком да тај сво је вр сни мит, ту ле ген ду, за у век са хра не и уни ште 
(zerstören). Че тво ри ца исто ри ча ра сма тра ју да су про на шли до вољ но до-
ку ме на та ко ји по ка зу ју и до ка зу ју, да Ми ни стар ство ино стра них де ла у 
Бер ли ну („das Auswär ti ge Amt in Ber lin“, или ка ко се по пул ра но зо ве „das 
Amt in der Ber li ner Wil helmstraße“), од са мог по чет ка ак тив но уче ство ва-
ло („ak tiv be te i ligt“) у си сте мат ском уни шта ва њу Је вре ја.

Чи ње ни ца је да је по сле 1945. ве о ма ма ли број не мач ких ди пло-
ма та због та квог кри ми нал ног по на ша ња од го ва рао пред су дом. За то је 
и мо гло да се до го ди да су мно ге Хи тле ро ве ди пло ма те на ста ви ле да ра-
де свој по сао и по сле про гла ше ња Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. Кон рад 
Аде на у ер је ја сно ка зао да у Бо ну (Das Auswär ti ge Amt an der Ko blen zer 
Straße in Bonn) не же ле ре ста у ра ци ју на ци стич ке ди пло ма ти је из бер-
лин ске ули це Вил хелм („ke i ne re sta u ri er te Wil helmstraße“), јер је др жа ви 
из над све га ста ло да осно ву ди пло мат ског ка дра чи не „ис ку са ни слу жбе-
ни ци ста ре пру ске шко ле“ („das er fa hre ne Per so nal der al ten preußischen 
Schu le“). Ка да су Аде на у е ра пи та ли због че га је из прет ход ног ре жи ма 
пре у зео та ко ве ли ки број ди пло ма та, он је од го во рио: „Чо век не про си па 
пр ља ву во ду, ако не ма чи сте“ (Kon rad Ade na u er „Man schüttet kein drec-
ki ges Was ser weg, wenn man kein re i nes hat.“). Иде ја је би ла, ка ко се зва-
нич но твр ди ло, да се из слу жбе ис кљу че са мо ком про ми то ва не ди пло-
ма те, ко је су свим ср цем при хва ти ле на ци стич ку иде о ло ги ју. Да ли је то 
ура ђе но те мељ но, до след но, ка ко је у ства ри тре ба ло, то је дру го ва жно 
пи та ње.

Глав на за мер ка ка да је реч о кон цеп ту и са др жа ју књи ге, од но си 
се на чи ње ни цу да су по ме ну та че тво ри ца исто ри ча ра нај ви ше па жње 
по све ти ли уло зи „АА“ у уни шта ва њу Је вре ја. Као да у ра ту ни су стра да-
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ли и дру ги, би ла је опа ска кри ти ча ра!
О то ме, по мом ми шље њу, убе дљи во, го во ри књи га Кер фе ра (Da-

niel Ko er fer„Diplomatenjagd: JoschkaFischer, seineUnabhängigeKom
missionundDasAMT“). Он за ме ра че тво ри ци ауто ра да ни су на пи са ли 
„по дроб ну и све о бу хват ну исто ри ју Не мач ког ми ни стар ства ино стра них 
де ла („KE I NE um fas sen de Geschic hte des Auswär ti gen Am tes“) у вре ме на-
ци ста, већ да су се ис кљу чи во огра ни чи ли на про у ча ва ње ге но ци да над 
Је вре ји ма и не мач кој ди пло ма ти ји, ко ја је би ла укљу че на, па и ак тив но 
уче ство ва ла у тим по сло ви ма („son dern beschränkt sich ausschließlich auf 
die Ver stric kung des AA in den Völkermord an den Ju den“).

Кер фе ро ва за мер ка је мо жда и тач на. Про цен ту ал но је, на при-
мер, стра да ло да ле ко ви ше Бе ло ру са, не го Је вре ја. Као ре зул тат не мач ке 
агре си је, ва жно је под се ти ти да су Ру си из гу би ли ви ше од 20 ми ли о на 
љу ди, док су Ср би, от при ли ке као и Је вре ји, ако се има у ви ду про цен ту-
ал ни број стра да лих. Па ипак, За пад, па и ова књи га, ка да се по сма тра ју 
гу би ци у Дру гом свет ском ра ту, у де ве де сет од сто слу ча је ва го во ре са мо 
и ис кљу чи во о Је вре ји ма. Ни је, на рав но, до бро да се ства ра ли ста жр та-
ва, да та ко ка же мо, пр вог и дру гог ре да. То, нај зад, ни је до бро и за са ме 
Је вре је.

Но, јед ну чи ње ни цу ни је дан озби љан исто ри чар не мо же да по-
рек не, а то је да је „das Auswär ti ge Amt“ био у ве ли ком бро ју слу ча је ва 
ди рект но од го во ран за зло чи не ко је су се до го ди ли у вре ме Тре ћег рај ха“  
(„die Ver brec hen des 3. Re ic hes“).

У уво ду књи ге да је се би о граф ска ски ца не мач ког ди пло ма те 
Фри ца Кол беа (Fritz Kol be). Он је је дан од ма ло број них др жав них слу-
жбе ни ка ко ји је 1933. го ди не дао остав ку јер се ни је сла гао са по ли ти ком 
Адол фа Хи тле ра. По сле Дру гог свет ског ра та Кол бе ни је мо гао да се 
по но во за по сли у за пад но не мач кој ди пло ма ти ји, по што је „сво ју отаџ-
би ну у те шким вре ме ни ма оста вио на це ди лу“ („we il er sein Va ter land 
in schwe rer Ze it im Stich ge las sen ha be“). Дру га чи је ка за но, ди пло ма те из 
вре ме на Хи тле ра и Ри бен тро па спре чи ли су за пра во Кол беа да се опет 
на ђе у ди пло мат ској слу жби За пад не Не мач ке.

Че тво ри ца ауто ра по ме ну те књи ге по чи њу са 1933. го ди ном, ка да 
је Хи тлер до шао на власт. При су ство на ци ста од мах је по че ло да де лу-
је у свим др жав ним ин сти ту ци ја ма. Раз у ме се, ни је оста ло по ште ђе но 
ни Ми ни стар ство ино стра них по сло ва. Са мо се ма ли број ди пло ма та 
су про ста вио но вом ре жи му де лу ју ћи хра бро и до след но. Све тао при-
мер пред ста вља При твиц (Fri e drich von Prit twitz und Gaf fron). Он је та да 
оба вљао ду жност не мач ког ам ба са до ра у Ва шинг то ну. Имао је све га 49 
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го ди на, што је та да пред ста вља ло рет кост да не ко у тој ста ро сној до би 
по ста не ам ба са дор и то на та ко ва жном ме сту.

