
Г О Д И Ш Њ А К
ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ГЕНОЦИДА



Издавачи 

Музеј жртава геноцида, Београд
Трг Николе Пашића 11/3

тел: +381113398883
e-mail:office@muzejgenocida.rs

Спомен-музеј „21. ок то бар“, Крагујевац
Десанкин венац бб
тел: +38134332089

е-mail: direktor@spomenpark.rs

За издаваче
др Вељко Ђурић Мишина

Маријана Станковић 

Главни и одговорни уредник
Вељко Ђурић Мишина

Рецензенти
др Драган Цветковић

др Ненад Антонијевић
др Александар Стојановић

Редактура
Петар Б. Поповић

Лектура и коректура
Драгана Јовановић

Графичко уређење и штампа
Графопринт, Горњи Милановац

Тираж
250 примерака

Copyright © 2020, by Museum of genocide victims / Музеј жртава геноцида



Г О Д И Ш Њ А К
ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ГЕНОЦИДА

Београд–Крагујевац, 2020.





Реч уред ни ка
 

Ово је пр ви део два на е стог бро ја Годишњаказаистраживањеге
ноцида. По све ћу је мо га 75-ого ди шњи ци про бо ја по след њих за то че ни ка 
кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац из вре ме на Не за ви сне Др жа ве Хр-
ват ске 1941–1945. го ди не.
 Про те клих не ко ли ко го ди на у јав но сти се че сто, кад је реч о раш-
чи шћа ва њу не до у ми ца о про шло сти, па и о Ја се нов цу, спо ми ње по јам 
„ре ви зи о ни зам“ ко ји го то во ау то мат ски као да озна ча ва не што не и сти-
ни то – да не ка же мо – ла жно. Шко ло ва ни исто ри ча ри зна ју су шти ну тог 
тер ми на и под њим под ра зу ме ва ју и пре и спи ти ва ње до са да шњих или 
но во ту ма че ње од ре ђе них исто риј ских до га ђа ја уте ме ље но на но вим до-
ку мен то ва ним и про вер љи вим чи ње ни ца ма.

Ја се но вац је, пре ма ис тра жи ва њу Јо ва на Мир ко ви ћа, не ка да шњег 
ди рек то ра Спо мен-под руч ја Ја се но вац и ви шег ку сто са у Му зе ја жр та ва 
ге но ци да, са мо до 2000. го ди не по ме нут у ви ше од 2.500 на сло ва на ра-
зним је зи ци ма. То да је осно ву за за кљу чак да се о Ја се нов цу зна го то во 
све (да тум фор ми ра ња, име на ко ман да на та и ко ман ди ра, фак ти о ра ди о-
ни ца ма, вр ста ма зло чи на, нај чу ве ни јим зло чин ци ма...) и ту, мо гли би смо 
ре ћи, не би има ло шта да се у ве ћој ме ри ре ви ди ра. Не до у ми це оста ју 
ка да се го во ри о бро ју за то че ни ка ко ји су ушли кроз ка пи је тог ло го ра и 
о бро ју стра дал ни ка у том стра ти шту. Те чи ње ни це се, ме ђу тим, по свој 
при ли ци, ни кад и не ће пре ци зно утвр ди ти! Уо ста лом, ни број оних ко ји 
су пре жи ве ли по след њи про бој 22. апри ла 1945. го ди не до да нас ни је 
тач но утвр ђен – нај при бли жни је по дат ке из не ли су Ђор ђе Ми хо ви ло вић 
и Де јан Мотл у књи зи Заборављени–Књигаопоследњимјасеновачким
логорашима (ЈУСП „До ња Гра ди на“, Ко зар ска Ду би ца, 2015)!

С об зи ром на чи ње ни цу да је фал си фи ко ва ње про шло сти знат но 
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при сут ни је у хр ват ском ме диј ском про сто ру не го у срп ском, то зна чи да 
се на про вид не им про ви за ци је, па и бе сти јал не ла жи, мо ра ре а го ва ти 
под се ћа њем на не спор на ту ма че ња. 

Овом при ли ком то чи ни мо, осим оста лог, об ја вљи ва њем не ко-
ли ко све до че ња ста нов ни ка се ла Ја се но вац о пр вим ме се ци ма уста шке 
вла да ви не и пу бли ко ва њем са слу ша ња (Вје ко сла ва) То ми сла ва фра Фи-
ли по ви ћа, то јест Ми ро сла ва Мај сто ро ви ћа, јед ног од ко ман да на та кон-
цен тра ци о ног ло го ра ко ји је остао упам ћен по не чу ве ној су ро во сти у 
чи ње њу зло чи на. Фи ли по вић-Мај сто ро вић је пре ћу тао сво је уче шће у 
зло чи ни ма али са ма зло де ла ни је не ги рао. Та ко је, на при мер, фе бру а ра 
1942. го ди не ка зао да ни је уче ство вао у зло чи ни ма у се ли ма Дра ку лић, 
Шар го вац и Мо ти ке. До ку мен та уста шке и до мо бран ске про ве ни јен ци је 
до ка зу ју, ме ђу тим, су прот но!

Уста шка ор га ни за ци ја је пла ни ра ла ства ра ње Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске да би као власт спро ве ла др жав ни зло чин над Ср би ма, Је вре ји-
ма и Ци га ни ма/Ро ми ма.

Ко му ни стич ка иде о ло ги ја спро во ђе на је, с дру ге стра не,  про па-
ги ра њем по ли ти ке брат ства и је дин ства а то зна чи и за бо ра вом зло чи на. 
При мер тог фор си ра ног за бо ра ва на уста шке зло чи не мо же се са гле да ти 
у тек сту ко ји под се ћа на стра да ње срп ског на ро да у Сла во ни ји 1942. го-
ди не и за бра ну озбиљ ни јих ис тра жи ва ња о тим зло де ли ма и по ку ша је 
озбиљ ни јих раз ја шње ња тог за ти ра ња. 

Му зеј жр та ва ге но ци да на ста вља са од ре ђе ним про гра ми ма ко-
ји пред ста вља ју до при нос исти ни тој исто ри о гра фи ји кроз из да ва штво 
и за по чи ња ње но вих на уч но и стра жи вач ких про је ка та. О то ме све до чи, 
при ме ра ра ди, и об ја вљи ва ње из да ња ко ја се ба ве бал кан ским ра то ви ма 
и Пр вим свет ским ра том. Де ло Ми ло ра да Ра дој чи ћа, Мионичкикрају
ратовима1912–1918–Поменикратнимжртвама, де ло об ја вљу је мо уз 
знат ну нов ча ну по моћ Скуп шти на оп шти не Ми о ни ца. Оче ку је мо на ста-
вак овог про јек та у ис тра жи ва њи ма, при пре ма ма и об ја вљи ва њу ра до ва 
истог ау то ра за те ри то ри је оп шти на Љиг, Лај ко вац и Ва ље во ко ји се од-
но се на исти пе ри од – од 1912. до 1918. го ди не.