Кол бе и фон При твиц пред ста вља ју из у зе так.
Ка ко се по на ша ла ве ћи на дру гих не мач ких ди пло ма та? Не ма ли 

број ак тив но је уче ство вао у Хи тле ро вом про гра му. Шеф „АА“ био је 
Ри бен троп (Jo ac him von Rib ben trop) и он је у сво јој по ли ти ци од 1938. 
го ди не у свом де ло ва њу имао пот пу ну по др шку Хи тле ра, Хи мле ра и 
ње го ве елит не есес-је ди ни це („SS“). Хи млер је, да под се тим, осу ђен на 
смрт на Нир бер шком про це су и обе шен у ок то бру 1946.

Ипак, оста је чи ње ни ца да је зна тан број осо бља из „АА“ леб део 
из ме ђу па сив ног от по ра и успе шног при ла го ђа ва ња. У њих по ме ну ти 
ауто ри убра ја ју во де ћег ди пло ма ту тог вре ме на – Вај це ке ра (Ernst Fre-
i he rr von We izsäcker). Ње гов син Ри хард био је до 1984. гра до на чел ник 
За пад ног Бер ли на, а по том пу них де сет го ди на и пред сед ник Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке.

Из до ку ме на та и лич них бе ле жа ка се ви ди да је Ернст Вај це кер 
био ре зер ви сан пре ма ре жи му Адол фа Хи тле ра, али се ни је ре шио на 
ак ти ван от пор на ци стич ком ре жи му. Он је био, од мах по сле Ри бен тро-
па, дру ги чо век у Ми ни стар ству ино стра них де ла (Staatssekretär Ernst 
von We izsäcker, 1882–1951). Го ди не 1938. по стао је др жав ни се кре тар 
у „АА“. Че сто је до ла зио у су коб са Ри бен тро пом и на ци стич ком пар-
ти јом. Ка ко су ауто ри убе дљи во пре до чи ли, они су се су ко бља ва ли око 
так ти ке и ком пе тен ци је, али ве о ма рет ко око са мог по ли тич ког са др жа-
ја. У том сми слу Вај це кер је де лио ми шље ње са сво јим ше фом Ри бен-
тро пом. Са гла сан је и са Хи тле ром по пи та њу ре ви зи је не мач ко-пољ ске 
гра ни це. С дру ге стра не, из до ку ме на та је ви дљи во, да је Вај це кер био 
про тив то га да Не мач ка по ве де рат про тив Лон до на и Мо скве и про ти вио 
се пла но ви ма на ци ста да Не мач ка за вла да све том („die de utsche Welt he-
rrschaft“). Исто та ко, ка ко се мо же уочи ти, он је де лио ја сне ан ти па ти је 
пре ма Је вре ји ма, а на ро чи то су му би ли ан ти па тич ни „ис точ ни Је вре ји“ 
(„Ostju den“), да кле, ру ски, пољ ски и ру мун ски Је вре ји. Ка да је Не мач-
ка на па ла Пољ ску, је дан ње гов син је по ги нуо већ дру гог да на ра та – 2. 
сеп тем бра 1939. – па се та ко он, Вај це кер, на шао у си ту а ци ји да кре не 
при ме ром свог си на, сма тра ју ћи да га ње го ва смрт на не ки на чин оба ве-
зу је, од но сно, да му је ду жност да слу жи зе мљи и на ро ду („sah er sich in 
der Bahn der Pflicht“).

У та ко зва ном про це су „про тив ули це Вил хелм“ („Im Wil-
helmstraßen pro zess“), одр жа ном 1948/49, на оп ту же нич кој клу пи на шло 
се осам не мач ких ди пло ма та из вре ме на Хи тле ро ве вла да ви не. Вај це кер 
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је осу ђен на се дам го ди на за тво ра. Адво кат му је био син Ри хард. Но си-
о ци на ци о нал со ци ја ли зма – као и у свим ра ди кал ним по кре ти ма – би ли 
су, углав ном, мла ди љу ди, у ве ли кој ме ри фа на ти ци, док је свет ди пло-
ма та пре при па дао ста ри јем, кон зер ва тив ном сло ју дру штва. Већ и та 
чи ње ни ца го во ри да они ни су мо гли да бу ду узор мла дим на ци сти ма.

Ак ти ван от пор на ци стич ком ре жи му од не мач ких ди пло ма те био 
је ре дак, спо ра ди чан и свео се на све га не ко ли ко лич но сти. По ред већ 
спо ме ну тих Кол беа и фон При тви ца, ме ђу тим љу ди ма су би ли и: Ха сел 
(Ul rich von Has sell), Трот (Adam von Trot), Хеф тен (Hans von Ha ef ten, 
Берн шторф (Al brecht Graf von Bern storff), Фај не (Ger hart Fe i ne).

Ауто ри су по ку ша ли да по ја сне кон ти ну и тет из ме ђу ста ре и но ве 
не мач ке ди пло ма ти је, то јест из ме ђу Вил хел мо ве ули це и Бон ског ми ни-
стар ства ино стра них по сло ва („zwischen der al ten Wil helmstraße und dem 
Bon ner Auswär ti gen Amt“). Ов де је Фрај, из гле да, у пра ву ка да твр ди да 
су мно ге ису ви ше ком про ми то ва не ди пло ма те из вре ме на Ри бен тро па, 
по сле Дру гог свет ског ра та на шли ухле бље ње у за пад но не мач ким ам-
ба са да ма ши ром арап ског све та („Und al lzu be la ste te ’Ehe ma li ge‘ – die 
schic kte man gern in die ara bische Welt“, Ein Gespräch mit dem Mit glied der 
Hi sto ri ker kom mis sion Nor bert Frei, 28. 10. 2010, „Die Ze it“).

И нај же шћи кри ти ча ри, ме ђу тим, са гла сни су у јед ном. Де ло че-
тво ри це исто ри ча ра до не ло је мно го но вих и за ни мљи вих по да та ка („viel 
Ne u es“), ка ко то, на при мер, ка же исто ри чар Ше фер-Но ске (Schäfer-No-
ske). Пре ма ње го вом ми шље њу, мно ге не по зна те чи ње ни це угле да ле су 
пр ви пут све тло да на („vi e le Din ge ans Licht ge kom men“), јер су до та да 
ду го ста ја ле са кри ве не у мра ку по дру ма ди пло мат ских ар хи ва.

Ше фер-Но ске убра ја се у ува же не кри ти ча ре по ме ну тог де ла, 
али је исто вре ме но спре ман да при хва ти и вред но сти сту ди је че тво ри-
це ис так ну тих про фе со ра. Он на ро чи то хва ли онаj део књи ге ко ји су 
об ра ди ли про фе со ри Фрај и Ци мер ман (http://www.de utschland funk.de/
da-wer den-nicht-die-ver di en ste-ge nannt.691.de.html?dram:ar tic le_id=54796 
26. 10. 2010)

Не ма сум ње да су мно ге не мач ке ди пло ма те сво јим де ло ва њем 
то ком Дру гог свет ског ра та до при не ле уни шта ва њу Је вре ја. У де пор та-
ци ји Је вре ја, ре ци мо, у Фран цу ској се ис та као Абец (Ot to Abetz), а у Ри-
му – Ран (Ru dolf Rahn).

Опет до ла зи мо до пи та ња да ли је ме ђу не мач ким ди пло ма та ма 
би ло слу ча је ва от по ра? Не ка име на су већ на ве де на. У књи зи је опи сан 
при мер Фај на (Ger hart Fe i ne). Он је од мар та 1944. био на функ ци ји не-
мач ког ам ба са до ра у Бу дим пе шти. За јед но са швај цар ским ди пло ма том 
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Лу цом (Carl Lutz), Фај не је пру жио уто чи ште мно гим про га ња ним Је-
вре ји ма и ти ме их спа сао од де пор та ци је и смр ти. Ме ђу тим, за раз ли ку 
од Фај на, дру ги не мач ки ди пло ма та у том гра ду, Ве зен ма јер (Ed mund 
Ve e sen mayer), ак тив но је уче ство вао у де пор та ци ји и уни шта ва њу ма-
ђар ских Је вре ја.

Не ку вр сту ко о ре фе ра та ре а гу ју ћи на књи гу че тво ри це ауто ра на-
пи сао је, ка ко је прет ход но ре че но, бер лин ски исто ри чар Кер фер (Da niel 
Ko er fer: „Di plo ma te njagd. Joschka Fischer und se i ne Unabhängige Kom-
mis sion und ’Das AMT‘“; Stra uss Me dien & Edi tion, 2013 Pots dam, 544).   
Ње гов рад је ве о ма зна ча јан за све оне ко ји се ба ве или ће се ба ви ти том 
те мом, јер је ус пео да ука же на не ка оче вид на пре те ри ва ња. И он је са-
гла сан са тврд њом да је у не мач ком Ми ни стар ству ино стра них по сло ва 
би ло ма ло хе ро ја ко ји су пру жи ли ак ти ван от пор на ци стич ком ре жи му. 
Али, пре ма ње го вом ми шље њу не сто ји тврд ња да су слу жбе ни ци „АА“ 
од и гра ли глав ну уло гу у уни шта ва њу Је вре ја. Ве ћи на њих се, ка же, при-
ла го ди ла но вим усло ви ма, би ли су ка ри је ри сти и про сто су из вр ша ва ли 
на ре ђе ња ко ја су до ла зи ла из бер лин ске цен тра ле. У Пољ ској и у оку пи-
ра ним де ло ви ма Со вјет ског Са ве за „АА“  био је углав ном без ути ца ја.

Ка ко је и на Нир бер шком про це су до ка за но, глав ни про та го ни-
сти хо ло ка у ста би ли су: Хи тлер, Хи млер и Хај дрих (Hi tler, Him mler, 
Heydrich). Ве ћи на не мач ких ди пло ма та ко ји су ак тив но уче ство ва ли у 
де пор та ци ји Је вре ја не при па да ју „ста рој гар ди“, да кле, из вре ме на Вај-
мар ске ре пу бли ке, већ су при мље ни у „АА“ на зах тев Хи тле ра и оста лих 
во де ћих гла ве ши на на ци стич ке др жа ве; ове чи ње ни це су ва жне за оне 
ко ји се ба ве том те мом. Да кле, тај део књи ге за пра во го во ри о не мач ко-
не мач ким про бле ми ма, ка да је реч о пи та њу су о ча ва ња са соп стве ном 
про шло шћу.

Но, вра ти мо се ко мен та ри ма по во дом књи ге „Исто ри ја не мач ког 
Ми ни стар ства ино стра них де ла“. Ве ли ка за слу га тог ис тра жи ва ња, ка ко 
се твр ди, са сто ји се у сле де ћем: ако су не мач ке ди пло ма те кри ве што су 
ак тив но уче ство ва ли у уни шта ва њу Је вре ја, он да се то сва ка ко од но си 
и „на Ср би ју, Грч ку и Ма ђар ску“ („schwer wi e gend sei et wa der An teil des 
Auswär ti gen Amts und eini ger se i ner Mi tar be i ter in Ser bien, Gri ec hen land 
und Un garn ge we sen“).

За срп ску јав ност, при род но, нај ва жни ји су они де ло ви ко ји се 
од но се упра во на Ср би ју. Ево што се ту, по ред оста лог, ка же: „Ср би ју и 
Грч ку Хи тлер је вој но осво јио. По сле то га у тим зе мља ма ин ста ли ра на је 
не мач ка вој на упра ва. Ср би ја и Грч ка ста ја ле су под не мач ком оку па ци-
јом... Као опу но мо ће ни пред став ник не мач ког Ми ни стар ства спољ них 
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по сло ва за Ср би ју име но ван је Фе ликс Бен цлер. Он је на осно ву Хи тле-
ро вог ука за од 28. апри ла 1941. био од го во ран за ре ша ва ње свих пи та-
ња у Ср би ји – али у до го во ру са ше фом шта ба вој них вла сти.“ („Hi tler 
hat te Ser bien und Gri ec hen land militärisch ero bert. Da nach wur den in be i-
den Bal kan sta a ten de utsche Mi lit är ver wal tun gen  ein ge ric htet. Ser bien und 
Gri ec hen land stan den un ter de utscher Be sat zung... Als Bevollmächtigter des 
de utschen Auswär ti gen Am tes fun gi er te Fe lix Ben zler, 1891-1977, der la ut 
Führe rer lass vom 28 April 1941 ’für die Be han dlung al ler in Ser bien auf ta uc-
hen den Fra gen‘ zuständig war und in Ab stim mung mit den militärischen Stel-
len“: E. Con ze, N. Frei, P. Hayes и M. Zim mer mann, цит. де ло, стр. 252).

По сле бр зог сло ма Ју го сло вен ске кра љев ске вој ске, Нем ци су у 
Ср би ји ус по ста ви ли вој ну упра ву, а Бен цлер и Тур нер би ли су вр хов ни 
ар би три по свим пи та њи ма. Бен цлер је био у ди пло мат ској слу жби од 
1919. го ди не. Он је мо рао од по чет ка да са ра ђу је са Ха рал дом Тур не ром. 
Тур нер је био шеф упра ве шта ба вој ног ко ман дан та („Ben zler mußte von 
An fang an mit Ha rald Tur ner, SS-Ober sturmführer, zu sam men ar be i ten, der 
war als Chef des Ver wal tungssta bes be im Militärbefehlshaber Ha rald Tur-
ner“: исто, стр. 252). Нај ва жни ји за да так им је био, да „спре че ак тив ност 
срп ских по ли тич ких еле ме на та“ („eine Betätigung ser bischer po li tischer 
Ele men te zu ver hin dern“: исто, стр. 252), ка ко сто ји у го ре спо ме ну том 
Хи тле ро вом ука зу од 28. апри ла 1941.