По ред из да ва штва, Му зеј жр та ва ге но ци да оства ру је ис тра жи вач-
ке про јек те са мла ђим са рад ни ци ма да ју ћи им мо гућ ност да, осим ра да 
на од ре ђе ним те ма ма, по ла ко „ула зе“ у нај ва жни је ак тив но сти ове уста-
но ве кроз упо зна ва ње са свим сег мен ти ма ко ји ма се на ша ин сти ту ци ја 
ба ви. Уз че тво ро струч них са рад ни ка, Му зеј пру жа при ли ку и дру гим 
шко ло ва ним исто ри ча ри ма да об ја ве сво је на уч но-ис тра жи вач ке ра до ве 
ко ји се укла па ју у основ не про јек те уста но ве. 

Речуредника
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 По себ но ме сто у ак тив но сти ма Му зе ја при па да про дук ци ји ду-
го ме тра жних и до ку мен тар них фил мо ва. По во дом 75-ого ди шњи це не-
стан ка ло го ра Ја се но вац за вр ши ли смо тро дел ни филм, или бо ље ре ћи 
се ри ју.

Оста ли при ло зи из овог бро ја Годишњакате мат ски су до след ни 
до са да шњем про гра му и кон цеп ци ји ра да Му зе ја.

Уз гред бу ди ре че но, на ша за ми сао о кон цеп ци ји и са др жа ју Годи
шњака до би ла је без ре зер вну по др шку струч не јав но сти о че му, на из ве-
стан на чин, го во ри и број стра ни ца и ове пу бли ка ци је.

др Вељ ко Ђу рић Ми ши на
ди рек тор Му зе ја жр та ва ге но ци да и

глав ни и од го вор ни уред ник
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МаМирославФилиповић,стручнисарадникМузејажртавагеноцида
Но ви Сад

О ПРО ГО НИ МА СР БА И АН ТИ СРП СКОЈ ПРО ПА ГАН ДИ У АУ
СТРО У ГАР СКОЈ КРОЗ ТЕК СТО ВЕ НО ВО САД СКИХ ЛИ СТО ВА 
ЗАСТАВА И БРАНИКУО ЧИ И НЕ ПО СРЕД НО НА КОН СА РА ЈЕВ

СКОГ АТЕН ТА ТА

Апстракт: У овом ра ду об ра ђе ни су тек сто ви из два нај у ти цај ни ја 
срп ска ли ста ко ји су из ла зи ли на про сто ру Ау стро у гар ске, Заставе и Браника, 
а од но се се на те жак по ло жај срп ског на ро да у Двој ној мо нар хи ји уо чи и на кон 
Са ра јев ског атен та та. Ан ти срп ска про па ган да во ђе на на про сто ру Ау стро у гар-
ске за о штри ла се по чет ком ХХ ве ка и из го ди не у го ди ну би ва ла је све ви ше 
из ра же на. Од уби ства ау стро у гар ског пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан-
да по ли ти ка Бе ча и Бу дим пе ште по ста је још оштри ја, а до ла зи и до че стих 
про го на Ср ба у Мо нар хи ји. О свим тим до га ђа ји ма из ве шта ва ла је но во сад ска 
штам па, упр кос број ним при ти сци ма са ко ји ма се су о ча ва ла. Ан ти срп ско рас-
по ло же ње у Ау стро у гар ској у то ку 1914. го ди не пред ста вља ло је сво је вр стан 
увод у ка сни је стра да ње срп ског ста нов ни штва у Ве ли ком ра ту. 

Кључнеречи: Застава, Браник, Са ра јев ски атен тат, Ве ли ки рат, по-
гром, ан ти срп ска кам па ња

Ве ли ки по ли тич ки до га ђа ји у све ту кра јем XIX и по чет ком ХХ ве-
ка (бор ба за ко ло ни је, ства ра ње не за ви сних др жа ва на Бал ка ну, ре ша ва ње 
Ис точ ног пи та ња, пи та ње Бо сне и Хер це го ви не и др.) до ве ли су до за о-
штра ва ња од но са из ме ђу ве ли ких си ла. Са дру ге стра не, у уну тра шњој 
по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је до го ди ле су се зна чај не про ме не. Го ди не 
1903. у Мај ском пре вра ту уби јен је по след њи срп ски вла дар из ди на сти је 
Обре но вић – Алек сан дар, а на срп ски пре сто до шао је кне же вић Пе тар I 
Ка ра ђор ђе вић (1903–1921). Пр ва де це ни ја вла да ви не но вог срп ског кра ља 
обе ле же на је за о штра ва њем од но са Кра ље ви не Ср би је и Ау стро у гар ске, 
што је до ве ло до из би ја ња Ца рин ског ра та (1906–1911) и Анек си о не кри зе 
(1908–1909). Анек си о на кри за је на ро чи то ути ца ла да се у срп ском јав ном 
мње њу ство ри ан ти а у стриј ско рас по ло же ње, с об зи ром на то да је те ри-
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то ри ја Бо сне и Хер це го ви на сма тра на срп ском и би ла је не из о став ни део 
свих срп ских на ци о нал них про гра ма из прет ход ног пе ри о да. У исто вре-
ме, ан ти срп ско рас по ло же ње за вла да ло је и у Ау стро у гар ској, а не га тив на 
по ли ти ка пре ма срп ском на ро ду ре зул ти ра ла је уки да њем цр кве но-школ-
ске ау то но ми је 1912. го ди не.1 Бал кан ски ра то ви, во ђе ни 1912. и 1913. го-
ди не, до дат но су по гор ша ли од но се из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске, ко ја 
је ула га ла зна чај не на по ре да спре чи оства ри ва ње срп ских рат них ци ље ва 
и ума њи зна чај по бе да срп ске вој ске у бит ка ма. Из ра зи то рат на по ли ти ка 
Ау стро у гар ске од ра зи ла се на жи вот срп ског на ро да у Мо нар хи ји. На и ме, 
у то ку 1912. и 1913. го ди не за бе ле же ни су слу ча ји ре пре си је над срп ском 
гим на зиј ском и школ ском омла ди ном у Ау стро у гар ској, као и по ли циј ска 
са слу ша ња ви ђе ни јих Ср ба на про сто ру Двој не мо нар хи је.2

За о штре ни од но си из ме ђу Кра ље ви не Ср би је и Ау стро у гар ске не га-
тив но су ути ца ли на жи вот срп ског на род у ца ре ви ни. По себ но те жак по ло-
жај био је еви ден тан у вре ме бал кан ских ра то ва, ка да су прет ње, пра ће ња и 
хап ше ња Ср ба по ста ли све из ра же ни ји. Сва ка срп ска по бе да у бит ка ма во-
ђе ним 1912. и 1913. го ди не до дат но је по гор ша ва ла жи вот срп ског на ро да 
у Ау стро у гар ској. Ни је бо ље про шла ни срп ска штам па ко ја је из ла зи ла на 
том про сто ру, а чи ји су тек сто ви ре дов но пра ће ни од вла да ју ћих струк ту ра. 
Сва ки из ве штај у ко јем би би ле спо ме ну те по бе де срп ске вој ске во дио је ка 
хап ше њу или не кој дру гој ка зни за уред ни ка или ау то ра члан ка.