Од не мач ких ди пло ма та ва жну уло гу на Бал ка ну игра ли су Ној ба-
хер (Her mann Ne u bac her) и Ве зен ма јер (Ed mund Ve e sen mayer). Ној ба хер 
је од 1940. имао сво је се ди ште у Ру му ни ји, а од сеп тем бра 1943. пре шао 
је у Бе о град. Ве зен ма јер је био акре ди то ван у Бу дим пе шти.

По сле бр зог сло ма Ју го сло вен ске вој ске, Бер лин је зах те вао да се 
у кр њој Ср би ји фор ми ра вла да, ко ја би би ла од го вор на за ред и мир, и во-
ди ла ра чу на о снаб де ва њу хра ном при пад ни ке не мач ке оку па ци о не си ле. 
Та ко је 28. ав гу ста 1941. фор ми ра на срп ска вла да пред во ђе на ге не ра лом 
Ми ла ном Не ди ћем. Тур нер је оче вид но, у очи ма Бер ли на, био су ви ше 
„мек“ пре ма оку пи ра ној Ср би ји. На ро чи то је ње го вим по сту па њем био 
не за до во љан све моћ ни Хи млер. Он, мо гло би се за кљу чи ти, прин ци пи-
јел но ни је ве ро вао срп ским са го вор ни ци ма и уско ро је из деј ство вао да 
Тур не ра за ме ни Мајс нер. Ње гов сло ган је гла сио: „Са мо мр тав Ср бин 
је до бар Ср бин“ (Tur ner zog sich den Un wil len Him mlers zu, der dem ser-
bischen Part ner prin zi pi ell nicht tra u te und Tur ner bald durch den SS-Führer 
August Edler von Meyszner er set zen ließ, des sen Le it spruch nach eige nem 
Be kenntnis la u te te: „Nur ein to ter Ser be ist ein gu ter Ser be“: исто, стр. 252).

Ме ђу тим, та ка дров ска про ме на у Бе о гра ду, по свој при ли ци за 
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не мач ке ли де ре, ни је би ло нај бо ље ре ше ње. Са го ре по ме ну том мак си-
мом Мајс нер је имао ма ло успе ха про тив срп ског от по ра. Ве зен ма јер 
и Мајс нер 8. сеп тем бра 1941. ја вља ју Ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе ли ну: „До ка за но је да су у број ним са бо та жа ма уче ство ва ли и Је-
вре ји. Из тог раз ло га мо ра мо да од стра ни мо сво му шко је вреј ско ста-
нов ни штво. Њи хов број из но си око 8.000.“ Два да на ка сни је Бен цлер и 
Ве зен ма јер по сла ли су де ци дан те ле грам у Бер лин: „Бр зо и дра кон ско 
ре ша ва ње је вреј ског пи та ња је сте ствар ко ју тре ба да нај хит ни је ре ши-
мо.“ Не ду го по том, 28. сеп тем бра 1941. упор ни Бен цлер обра тио се ди-
рект но свом ше фу Ри бен тро пу: „Не ка ми бу де до зво ље но да Вас под-
се тим да ми је у Фу шлу из ри чи то би ла обе ћа на Ва ша по моћ ка ко бих 
мо гао да по ша љем у кон цен тра ци о не ло го ре у Не мач кој: Је вре је, ма со не 
и оне Ср бе ко ји сим па ти шу Ен гле зи ма.“ („Mit di e ser Ma xi me Meyszner 
hat we nig Er folg ge gen ser bische Wi der stand...; am 8 Sep tem ber 1941 be ric-
hte ten Ve e sen mayer und Meyszner dem AA: „Nac hwe i slich ha ben sich bei 
za hlre ic hen Sa bo ta ge nak ten Ju den als Mittäter he ra us stellt. Da her muß man 
al ler mänlichen Ju den ent fer nen. Die Zahl dürf te et wa 8000 be tra gen. Zwei 
Ta ge später schic kten Ben zler und Ve e sen mayer schärferes Te le gramm nach 
Ber lin: „Rasche und dra ko nische Er le di gung ser bischer Ju den fra ge ist drin-
gend stes Ge bot.“... Am 28 Sep tem ber 1941 wand te sich der hartnäckige Ben-
zler di rekt an Rib ben tropp: „Ich darf da ran erin nern, daß Sie mir in Fuschl 
aus drücklich Ihre Hil fe zu ge sagt ha ben, die Ju den und außer dem auch Fre-
i ma u rer und englandhörige Ser ben in Kon zen tra ti on sla gern in De utschland 
un ter zu brin gen“: исто, стр. 253).

Бен цле ро ве мол бе убр зо су усли ше не, па је 16. ок то бра 1941. Бер-
лин по слао три сво ја по у зда на чо ве ка: Зу ра, Су шка и Ра де ма хе ра. Ра-
де ма хер је у јед ном до ку мен ту као циљ пу то ва ња на вео „ли кви да ци ју 
Је вре ја у Бе о гра ду“. У из ве шта ју од 25. ок то бра 1941. он на во ди сле-
де ће: „Је вре ји, му шкар ци, по стре ља ни су до кон ца ове не де ље. Ти ме 
је је вреј ски про блем ре шен.“ А 23. ма ја 1942. Ра де ма хер је из ве стио о 
је вреј ском пи та ње као не че му што ви ше ни је акут но („Am 16. Ok to ber 
1941 wur den drei Männer nach Bel grad geschickt: Stur mbannführer Su hr, 
Un ter sturmführer Stuschka und Franz Ra de mac her. Ra de mac her gab als Re-
i se zweck die Li qu i di ti on von Ju den in Bel grad. We i ter heißt es in se i nem 
Be richt vom 25 Ok to ber 1941: „Die männlichen Ju den sind bis En de di e ser 
Woc he er schos sen, da mit ist das Ju den-Pro blem er le digt.“ Am 23 Mai 1942 
be ze ic hne te Ra de mac her die Ju den fra ge in Ser bien als nicht me hr akut“: 
исто, стр. 254).

Упра во тај део ње го вог из ве шта ја иза звао је ве ли ко за пре па шће-
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ње и ме диј ску па жњу у Не мач кој, ка да је књи га об ја вље на пре не што 
ви ше од че ти ри го ди не. Пре ци зни је – да је не мач ки ди пло ма та у је сен 
го ди не 1941. тра жио да му се пла те пут ни тро шко ви, прем да му је циљ 
био „ли кви да ци ја Је вре ја у Бе о гра ду“ („Li qu i da ti on von Ju den in Bel grad“ 
als Re i se grund). Штам па је то од мах про ту ма чи ла на ја сан и ра зу мљив 
не мач ки: „Не мач ко ми ни стар ство ино стра них по сло ва уби ја ње љу ди 
убра ја ло је и ту ма чи ло као ’слу жбе ни пут‘.“!

На сли чан на чин те кло је и за ти ра ње Је вре ја у Грч кој. Не мач ки 
кон зул у Со лу ну Шен берг на ро чи то се ис та као у де пор та ци ји и ли кви да-
ци ји со лун ских Је вре ја. Ме ђу тим, пред став ник не мач ког Ми ни стар ства 
ино стра них де ла у Ати ни Ал тен берг ни ма ло ни је де лио то оду ше вље-
ње Шен бер га. („Ähnlich  ver li ef die Ver nic htung der Ju den in Gri ec hen-
land. So schic kte aus Sa lo ni ki Kon sul Fritz Schönberg an Günther Al ten burg, 
der Bevöllmächtigte des Re ic hes in At hen (von Mai 1941 bis Ok to ber 1943) 
einen Be richt vom 17 August 1942, in dem er die Hof fnung aus sprach, „daß 
die Ju den fra ge auch in Gri ec hen land endgültig gelöst wird“. Zu gle ich sprach 
er von der „Ge nug tu ung  der gri ec hischen Bevölkerung“: исто, стр. 255).

Ал тен берг је, на и ме, по ка зао ве ли ку лич ну хра брост јер је од био 
по ну ду све моћ ног Хи мле ра да при сту пи есес-фор ма ци ја ма. Оста је, ме-
ђу тим, пи та ње да ли је Ал тен берг мо гао ви ше да учи ни за спас со лун-
ских Је вре ја?

Је дан дру ги не мач ки ди пло ма та, Хер ман Ној ба хер, у свом из ве-
шта ју из ју на 1941. про те сто вао је про тив ужа сних зло чи на уста ша пре-
ма Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма“ („Al ten berg hi elt sich se hr tap fer, und der 
SS be i zu tre ten, wie es ihm Him mler  na he leg te, lehnte Al ten berg ab. Könnte 
Al ten berg me hr for die Ju den aus Sa lo ni ki tun? Her man Ne u bac her hat te 
im Ju ni 1941 in se i nen Be ric hten ge gen Gra u sam ke i ten der „Us tascha“ ge-
genüber Ser ben, Ju den und Ro ma pro te sti ert“: исто, стр. 256).

Мајс нер је по чи нио мно ге зло чи не над срп ском ци вил ном ста-
нов ни штву. Ној ба хе ру је по шло за ру ком тек у мар ту 1944. да сме ни кр-
во лоч ног Мајс не ра... Ка да је до спео у аме рич ко за ро бље ни штво Ној ба-
хер је дао го рак ре зи ме сво је ми си је на Бал ка ну: Хи тлер је имао ро ман-
ти чан, ан ти срп ски ком плекс, а из вор ње го вог ста ва по ти че из вре ме на 
уби ства над вој во де Фран ца Фер ди нан да у Са ра је ву, у ју ну 1914. го ди не. 
Због то га је ње гов кон цепт Бал ка на био про хр ват ски и про бу гар ски. С 
дру ге стра не, Ри бен троп ни је имао пој ма о Бал ка ну  („Meyszner, des-
sen Ablösung Ne u bac her im März 1944 er re ic hte. Rückblic kend, in ame ri ka-
nischer Ge fan gen schaft, resümi er te Ne u bac her ver bit tert: „Hi tler hat te einen 
ro man tischen an ti-ser bischen Kom plex, re sul ti e rend aus der Er mor dung des 
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Er zher zogs Fer di nad 1914 in Sa ra je wo, und eine pro-kro a tische und pro-bul-
ga rische Kon zep tion der Bal ka nan ge le gen he it. Rib ben trop wußte nichts über 
den Bal kan“: исто, стр. 258).

Ној ба хер је ус пео да се у сеп тем бру 1943. из бо ри да бу ду уки ну-
те дра кон ске ка зне про тив ци вил ног ста нов ни штва у Ср би ји, а пре све-
га стре ља ње та ла ца... Ва ља кон стан то ва ти, да је он то ура дио из чи сто 
праг ма тич них раз ло га, а не ху ма ни тар них. Вој ним не мач ким вла сти ма у 
Ср би ји је са ве то вао да у сво јој по ли ти ци пре ма ци вил ном ста нов ни штву 
бу ду оба зри ви ји и да при ме њу ју си лу са мо у ну жди  („Im Sep tem ber 
1943 hat te er die Aus set zung einer Ge i se ler schießung dur chge setzt... Es gilt 
zu kon stan ti e ren, daß er sich aus prag ma tischen, nicht aus humanitären Be-
weg gründen bemühte, mäßigend auf die örtlichen Be fehlsha ber in ihrem Vor-
ge hen  ge gen die ein he i mische Bevölkerung ein zu wir ken“: исто, стр. 259).

Ка да се го во ри о Је вре ји ма у Бе о гра ду и Ср би ји, уоч љи во је да су 
у пр вој фа зи ра та (од ав гу ста до но вем бра 1941. го ди не), нај ви ше стра-
да ли од ра сли му шкар ци. Ег зе ку то ри су би ли при пад ни ци Ге ста поа, али 
и Вер мах та. У дру гој фа зи, од де цем бра 1941. до ма ја 1942. го ди не, уби-
ја ни су и стар ци, же не и де ца. Је вре ји су, ка ко се на во ди, ин тер ни ра ни у 
ло гор на Сај ми шту (Ju den la ger Se mlin) где су уби ја ни га сом у на ро чи том 
ка ми о ну.

То ли ко о Ср би ји у до ку мен ти ма Не мач ког ми ни стар ства ино стра-
них по сло ва.

 Шта се ка же о оста лим де ло ви ма не ка да шње Ју го сла ви је? Нај ви-
ше има ре чи о Хр ват ској. Ин те ре сант но да се на не ким ме сти ма у књи зи 
Хр ват ска спо ми ње као „са ве зник“, а на дру гим ме сти ма као „ва зал на 
др жа ва“. Та ко на 276. стра ни сто ји: „По ред сло вач ке др жа ве, у апри лу 
1941, ство ре на је још јед на ва зал на др жа ва Тре ћег Рај ха: Хр ват ска“ („Ne-
ben dem slo wa kischen Sta at, nach dem de utschen Über fall im April 1941 hat 
man einen we i te ren Va sal len sta at des Drit ten Re ic hes geschaf fen: Kro a tien“). 
С дру ге стра не, Ма ђар ска, Ру му ни ја и Бу гар ска ре дов но се у до ку мен-
ти ма спо ми њу као оне др жа ве, ко је су у очи ма Бер ли на „при ја тељ ске“ и 
„са ве знич ке“.