Нај по зна ти ји срп ски ли сто ви ко ји су та да из ла зи ли у Ау стро у гар-
ској и има ли нај ду жу тра ди ци ју би ли су Застава3и Браник4. На ста ли у 

1 Де јан Ми ка ви ца, Вла дан Га ври ло вић, Го ран Ва син, Знаменитадокументаза
историјусрпскогнарода1538–1918,Но ви Сад, 2007, 371–372. 

2 Де јан Ми ка ви ца, Не над Ле ма јић, Го ран Ва син, Не над Нин ко вић, СрбиуХаб
збуршкојмонархијиод1526.до1918, II, Но ви Сад, 2016, 497.

3 Пр ви број Заставе иза шао је 21. фе бру а ра 1866. го ди не, а лист је по кре нуо 
Све то зар Ми ле тић. Иа ко је мол ба за по кре та ње но ви на под не та још у је сен 1865. го ди-
не, са на ме ром да пр ви број иза ђе у пр вим да ни ма 1866. го ди не или бар о Све том Са ви, 
то се до го ди ло тек не ко ли ко не де ља ка сни је. У по чет ку је Застава из ла зи ла јед ном 
не дељ но, а од 1869. го ди не три пу та. Као лист Ми ле ти ће ве Срп ске на род не сло бо до-
ум не стран ке, Застава је нај ви ше па жње по све ћи ва ла Ср би ма у Мо нар хи ји, али је из-
ве шта ва ла и о зби ва њи ма у Кне же ви ни Ср би ји, де ша ва њи ма у Бо сни и Хер це го ви ни и 
др. Но ви на ри Заставе би ли су ве о ма до бро оба ве ште ни о све му што се ти ца ло срп ског 
на ро да. Ме ђу нај зна чај ни јим но ви на ри ма ко ји су пи са ли за овај лист ис ти чу се Јо ван 
Јо ва но вић Змај, Ми ха и ло По лит-Де сан чић, Јо ван Су бо тић, Ва са Пе ла гић, Све то зар 
Мар ко вић, Ан то ни је Ха џић, Ни ка Мак си мо вић и дру ги – Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто
ријасрпскештампеуУгарској1791–1914, Бе о град, 2003, 215–221 (у да љем тек сту: В. 
Ђ. Кре стић, нав. де ло). 

4 Браник је по чео да из ла зи 1885. го ди не у Но вом Са ду. Пр ви вла сник и из да вач 

МирославФилиповић
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дру гој по ло ви ни XIX ве ка, као глав на гла си ла нај по зна ти јих срп ских по-
ли тич ких стра на ка у Мо нар хи ји, ови ли сто ви су сте кли ве ли ки број чи-
та ла ца и прет плат ни ка. Оба ли ста су из ла зи ла у Но вом Са ду5 ко ји је у то 
вре ме био цен тар дру штве ног, по ли тич ког и кул тур ног жи во та срп ског 
на ро да у Ау стро у гар ској. Још кра јем XIX ве ка Застава и Браник оштро 
су се су прот ста вља ли по ли ти ци ма ђа ри за ци је и ста во ви ма Бу дим пе ште. 
По ред то га, оба ли ста же сто ко су на па да ла ау стро фил ску по ли ти ку кра-
ље ва Ми ла на и Алек сан дра Обре но ви ћа, као и ау стро у гар ске пре тен зи је 
на Бо сну и Хер це го ви ну. По себ но оштра би ла је Заставачи ји сутек-
сто ви пи са ни у ду ху срп ског на ци о на ли зма, док је Браник био знат но 
уз др жа ни ји. Због то га је Застава ви ше би ла из ло же на уда ру ау стро у-
гар ских вла сти и че сто су про тив ње них са рад ни ка по кре та ни суд ски 
про це си. Ме ђу тим, ко ли ко год је овај лист био оштар пре ма вла да ју ћим 
струк ту ра ма, то ли ко је сво јим пи са њем ути цао и да се срп ски ра ди ка ли 
и ли бе ра ли што ви ше уда ље, а то по ли тич ко не је дин ство Ср ба у Ау стро-
у гар ској од го ва ра ло је зва нич ни ци ма Мо нар хи је. За раз ли ку од Заставе, 
Браник је, ка ко смо ре кли, био уме ре ни ји. Тек сто ви об ја вљи ва ни у ње-
му, на пи са ни у ди пло мат ском то ну, иза зи ва ли су бо ја зан вла сти Двој не 
мо нар хи је да би мо гло до ћи до по ми ре ња из ме ђу срп ских по ли тич ких 
стра на ка и ства ра ња је дин стве не срп ске по ли ти ке, што би до ве ло до на-
ци о нал ног и по ли тич ког ја ча ња Ср ба у Ау стро у гар ској.

Од по кре та ња ли ста 1866. па до 1900. го ди не Заставаје из ла зи ла 
три пу та не дељ но, да би од 1900. го ди не по ста ла днев ни лист, ко ји је од 
1904. го ди не до ра та 1914. го ди не имао два из да ња: ју тар ње и ве чер ње. 
С дру ге стра не, Браник је од по кре та ња 1885. до кра ја 1903. го ди не из-
ла зио три пу та не дељ но, а од по чет ка 1904. до кра ја 1911. го ди не по стао 
је, по путЗаставе, днев ни лист ко ји је из ла зио шест пу та не дељ но, да би 
од по чет ка 1912. до ра та 1914. го ди не из ла зио пет пу та не дељ но. Че шћа 
из да ња ових ли сто ва од по чет ка ХХ ве ка до не ли су ве ћи ти раж и ве ћи 

био је Ми ша Ди ми три је вић, а од го вор ни уред ник Ни ко ла Јок си мо вић. Лист је на стао у 
вре ме озбиљ них по ли тич ких пре ви ра ња срп ске стра не у Ау стро у гар ској. Као за штит-
ник Ми ле ти ће вог Ве ли ко беч ке реч ког про гра ма, у свом де ло ва њу био је знат но уме ре-
ни ји од Заставе. Око се бе је оку пљао при пад ни ке сред њег сло ја срп ског гра ђан ства 
у Мо нар хи ји. Иа ко је у по чет ку свог де ло ва ња био дру га чи јих гле ди шта од Заставе, 
у то ку ХХ ве ка, ка да су се од но си из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске за о штри ли, по пут 
Заставе је за сту пао срп ске ин те ре се. За раз ли ку од Заставе, Браник је имао ма ње са-
рад ни ка. За ње га су пи са ли Или ја Ву че тић, Ти хо мир Осто јић, Ми лан Пе тро вић, То ша 
Гру јић, Ла за Ми ло шев, Ми лу тин Јак шић, Јан ко Пе рић и дру ги – В. Ђ. Кре стић, нав.
дело, 335–342. 

5 Застава је по кре ну та у Пе шти, али је већ 1867. го ди не пре ба че на у Но ви Сад 
где је на ста ви ла да из ла зи и у на ред ним де це ни ја ма – Исто, 217.
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број прет плат ни ка и Заставеи Браника. Та чи ње ни ца ни је про ма кла ни 
ау стро у гар ским вла да ју ћим кру го ви ма ко ји су кроз по ве ћа ње ка у ци је 
за днев не ли сто ве по ку ша ли да спре че на пре дак ова два ли ста. У то ме 
ни су ус пе ли, па се но ва при ли ка за уки да ње ових ути цај них срп ских 
ли сто ва ука за ла тек из би ја њем ра та 1914. го ди не, ка да су ова два ли ста 
за бра ње на.

O те шком по ло жа ју срп ског на ро да у Мо нар хи ји, у кон тек сту 
спољ но по ли тич ких зби ва ња што су се од и гра ла у ХХ ве ку из ме ђу Кра-
ље ви не Ср би је и Ау стро у гар ске, на при ме ру уки да ња срп ске цр кве но-
школ ске ау то но ми је из ве шта ва ла је Застава у свом ве чер њем из да њу 
од 9. фе бру а ра 1914. го ди не6 у члан ку под на зи вом Нештосеспрема.7 
У тек сту су из не те пр ве ве сти о мо гу ћем ра ту из ме ђу Ср би је и Ау стро-
у гар ске. Евен ту ал ни су коб ау тор тек ста је пред ви део за про ле ће 1914. 
го ди не, бу ду ћи да су по Но вом Са ду и Сре му у то вре ме већ би ле ши ро-
ко раз ви је не мре же ау стриј ских аге на та, а и при ти сци и раз не кон тро ле 
спро во ђе не над срп ским ста нов ни штвом су би ли све уче ста ли ји8.

Овај чла нак је на ја вљи вао пред сто је ћа зби ва ња. Ме ђу тим, у на-
ред ним не де ља ма и Застава и Браник др жа ли су се, углав ном, уо би ча-
је них фор ми тек сто ва, пру жа ју ћи основ не ин фор ма ци је о уну тра шњој 
по ли ти ци Ау стро у гар ске, али и ве сти из све та. Они су об ра ђи ва ли днев-
но по ли тич ке до га ђа је, углав ном оне пто су се зби ва ли у Ау стро у гар ској. 
Је ди ни текст ко ји се од но сио на при ти сак са ко јим су се су о ча ва ли при-
пад ни ци срп ског на ро да од но сио се на про те ри ва ње је ро мо на ха др Ни-
ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа из Ау стро у гар ске.9 О том до га ђа ју Застава је из-
ве шта ва ла у свом ве чер њем из да њу од 2. мар та 1914. го ди не. По ред те 
ин фор ма ци је, у ли сту је, као и не ко ли ко не де ља ра ни је, мо гао да се про-
чи та чла нак Нештосеспрема, ко ји по но во го во ри о мре жи ау стриј ских 
аге на та ме ђу срп ским ста нов ни штвом.10 Да се при ти сак про тив Ср ба у 
Ау стро у гар ској све ви ше по ја ча вао све до чи и по да так да је је дан срп-
ски тр го вац ухап шен на про сто ру Мо нар хи је, јер је, при ли ком пре тре са, 
код ње га на ђе на књи га РатуСтаројСрбијииМакедонији ау то ра Ја ше 

6 У ра ду је ко ри шћен но ви ка лен дар. У пе ри о ду о ко јем је ов де реч, оба но во сад-
ска ли ста ко ри сти ла су и ста ри и но ви ка лен дар. На кон Пр вог свет ског ра та, Застава
је ко ри сти ла са мо но ви ка лен дар, а у XIX са мо ста ри.

7 Застава(вечерњилист)бр. 19 од 9. фе бру а ра 1914. го ди не.
8 У тек сту се го во ри да је ре пор те ри ма Заставедо ја вље но да се ау стриј ски 

аген ти на ла зе по Фру шкој го ри и да су ви ђе ни у по је ди ним ме сти ма. Њи хов циљ био је 
да осе те рас по ло же ње у на ро ду и, уко ли ко је то мо гу ће, по бу не га – Исто.

9 Застава(вечерњилист)бр. 36 од 2. мар та 1914. го ди не.
10 Исто.
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То ми ћа.11 О овом до га ђа ју је срп ско ста нов ни штво мо гло не што ви ше 
про чи та ти у ве чер њем из да њу но во сад ске Заставе од 25. апри ла 1914. 
го ди не.

Као што је био слу чај и ра ни је, оба во де ћа но во сад ска ли ста (За
ставаи Браник) на ста ви ла су са ре дов ним из ве шта ва њем о днев ним до-
га ђа ји ма у др жа ви. За па же ни су и тек сто ви об ја вљи ва ни у то ку мар та 
и апри ла 1914. го ди не пи са ни не што бла жим, чак по мир љи вим то ном 
пре ма вла да ју ћим струк ту ра ма Ау стро у гар ске. Циљ ова квог пи са ња био 
је да се сми ре тен зи је из ме ђу Ау стро у гар ске и Ср би је и да се до дат но не 
по ве ћа ва при ти сак на срп ско ста нов ни штво ко је је жи ве ло у Мо нар хи ји. 
Евен ту ал но за о штра ва ње од но са мо гло је још ви ше да угро зи по ло жај 
пре чан ских Ср ба и до дат но по ја ча на пе то сти у на ро ду пре ма ау стро у гар-
ским вла сти ма. Ме ђу тим, ка ко су се од но си из ме ђу Кра ље ви не Ср би је и 
Мо нар хи је да ље за о штра ва ли, по ста ја ло је све очи глед ни је да је су коб 
на по мо лу. Кра ље ви на Ср би ја је за по че ла и да се при пре ма за пред сто је-
ћи рат, па је о то ме но во сад ски Браник из ве шта вао у члан ку од 30. ма ја 
1914. го ди не. У тек сту се го во ри о по ве ћа њу бу џе та Кра ље ви не Ср би је 
за на бав ку вој не опре ме, као и о опре зно сти Ср би је и при пре ма ма за 
евен ту ал ни рат про тив Ау стро у гар ске.12 Да је рат на по мо лу ви де ло се 
из „из ра зи то не при ја тељ ске и агре сив не по ли ти ке“13 Двој не мо нар хи је 
пре ма Кра ље ви ни Ср би ји и срп ском на ро ду. То је био по след њи текст 
у но во сад ском Браникуу ко ме се го во ри ло о по ло жа ју срп ског на ро да у 
Ау стро у гар ској пре атен та та у Са ра је ву 28. ју на 1914. го ди не.