Већ 3. апри ла 1941. у За греб је сти гао ви со ки пред став ник Бер-
ли на Ве зен ма јер. У ге не рал ном кон зу ла ту Не мач ке са стао се са Влад-
ком Ма че ком. Хр ват ски по ли ти чар ни је по ка зао спрем ност да се одво-
ји од ју го сло вен ске вла де у Бе о гра ду и од био је да про гла си Не за ви сну 
Др жа ву Хр ват ску. Убр зо по сле то га Не мач ка је по др жа ла фа ши стич ки 
уста шки по крет („Schon vor dem 6. April 1941 hat te man SS-Bri ga deführer 
Ed mund Ve e sen mayer als Son der be a u ftrag ten des AA nach Za greb ge sandt, 
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wo er am 3 April 1941 im de utschen Ge ne ral kon su lat ein traf. Vlad ko Ma cek 
war nicht be re it, sich von der ju go sla wischen Re gi e rung in Bel grad los zu-
sa gen und einen unabhängigen Sta at Kro a tien aus zu ru fen. Kurz da nach De-
utschland un terstützte der faschi stischen Us tascha“: исто, стр. 276).

Про гон Ср ба у Хр ват ској пред ста вљао је „део бру тал не ан ти срп-
ске кам па ње уста ша, ко ји је по чео већ у апри лу 1941, а у ле то го ди не 
1941, та кам па ња пре тво ри ла се у пра ви те ро ри стич ки та лас“. Тај про-
цес пра тио је са ве ли ком зеб њо ма Ка ше ов за ме ник Трол-Оберг фел. Он 
је 10. ју ла 1941. по слао из ве штај ко ји го во ри о тим по гро ми ма и упо-
зо ра ва да би тај те рор над Ср би ма мо гао да иза зо ве не ми ре у Хр ват-
ској. Ње гов шеф Ка ше на тај те рор Хр ва та гле дао је „мно го опу ште ни је“ 
(„Die Ver tre i bung von Ser ben aus Kro a tien war von Über grif fen be gle i tet, die 
teil einer im April 1941 ein set zen den bru ta len an ti ser bischen Kam pag ne der 
Us tascha wa ren, die sich bis zum Som mer 1941 zu einer re gel rec hten Ter-
ror wel le auswe i te te. In der de utschen Ge sandtscahft in Za greb be o bac hte te  
Kasches Ver tre ter, Ge sandtschaft srat He ri bert Rit ter von Troll-Oberg fell, die 
Ent wic klung mit Sor ge, am 10 Ju li 1941 be ric hte te über die po gro mar ti gen 
Ausschre i tun gen und war nte von Un ru hen im Lan de. Sein Chef Si eg fried 
Kasche leg te eher eine ge las se ne Hal tung an den Tag“: исто, стр. 278).

Од не мач ких вој них и по ли циј ских сна га у Бо сни и Дал ма ци ји 
у Бер лин су че сто сти за ле, пре ко по сла ни ка Зиг фри да Ка шеа, опреч не 
ве сти о са рад њи са по је ди ним ло кал ним уста ни ци ма. Нем ци су по пра-
ви лу, ка ко се на во ди, ви ше са ра ђи ва ли са пар ти за ни ма, а Ита ли ја ни са 
чет ни ци ма. Из цен тра ле, из Бер ли на, од стра не Ри бен тро па, 21. апри ла 
1943. сти гао је те ле грам у ко ме сто ји, да је „за нас ва жно да се уни ште, 
ка ко чет ни ци, та ко и пар ти за ни“ („Rib ben trop set zte Kasche ause i nan der, 
„daß es sich für uns da ra uf an kommt, die Cet ni ki wie die Par ti sa nen zu ver-
nic hten – Te le gramm Rib ben tropp an Kasche, 21. 4. 1943“: исто, стр. 279).

Про гон Је вре ја у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској по чео је не по-
сред но по ње ном про гла ше њу и пра ћен број ним ан ти је вреј ским за ко-
ни ма. Ви ше од по ло ви не Је вре ја у тој др жа ви про те ра но је у кон цен-
тра ци о не ло го ре, ко ји су се на ла зи ли у над ле жно сти ло кал них вла сти. 
Ве ћи на Је вре ја је ту и усмр ће но. Са ма хр ват ска вла да је пре ко Ка шеа 
у ви ше на вра та зах те ва ла од не мач ких вла сти да их де пор ту је. Из Не-
мач ког ми ни стар ства ино стра них по сло ва по сла ник је оба ве штен да су 
Ита ли ја ни по че ли да шти те хр ват ске Је вре је од уста ша („mit einer Re i he 
un tijüdischer Ge set ze. Über die Hälfte der Ju den wur den durch der Us tascha 
in lo ka len Kon zen tra ti on sla gern fest ge hal ten, die Me hr he it kam dort ums Le-
ben. Es war die kro a tische Re gi e rung sel ber, die Kasche me hr fach um die 



Годишњак за истраживање геноцида, св. 7, 2015.

205

De por ta tion der Ju den bat. Vom Auswär ti gen Amt er fu hr das Re ic hssic her he-
its ha up tamt, daß Ita lien die kro a tischen Ju den vor der Usascha zu schützen 
be gon nen hat te“: исто, стр. 279).

При ли ком про го на Је вре ја Ита ли ја се у Не за ви сној Др жа ви Хр-
ват ској по ка за ла као „ре ме ти лач ки фак тор“. Хи ља де Је вре ја по бе гло је у 
ита ли јан ску зо ну као и у Бач ку и Ба ра њу, ко је је анек ти ра ла Ма ђар ска. 
„Хр ва ти су би ли спрем ни да пла те 30 не мач ких ма ра ка за сва ког де пор-
то ва ног Је вре ја.“

Ка ше је 22. апри ла 1944. ин фор ми сао је Бер лин да је „је вреј ско 
пи та ње“ у Хр ват ској углав ном ре ше но. Од стра не хр ват ских вла сти ме-
ре пред у зе те про тив Је вре ја на и шле су на пот пу но одо бра ва ње („Bei der 
Ver vol gung der kro a tischen Ju den er wi es sich Ita lien er ne ut als ein Störfaktor. 
Ta u sen de von Ju den flo hen in die ita li en sic he Zo ne Kro a ti ens und in das durch 
Un garn an nek ti er te Ge bi et, Bac ka und Ba ra nja... Kasche Ber lin in for mi er te 
am 22 April 1944, daß die „Ju den fra ge“ in Kro a tien we it ge hend be re i nigt 
wor den sei. Se i tens der kro a tischen Behörden sei den Maßnah men ge gen das 
Ju den tum vol les Verständnis ent ge gen ge bracht wor den“: исто, стр. 281).
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Отва ра ње из ло жби 

– АгресијанаСРЈугославију,24.март10.јун1999.

Му зеј жр та ва ге но ци да из Бе о гра да је по во дом 15 го ди на од НА-
ТО агре си је на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју ре а ли зо вао из ло жбу 
„Агре си ја на СР Ју го сла ви ју 24. март – 10. јун 1999“.  Ауто ри из ло жбе 
су ви ши ку стос Не над Ан то ни је вић и му зеј ски са вет ник и в. д. ди рек то-
ра Му зе ја жр та ва ге но ци да др Вељ ко Ђу рић Ми ши на. Аутор ли ков ног 
ре ше ња је Иза бе ла Мар ти нов То мо вић. Ку стос из ло жбе је исто ри чар и 
струч ни са рад ник Му зе ја жр та ва ге но ци да Бо јан Ђо кић.

На из ло жби је ко ри шћен ма те ри јал: Му зе ја жр та ва ге но ци да, 
Ар хи ва Ју го сла ви је, Ра дио те ле ви зи је Ср би је, „Но во сти“, „По ли ти ке“, 
„Од бра не“, са ин тер нет сај то ва. Ауто ри фо то гра фи ја из пе ри о да агре-
си је НА ТО 1999. го ди не су фо то ре пор те ри: Ма ти ја Ко ко вић, Жељ ко Си-
но бад, Зо ран Јо ва но вић Ма чак, Бран ко Пе ли но вић, Алек сан дар Ке лић и 
Зо ран Ми ло ва но вић. 

Из ло жба је до ок то бра 2014. при ка за на у сле де ћим гра до ви ма 
Ре пу бли ке Срп ске, Ср би је и Цр не Го ре: Угље вик, Би је љи на, Но ви Сад, 
Под го ри ца, Пље вља, Хер цег Но ви. По том је при ка за на у: 

1. Тре би њу, Му зеј Хер це го ви не (отва ра ње 13. но вем бра 2014.)
2. Гац ку, Кул тур но-спорт ски цен тар (отва ра ње 26. но вем бра 

2014.)
3. Фо чи, Му зеј Ста ре Хер це го ви не (отва ра ње 11. де цем бра 2014.)
4. Не ве си њу, Град ска га ле ри ја (отва ра ње 15. фе бру а ра 2015.)

– Р.А.Рајс–ИзвештајиоВеликомзлочину

Ауто ри из ло жбе су исто ри ча ри Сла ђа на Бој ко вић из Исто риј ског 
му зе ја Ср би је, Не над Ан то ни је вић из Му зе ја жр та ва ге но ци да и др Вељ-
ко Ђу рић Ми ши на, в. д. ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да. Ли ков но 
ре ше ње је ура ди ла Иза бе ла Мар ти нов То мо вић. Ко ри шћен је ма те ри јал 
Исто риј ског му зе ја Ср би је и са ин тер нет сај то ва.

Из ло жба је би ла по ста вље на на бе о град ском Ка ле мег да ну, ис пред 
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Па ви љо на „Цви је та Зу зо рић“, од 4. ок то бра до 15. де цем бра.
У истом кон тек сту је пред ста вље на и но ва бро шу ра Му зе ја жр-

та ва ге но ци да Извештаји оВеликом злочину–Документиоаустроу
гарскимзлочинимауочиипослеЦерскебитке. При ре ђи ва чи су Сла ђа на 
Бој ко вић и др Ми ло је Пр шић.

– АустроугарскизлочиниуочиипослеКолубарскебитке1914.године

Ауто ри из ло жбе су др Вељ ко Ђу рић Ми ши на и Не над Ан то ни је-
вић. Ли ков но-гра фич ко ре ше ње по став ке ура ди ла је Иза бе ла Мар ти нов 
То мо вић.

За хва љу ју ћи успе шној са рад њи са Јав ном уста но вом „Бе о град ска 
твр ђа ва“ из ло жба је по ста вље на на пла тоу ис пред Па ви љо на „Цви је та 
Зу зо рић“ на бе о град ском Ка ле мег да ну. Зва нич но  је отво ре на 15. де цем-
бра 2014. и тра ја ла је до сре ди не фе бру а ра 2015. го ди не.

Тим по во дом пред ста вље на је и бро шу ра у из да њу Му зе ја жр та ва 
ге но ци да ИзвештајиоВеликомзлочину2,Документиоаустроугарским
зверствимауочиипослеКолубарскебитке, чи ји су при ре ђи ва чи Сла ђа-
на Бој ко вић, др Ми ло је Пр шић и Ра до ван Пи ли по вић, ди рек тор Ар хи ва 
Срп ске пра во слав не цр кве.

Де лат ност за по сле них у Му зе ју: на уч ни ску по ви, окру гли сто
ло ви, три би не и слич не ма ни фе ста ци је

 1. У ор га ни за ци ји Град ског од бо ра СУБ НОР-а Бе о гра да у про-
сто ри ја ма Ар хи ва Ју го сла ви је у Бе о гра ду одр жан је 17. де цем бра 2014. 
раз го вор на те му „По ли тич ка ре ви зи ја сли ке Дру гог свет ског ра та у Ср-
би ји и Ју го сла ви ји“. Мо де ра тор је био проф. др Љу бо драг Ди мић, а циљ 
ску па су би ле при прем не де ба те за окру гли сто ко ји би по во дом 70-го ди-
шњи це осло бо ђе ња Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту тре ба ло да бу де 
одр жан кра јем апри ла 2015. го ди не.

Дра ган Цвет ко вић, исто ри чар и ви ши ку стос Му зе ја жр та ва ге но-
ци да одр жао је пре да ва ње са те мом „Рат ни гу би ци ста нов ни штва Ју го-
сла ви је у Дру гом свет ском ра ту – про бле ми од ре ђи ва ња и са гле да ва ња“. 
Раз го во ру је из Му зе ја жр та ва ге но ци да при су ство вао и ви ши ку стос Не-
над Ан то ни је вић.

Ску пу је по ред не ко ли ко пред став ни ка СУБ НОР-а при су ство ва ло 
и ве ћи број сту де на та док тор ских сту ди ја на Ка те дри за Исто ри ју Ју го-
сла ви је Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, ко ји се ба ве те ма ма из пе ри-
о да Дру гог свет ског ра та на те ри то ри ји Ју го сла ви је.