Ка да је у Са ра јев ском атен та ту уби јен ау стро у гар ски пре сто ло на-
след ник Франц Фер ди нанд, по ло жај срп ског на ро да у Мо нар хи ји се до-
дат но по гор шао. Че ста су би ла пра ће ња, хап ше ња и дру ги при ти сци на 
при пад ни ке срп ског на ро да од ау стро у гар ских по ли циј ских слу жби, али 
и од дру гог жи вља, ма хом му сли ман ског и ра ди кал ног хр ват ског ста нов-
ни штва. Иа ко су но во сад ски ли сто ви Заставаи Бранику пр вих не ко ли ко 
бро је ва не по сред но на кон атен та та по ку ша ли да убе де вла да ју ће струк ту-
ре у Ау стро у гар ској да искре но жа ле за пре сто ло на след ни ком Фран цом 
Фер ди нан дом, уз стро гу осу ду са мог атен та та и ор га ни за то ра уби ства, 
си ту а ци ја се ни је мо гла сми ри ти. У свим срп ским ли сто ви ма у Мо нар-
хи ји об ја вље не су умр ли це ау стро у гар ског пре сто ло на след ни ка и ње го ве 
су пру ге, а у ка сни јим бро је ви ма да те су и њи хо ве би о гра фи је и опи си те 
две лич но сти што су по ста ле жр тве атен та та. Ис ти ца не су, углав ном, њи-

11 Застава(вечерњилист)бр. 80 од 25. апри ла 1914. го ди не.
12 Браник бр. 97 од 30. ма ја 1914. го ди не.
13 Исто.
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хо ве вр ли не, у на ди да ће то сма њи ти ре пре си ју над срп ским ста нов ни-
штвом у Ау стро у гар ској. По ред то га, од ба ци ва на је мо гућ ност уме ша но-
сти бе о град ских вла сти у атен тат. То је био од го вор вла да ју ћим кру го ви-
ма у Бе чу и Бу дим пе шти и ли сто ва на кло ње ним њи ма ко ји су за атен тат у 
Са ра је ву окри ви ли Бе о град и власт Кра ље ви не Ср би је.

Ве чер ње из да ње Заставе од 30. ју на 1914. го ди не до не ло је пр ве 
из ве шта је о по гро му Ср ба у Са ра је ву и оп ту жба ма за уче шће у атен та ту.14 
У пр вим на па ди ма ко ји се би ли усме ре ни про тив срп ског на ро да у Бо-
сни и Хер це го ви ни, пре ма пи са њу Заставе, стра да ле су ку ће углед ни јих 
Ср ба, али и по је ди на срп ска удру же ња. Ка ко сто ји у тек сту, де мон стран-
ти су том при ли ком уз ви ки ва ли: „До ле Ср би! До ле уби це! До ле краљ 
Пе тар!“15 По ред стра да ња имо ви не углед них Ср ба и срп ских удру же ња, 
стра да ла је и имо ви на срп ских све ште ни ка, али и про дав ни це чи ји су 
вла сни ци би ли Ср би. О свим тим до га ђа ји ма пи сао је, та ко ђе у ве чер-
њој Застави, Ја ша То мић, осу ђу ју ћи ди вља штво и ре пре сив не ме ре над 
Ср би ма. У том по гле ду, он је ука зи вао на хр ват ску по ли ти ку, сма тра ју ћи 
је глав ним крив цем за до га ђа ња у Са ра је ву.16 Иста оп ту жба упу ће на је 
и 6. ју ла 1914. го ди не у ве чер њем из да њу Заставе, у ко јем су про зва ни 
„фран ко вач ки по ли ти ча ри“17 као од го вор ни за по гро ме и по ка то ли ча ва-
ње срп ског ста нов ни штва. Тај текст се на до ве зао на тек сто ве об ја вље не 
у ју тар њем из да њу Заставе од 1. ју ла 1914. го ди не ка да је на ви ше ме-
ста ука зи ва но на не га тив ну кам па њу про тив при пад ни ка срп ског на ро да. 
Текст под на сло вом АкцијапротивСрба го во ри о по гро ми манад Ср би ма 
у Са ра је ву и ши ром Бо сне и Хер це го ви не. На по чет ку тек ста ука зу је се 
на не га тив ну кам па њу беч ких и бу дим пе штан ских ли сто ва упе ре ну про-
тив срп ског на ро да. Ка да је реч о стра да њу Ср ба у Са ра је ву, но ви не из ве-
шта ва ју да је у Са ра је ву уни ште но пре ко 200 срп ских ку ћа и про дав ни ца, 
а да је знат но оште ће на и срп ска шко ла. Ни шта бо ље ни је про шла згра да 
срп ског про свет ног са ве та „Про свје та“. Ау тор члан ка на по ми ње да су 
при пад ни ци ау стро у гар ске по ли ци је по сма тра ли и до зво ља ва ли му че ње 
Ср ба и уни шта ва ње њи хо ве имо ви не, док су при пад ни ци срп ског на ро-
да ко ји су пру жи ли от пор истог тре нут ка ухап ше ни.18 Да ље се у тек сту 

14 Застава(вечерњилист)бр. 131 од 30. ју на 1914. го ди не.
15 Исто.
16 Застава(вечерњилист)бр. 134 од 3. ју ла 1914. го ди не.
17 Застава(вечерњилист)бр. 136 од 6. ју ла 1914. го ди не.
18 У тек сту се да је при мер јед ног Ср би на. Та то ми ра ко ји је, ка ко би за шти тио 

сво ју имо ви ну, пу цао на де мон стран те про тив Ср ба. Због то га је истог тре нут ка ухап-
шен, за раз ли ку од де мон стра на та, од ко јих ни ко ни је за вр шио у за тво ру – Застава

МирославФилиповић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.

17

на по ми ње да ни је бо ља би ла си ту а ци ја ни у За гре бу, где је срп ско ста-
нов ни штво би ло из ло же но на па ди ма, углав ном фран ко ва ца. По ли ци ја ни 
у За гре бу ни је ре а го ва ла, а ова де ша ва ња ипак су би ла ма ње бру тал на 
не го у Са ра је ву. За јед ног од глав них под стре ка ча мр жње пре ма Ср би ма 
про гла ше на је бу дим пе штан ска штам па ко ја је по зи ва ла на осве ту пре ма 
Ср би ма. О тим до га ђа ји ма пи сао је и но во сад ски Браник, та ко ђе у бро ју 
од 1. ју ла 1914. го ди не. Он је, за раз ли ку од Заставе ко ја је и ра ни је би ла 
кон крет на и ди рект на у свом из ве шта ва њу, при чу о ан ти срп ској кам па њи 
и про го ни ма срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни про ву као кроз на-
слов у ко јем се го во ри о Са ра јев ском атен та ту. Ипак, чи та о ци ма је би ло 
ја сно да се од уби ства ау стро у гар ског пре сто ло на след ни ка срп ски на род 
су о ча вао са све при сут ни јом ат мос фе ром стра ха уну тар Мо нар хи је.

Тре ба ис та ћи да је атен тат на Фран ца Фер ди нан да по гор шао по-
ло жај срп ског на ро да у Хр ват ској и Сла во ни ји. Са мо два да на на кон уби-
ства у Са ра је ву, до шло је до бур не сед ни це Хр ват ског са бо ра – та да шњем 
пред сед ни ку Са бо ра Бог да ну Ме да ко ви ћу оне мо гу ће но је да отво ри сед-
ни цу. Том при ли ком су по је ди ни хр ват ски по ли ти ча ри ви чу ћи из не ли 
низ увре да на ра чун срп ских по сла ни ка у Са бо ру.19 Све то је по о штри ло 
ре ак ци ју фран ко ва ца ко ји су по ја ча ва ли сво је ак ци је про тив при пад ни ка 
срп ског на ро да, а о то ме су пи са ли и Застава и Браник. На тај на чин је 
на про сто ру Хр ват ске и Сла во ни је, та ко ђе, во ђе на ан ти срп ска кам па ња, 
до ду ше у не што ма њој ме ри не го на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не.

Ан ти срп ском кам па њом но во сад ска штам па се ба ви ла и у на ред-
ним бро је ви ма. Та ко је Заставау ју тар њем ли сту од 2. ју ла 1914. го ди не 
у тек сту под на сло вом Последицесарајевскогатентата из не ла де та љан 
опис по гро ма над срп ског на ро дом и њи хо вом имо ви ном у свим ве ћим 
ме сти ма у Бо сни и Хер це го ви ни, а по себ но у Са ра је ву. Ау тор члан ка 
из ве шта ва да се од мах на кон атен та та кре ну ло са ан ти срп ским де мон-
стра ци ја ма, у ко јим су стра да ле срп ске цр кве, шко ле, чи та о ни це, ка фа не, 
про дав ни це и при ват не ку ће. По себ но ис ти че ру љу од „30–40 љу ди“ ко ја 
је бес по штед но уни шта ва ла све што је срп ско. У тек сту се на по ми ње да 
су има ли спи ско ве са адре са ма Ср би ко је су, нај ве ро ват ни је, до би ли од 
по ли ци је. У сво јим на па ди ма, де мон стран ти су ко ри сти ли ка ме ни це, а 
на ме ти су им се на шли и ко ла и фи ја ке ри, као и број не до ма ће жи во ти-
ње.20 Но во сад ска Застава пре но си да је сва ки Ср бин ко ји је пру жио би-

(јутарњилист)бр. 133 од 1. ју ла 1914. го ди не.
19 Де јан Ми ка ви ца, СрпскаполитикауХрватскојиСлавонији1538–1918, Но ви 

Сад, 2015, 316–317. 
20 Та ко се у тек сту на во ди низ при ме ра на си ља са ко ји ма су се при пад ни ци срп-
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ло ка кав от пор вр ло бр зо био ухап шен. По ме ну те до га ђа је ис пра ти ла је 
и ма ђар ска и ау стриј ска штам па ко ја је по ступ ке де мон стра на та бра ни ла 
тврд њом да они жа ле за уби је ним пре сто ло на след ни ком.

О ан ти срп ској ат мос фе ри ши ром Бо сне и Хер це го ви не из ве шта ва 
и ју тар ње из да ње Заставе од 3. ју ла 1914. го ди не. У оп шир ном тек сту 
под на сло вом СтраховитиданиуСарајеву го во ри се, на све о бу хват ни ји 
на чин, о по ло жа ју Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни на кон атен та та на Фран-
ца Фер ди нан да.21 У тек сту је ве ли ка па жња по кло ње на ат мос фе ри стра ха 
и лин ча упе ре ној про тив срп ског на ро да у Са ра је ву и дру гим гра до ви ма. 
Но ви на ри Заставе су за та кво ста ње оп ту жи ли хр ват ске фран ко вач ке 
по ли ти ча ре и му сли ман ску си ро ти њу, ви дев ши их као глав не крив це и 
но си о це ан ти срп ске кам па ње у Бо сни и Хер це го ви ни. У тек сту се твр-
ди да су уни шта ва ње срп ске имо ви не и про гон срп ског ста нов ни штва 
ужи ва ли по др шку вла да ју ћих кру го ва, с об зи ром на чи ње ни цу да су де-
мон стран ти фи нан сиј ски по ма га ни од по је ди них ау стро у гар ских по ли-
ти ча ра. Но ви нар Заставе опи су је де мон стран те као „бан ду жед ну кр ви 
и пљач ке“22, на о ру жа ну но же ви ма, гво зде ним мот ка ма и ре вол ве ри ма. 
Њи хо ве по ступ ке пре ма Ср би ма упо ре ђу је са „пљач ка ма Ху на, Мон го-
ла и Ту ра ка“23. У тек сту се ука зу је да је у је ку на па да на срп ски на род и 
њи хо ву имо ви ну, а не по сред но на кон Са ра јев ског атен та та, де мон стра-
на та би ло око 500, а при пад ни ка са ра јев ске по ли ци је пе де се так ви ше. 
Ка ко се на во ди, на уда ру су се пр ве на шле срп ске про дав ни це, цр кве и 
бо га те ку ће. Де таљ но је опи са но упа да ње у ку ће бо га тих Ср ба из ко јих 
су из но ше ни нај фи ни је по су ђе, зла то, сре бро, па чак и ску по це ни на-
ме штај. Оста ле ства ри су уни шта ва не или раз би је не и из ба ци ва не кроз 
про зор. Но во сад ска Застава у тек сту да је при мер Ср би на Де спи ћа чи ји 
је на ме штај у вред но сти од 100.000 кру на пот пу но уни штен. Још го ре је 
про шла имо ви на Гли го ри ја Јеф та но ви ћа, чи ја се ште та про це њи ва ла на 
по ла ми ли о на кру на. По ред то га, де мон стран ти су упа да ли у по дру ме и 
про си па ли ви но из бу ра ди. У тек сту пи ше да су „пљач ка ли пред не ви ном 
де цом и бо ле сни ци ма“24. На све ове до га ђа је, са ра јев ска по ли ци ја ни је 

ског на ро да су о ча ва ли ши ром Бо сне и Хер це го ви не. Застава спо ми ње Јеф та но ви ћа 
ко ме су уни ште ни хо тел и ку ћа, за тим зла та ра Ма три ће ви ћа ко ји је бра нио сво ју рад-
њу, па је због то га оп ту жен да је по се до вао бом бе из Ср би је и за вр ло крат ко вре ме је 
ухап шен – Застава(јутарњилист)бр. 134 од 2. ју ла 1914. го ди не.

21 Застава(јутарњилист)бр. 135 од 3. ју ла 1914. го ди не.
22 Исто.
23 Исто.
24Исто.
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ре а го ва ла. По след њи па сус по све ћен је стра да њу срп ских уста но ва у Са-
ра је ву. Та ко је штам па ри ја Српскеријечи пот пу но уни ште на и це ло куп-
ни ин вен тар је ба чен кроз про зор на ули цу, а у „уред ни штву оста до ше 
са мо го ли зи до ви“25. Исто је про шло и дру штво „Про свје та“. Вред ност 
имо ви не штам па ри ја и „Про свје те“ би ла је око 100.000 кру на. По ред 
њих, стра да ле су и мно ге дру ге про сто ри је срп ских удру же ња, као што 
су згра де Ве ли ког управ ног про свет ног са ве та, Срп ског клу ба и срп ског 
пе вач ког дру штва „Сло га“. Ка ко ау тор тек ста ис ти че, све је би ло „јед на 
ру ше ви на, је дан плач, јед на је зо ви та сли ка ко ја се не мо же опи са ти“26.