2. Не над Ан то ни је вић, ви ши ку стос-исто ри чар, и Бо јан Ђо кић, 
струч ни са рад ник, 27. ја ну а ра 2015. го ди не уче ство ва ли су на Дру гој ме-
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ђу на род ној кон фе рен ци ји „Хо ло ка уст над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма 
у Дру гом свет ском ра ту“, одр жа ној по во дом Ме ђу на род ног Да на се ћа ња 
на жр тве хо ло ка у ста. Ор га ни за то ри су би ли: Фа кул тет за по слов не сту-
ди је и пра во, Уни вер зи тет „Уни он-Ни ко ла Те сла“ и Фа кул тет за стра те-
шки и опе ра тив ни ме наџ мент.

Ан то ни је ви ћев рад но си на зив „Је вре ји са Ко со ва и Ме то хи је – 
пут до на ци стич ког кон цен тра ци о ног ло го ра Бер ген-Бел зен ишао је и 
пре ко не мач ког ло го ра на Ста ром Сај ми шту “, а Ђо ки ћев „Пи та ње бро ја 
на стра да лих Је вре ја у ло го ру на Ба њи ци“.

Ти ре фе ра ти су об ја вље ни у по себ ном збор ни ку.
3. Бо јан Ђо кић, струч ни са рад ник Му зе ја, уче ство вао је на Ме ђу-

на род ној на уч ној кон фе рен ци ји (In ter na ti o nal Sci en ti fic Con fe ren ce) „Jews 
in Ma ce do nia: hi story, tra di tion, cul tu re, lan gu a ge, and re li gion“, одр жа ној 
18-19. де цем бра 2014. у Ско пљу. Ор га ни за то ри кон фе рен ци је би ли су: 
Ма ке дон ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Ин сти тут за на ци о нал ну исто-
ри ју из Ско пља и Је вреј ска за јед ни ца у Ма ке до ни ји.

Ђо ки ћев рад но си на зив „Per se cu tion of Ma ce do nian Jews in Na ci 
con cen tra tion camp Ba nji ca“.  
 4. Пар ла мен тар на стран ка Ру ске Фе де ра ци је Пра вед на Ру си ја ор-
га ни зо ва ла је у згра ди Ду ме у Мо скви 19. фе бру а ра 2015. окру гли сто 
„Ан ти фа шизм в Рос сии и Сер бии вче ра и се год ня. Сов мест ная бо рь ба с 
но вы ми фор ма ми агрес сии За па да“. Је дан од ак тив них уче сни ка био је 
др Вељ ко Ђу рић, в. д. ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да.
 5. По во дом 15 го ди на по сто ја ња и де ло ва ња Удру же ња по ро ди ца 
кид на по ва них и не ста лих ли ца на Ко со ву и Ме то хи ји 13. мар та 2015. 
у Ме ди ја цен тру у Бе о гра ду, одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ра. На 
кон фе рен ци ји су го во ри ли и пред став ни ци Удру же ња (Ве ри ца То ма но-
вић и Ми ло рад Три фу но вић), за ме ник ту жи о ца за рат не зло чи не Ре пу-
бли ке Ср би је Ми о љуб Ви то ро вић и Не над Ан то ни је вић, исто ри чар, ви-
ши ку стос Му зе ја жр та ва ге но ци да

Но ва из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да

1. ГодишњакМузејажртавагеноцида, бр. 6, Бе о град 2014.
2. СрбииратуЈугославији1941.године,Тематскизборникрадова, Бе-
о град 2014. Са и зда ва штво са Ин сти ту том за но ви ју исто ри ју Ср би је и 
Ин сти ту том за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка.
3. Сла ђа на Бој ко вић, Ми ло је Пр шић, Извештајиовеликомзлочину–До
кументиоаустроугарскимзлочинимауочиипослеЦерскебитке, Бе о-
град 2014.
4. Сла ђа на Бој ко вић, Ми ло је Пр шић, Ра до ван Пи ли по вић, Извештајио
Великомзлочину2,Документиоаустроугарскимзверствимауочиипо
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слеКолубарскебитке, Бе о град 2014.
5. Јо ван Мир ко вић, ЗлочининадСрбимауНезависнојДржавиХрват
ској,фотомнографија, Бе о град 2014. Са и зда ва штво са Све том књи ге.
6. Дра го Ње го ван, Плакатирањегеноцида, Бе о град 2014.

Пред ста вља ње из да ња Му зе ја 

1. Пред ста вља ње но вих из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да по во дом 
Да на се ћа ња на срп ске жр тве у Дру гом свет ском ра ту, одр жа но је у Рим-
ској дво ра ни Би бли о те ке гра да Бе о гра да 21. ок то бра. Го во ри ли су в. д. 
ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ауто ри и 
уред ни ци из да ња пу ков ник Алек сан дар Јо ва но вић, Да ни ло Тр бо је вић, 
Јо ван Мир ко вић и др Дра ган Алек сић.

2. У До му Вој ске Ср би је, Бе о град, Све ча на са ла, одр жа но је пред-
ста вља ње књи ге Јо ва на Мир ко ви ћа Злочини надСрбима уНезависној
ДржавиХрватскојфотомонографија. О том де лу уз ауто ра го во ри ли су 
в. д. ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, епи-
скоп сла вон ски Јо ван (Ћу ли брк), ака де мик проф. др Ва си ли је Кре стић и 
Сте во Ћо со вић, као пред став ник са и зда ва ча („Свет књи ге“).

 
Би бли о те ка

 У то ку 2014. го ди не би бли о те ка Му зе ја жр та ва ге но ци да је обо-
га ће на но вим на сло ви ма и то: ку по ви ном (51 на слов), раз ме ном (139) и 
по кло ни ма (157).

Ра зно 

СедницаУправногодбора

На сед ни ци Управ ног од бо ра Му зе ја (пред сед ник: епи скоп ви кар-
ни Јо ван Ћу ли брк, чла но ви: ар хи тек та Зо ран Ту цић, исто ри чар др Зо ран 
Ја ње то вић и ви ши ку стос-исто ри чар Дра ган Цвет ко вић; оправ да но од-
су тан ар хи тек та Алек сан дар Не ћак), 26. фе бру а ра 2015. усво је ни су фи-
нан сиј ски из ве штај за 2014. и про грам ра да за 2015. го ди ну. 
 

ТелевизијскеемисијеоМузеју

Јав ни сер вис Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, ре дак ци ја До ку мен тар ног 
про гра ма, при ка зао је еми си ју о Му зе ју жр та ва ге но ци да. Аутор еми си је 
је Ра де Мо ско влић. Пр ва, јед но ча сов на епи зо да при ка за на је 27. ја ну а ра, 
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по во дом Ме ђу на род ног да на се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста. Дру га епи зо-
да, у истом тра ја њу еми то ва на је 3. фе бру а ра 2015. го ди не. У пла ну је 
еми то ва ње још две епи зо де. 
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