Већ у сле де ћем бро ју ју тар њег из да ња, Заставаод 4. ју ла 1914. 
го ди не го во ри о не га тив ној кам па њи про тив срп ског на ро да на про сто ру 
це ле Ау стро у гар ске мо нар хи је. С тим у ве зи, у тек сту „Погром“уНо
вомеСадутвр ди се да се при пре ма по гром срп ског на ро да и у дру гим 
гра до ви ма Мо нар хи је где срп ски на род чи ни ве ћи ну, а да се нај ве ћа ак-
ци ја про тив Ср ба оче ку је у Но вом Са ду као цен тру срп ског по ли тич ког 
и кул тур ног жи во та у Ау стро у гар ској.27 Но ви на ри Заставе су из ра зи ли 
сум њу у исти ни тост та квих на ја ва, ма да је ши ром ау стро у гар ских гра-
до ва у ко ји ма су Ср би жи ве ли у ве ли ком бро ју при ме ћен ве ли ки број 
не по зна тих љу ди ко ји го во ре не мач ким је зи ком. По ред овог тек ста, За
става је на ста ви ла да пи ше о те шком по ло жа ју срп ског на ро да у Бо сни 
и Хер це го ви ни. На при чу о ат мос фе ри лин ча про тив Ср ба на до ве зао се 
и Браник ко ји је нај ви ше оп ту жи вао фран ко вач ке по ли ти ча ре за ши ре-
ње мр жње пре ма Ср би ма. У бро ју од 5. ју ла 1914. го ди не под на сло вом
Франковачколудило го во ри се о на став ку по гро ма шке по ли ти ке пре ма 
срп ском на ро ду и зах те ви ма во де ћих фран ко вач ких по ли ти ча ра да се сви 
Ср би про гла се за пра во слав не Хр ва те.28 За тај свој зах тев за гре бач ки на-
чел ник Хо љац пред ви део је рок од јед ног да на. Ко не би при хва тио та кву 
од лу ку, че ка ла би га смрт.29 У истом бро ју, Браник об ја вљу је два тек ста 
што се од но се на си ту а ци ју у Мо нар хи ју ко ја је по сле ди ца атен та та у 
Са ра је ву. Пр ви текст, под на сло вом Уистомочекивању, го во ри о по гро-
ми ма ко ји ма су Ср би у Мо нар хи ји из ло же ни од му сли ма на и хр ват ских 
фран ко ва ца. Но ви нар Браника ре ал но про це њу је да за о штре на по ли ти ка 
пре ма срп ском на ро ду ука зу је да је рат ве о ма бли зу.30 На тај текст на-

25 Исто.
26 Исто.
27 Застава(јутарњилист), бр. 136 од 4. ју ла 1914. го ди не.
28 Браник, бр. 122 од 5. ју ла 1914. го ди не.
29 Исто.
30 Исто.
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до ве зу је се чла нак ФранковцииСрби, у ко ме се го во ри о на сту пу ра ди-
кал них фран ко ва ца пре ма Ср би ма, али и пре но се из ве шта ји по је ди них 
за гре бач ких но ви на ко је та кве по те зе кри ти ку ју сма тра ју ћи да је су лу до 
оп ту жи ва ти цео срп ски на род за Са ра јев ски атен тат и при бе га ва ти на си-
љу у ак ту ел ној си ту а ци ји.31 Но во сад ски Браникје 11. ју ла 1914. го ди не 
пи сао да фран ков ци ши ре по ље свог де ло ва ња, па су по ку ша ли да спро-
ве ду по гром над Ср би ма и срп ском имо ви ном у Срем ским Кар лов ци ма, 
али у то ме ни су ус пе ли. Пре ма пи са њу Браника, по је ди ни фран ков ци су 
по сла ти у Ка р лов це са на ло гом да по бу не ло кал но ста нов ни штво и кре-
ну у уни шта ва ње срп ске имо ви не. Ка ко ни су на и шли на по др шку, тај по-
ку шај је про пао.32 У истом бро ју, под на сло вом Наваланасрпскинарод
изталми–лојалности го во ри се о по сле ди ца ма по гро ма над срп ским 
ста нов ни штвом у Бо сни и Хер це го ви ни. Но ви нар Браникапро це њу је да 
је укуп на ма те ри јал на ште та ко ју је пре тр пео срп ски на род у тим да ни-
ма пре ко 10 ми ли о на кру на.33 Оце њу ју ћи де мон стра ци је као „ван дал ски 
по ход“34 у ко ме је ис ка за на „жи во тињ ска мр жња“35 пре ма Ср би ма, ове 
до га ђа је про гла ша ва ве ли ком сра мо том за це лу Ау стро у гар ску мо нар-
хи ју. У тек сту су оп ту же ни и при пад ни ци ка то лич ког све штен ства ко је 
је по др жа ва ло фран ков це у по ме ну тим зло чи ни ма. Ван да ли зам, пре ма 
пи са њу Браника, пред ста вља ве ли ку сра мо ту и пре ма жр тва ма атен та та 
у Са ра је ву.

И у на ред ним бро је ви ма Заставе и Браника ко ји су из ла зи ли у 
то ку ју ла 1914. го ди не го во ри ло се о по гро ми ма над срп ским ста нов ни-
штвом ши ром Мо нар хи је. Ме ђу тим, све ви ше па жње по чи ње да се по-
кла ња и при пре ма ма за пред сто је ћи рат. Та ко се об ја вљу ју из ве шта ји о 
мо би ли за ци ји вој ске Ау стро у гар ске и о на о ру жа њу, као и о рат ној ре то-
ри ци др жав них зва нич ни ка Мо нар хи је. С дру ге стра не, ка ко се рат при-
ми цао та ко беч ка и бу дим пе штан ска штам па би ва ју све оштри је пре ма 
срп ском на ро ду. О то ме го во ри и чла нак Браника од 19. ју ла 1914. го ди не 
у ко ме је из не та ана ли за ан ти срп ских тек сто ва из ма ђар ске и не мач ке 
штам пе и ука за но на њи хов ве ли ки ути цај на „рас по ло же ње ду хо ва“36. 
Уме сто да ра де на сми ри ва њу тен зи ја из ме ђу Ау стро у гар ске и Ср би је, 
они до дат но рас пи ру ју све ве ћу мр жњу.

31 Исто.
32 Браник, бр. 126 од 11. ју ла 1914. го ди не.
33 Исто.
34 Исто.
35 Исто.
36 Браник, бр. 132 од 19. ју ла 1914. го ди не.
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На кон Јул ског ул ти ма ту ма и ау стро у гар ске об ја ве ра та Ср би ји, 
оба но во сад ска ли ста на ста ви ла су, у не што ма њој ме ри, да из ве шта ва ју 
о рат ном ста њу и рас по ло же њу ко је је за хва ти ло Мо нар хи ју. О стра да њу 
и про го ни ма срп ског ста нов ни штва би ло је све ма ње ре чи, а не што мир-
ни ја ре то ри ка оба ли ста пред ста вља ла је по след њи по ку шај сми ри ва ња 
на пе то сти у ци љу за шти те срп ског ста нов ни штва и њи хо ве имо ви не у 
Ау стро у гар ској. За та ко не што би ло је ка сно, јер је рат већ по чео. Из би-
ја њем ра та, по ло жај срп ског на ро да у Мо нар хи ји се још ви ше по гор шао 
и би вао је све те жи ка ко је рат од ми цао.

Ве ли ки ути цај на јав но мње ње има ли су ма ђар ске и не мач ке но ви-
не ко је су се, у во ђе њу ан ти срп ске по ли ти ке, слу жи ле ла жним из ве шта-
ва њем чи ме су се да ље про ду бљи ва ле раз ли ке из ме ђу срп ског, с јед не, и 
ма ђар ског и не мач ког на ро да, с дру ге стра не. Беч ка и бу дим пе штан ска 
штам па кре и ра ле су и рас пи ри ва ле ан ти срп ску кам па њу ко ја ће у ве ли-
кој ме ри ути ца ти на јав но мње ње у Ау стро у гар ској.37 На то су стал но 
ука зи ва ли и Застава и Браник, по ку ша ва ју ћи да од бра не срп ски на род 
у Мо нар хи ји од ла жних оп ту жби. При ме ра ра ди, по чет ком ју ла у ма ђар-
ској штам пи по ја ви ли су се из ве шта ји о на вод ним „ве ли ко срп ским про-
те сти ма“ Ср ба у Ход ме зва шар хе љу. Застава у ве чер њем ли сту од 9. ју ла 
1914. го ди не по ку ша ва да ука же на ап сурд ност тврд њи о ве ли ко срп ским 
про те сти ма у ме сту са око 40.000 ста нов ни ка где жи ви све га 60 Ср ба.38 
То је са мо је дан у ни зу при ме ра очи глед ног ла жног из ве шта ва ња ма ђар-
ских и не мач ких ли сто ва, ко ји су од Са ра јев ског атен та та на гло по ја ча ли 
ан ти срп ску кам па њу, што се у зна чај ној ме ри од ра зи ло на жи вот срп ског 
на ро да на про сто ру Ау стро у гар ске.

Сви по ку ша ји Заставеи Браникада сми ре тен зи је у то ку дру ге 
по ло ви не ју ла 1914. го ди не по ка за ле су се без у спе шним. Рат Ср би ји је 
об ја вљен, а ау стро у гар ска и срп ска вој ска су се већ при пре ма ле за об-
ра чун. По ло жај срп ског на ро да у Ау стро у гар ској се да ље по гор ша вао. 
При ти сци са ко ји ма су се су о ча ва ла ова два но во сад ска ли ста до сти жу 
вр ху нац по из би ја њу ра та. Та да су и Застава и Браник за бра ње ни. По-
след њи број Застава иза шао је 14. ав гу ста 1914. го ди не, а Браника сле-
де ћег да на. На кон Пр вог свет ског ра та, Застава је об но вље на у но вој 
др жа ви 1919. го ди не и из ла зи ла је до 1929. го ди не. За раз ли ку од ње, 
Браник ни је об на вљан.39 Ипак, он је остао ду го у се ћа њу срп ског на ро да 

37 Pal Ti bor, MađarskopolitičkojavnomnjenjeisrpskopitanjenaBalkanu1903–
1914,No vi Sad, 2012, 158–172.

38 Застава(вечерњилист) бр.138 од 9. ју ла 1914. го ди не.
39 В. Ђ. Кре стић, нав.дело, 343.
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као је дан од сим бо ла срп ске штам пе у Ау стро у гар ској и за ступ ник на ци-
о нал них ин те ре са пре чан ских Ср ба.

Не га тив но рас по ло же ње пре ма срп ском на ро ду у Ау стро у гар ској 
ства ра но је де це ни ја ма, а на ро чи то је би ло из ра же но по чет ком ХХ ве ка. 
Ве ли ки ути цај на то, по ред по ли тич ких по те за вла да ју ћих кру го ва Мо-
нар хи је, има ле су беч ка и бу дим пе штан ска штам па. Иа ко су но во сад ски 
ли сто ви Застава и Браник у по је ди ним тре ну ци ма по ку ша ва ли да сма-
ње тен зи је и при ти ске на срп ски на род, у то ме ни су ус пе ли. Тек сто ви 
о по ло жа ју Ср ба у Мо нар хи ји ја сно све до че о мр жњи ко ја је вла да ла 
пре ма Ср би ма у овој др жа ви. Та мр жња би ла је са мо увер ти ра у ка сни је 
до га ђа је и зло чи не што су чи ње ни над срп ским ста нов ни штвом. Пуц њи 
у Са ра је ву озна чи ли су по че так ре пре сив них ме ра пре ма Ср би ма ко ји су 
жи ве ли на тлу Ау стро у гар ске. Про го ни и стра да ња срп ског на ро да до-
сти жу вр ху нац у то ку Ве ли ког ра та ка да ће ве ли ки број Ср ба би ти муч ки 
уби јен, про те ран или од ве ден у је дан од ло го ра.

Ре зи ме

У ра ду су при ка за ни ан ти срп ска кам па ња и про го ни срп ског на ро да у Ау стро-
у гар ској у то ку 1914. го ди не, од но сно пре и не по сред но на кон атен та та на пре сто ло-
на след ни ка Фран ца Фер ди нан да из угла два нај по зна ти ја срп ска ли ста у Мо нар хи ји, 
Заставеи Браника. Као нај у ти цај ни ји ли сто ви ме ђу пре чан ским Ср би ма, Заставаи 
Браник су из ве шта ва ли о по ло жа ју срп ског на ро да уо чи из би ја ња Ве ли ког ра та. Иа ко 
су се су о ча ва ли са број ним при ти сци ма, они су до за бра не из ла же ња до но си ли ин фор-
ма ци је о жи во ту Ср ба у Ау стро у гар ској. Жи вот срп ског на ро да у Мо нар хи ји се до дат но 
по гор шао на кон Са ра јев ског атен та та. Усле ди ле су у то ку ју ла 1914. го ди не ан ти срп ске 
де мон стра ци је ши ром Ау стро у гар ске ко је су до ве ле до уни шта ва ња срп ске имо ви не и 
про го на Ср ба. О свим тим зби ва њи ма из ве шта ва ли су и Заставаи Браник. Ипак, ова 
два до бро оба ве ште на ли ста тру ди ла су се да сво јим пи са њем до дат но не по гор ша ју по-
ло жај Ср ба. По ред то га, они су свим при пад ни ци ма срп ског на ро да пре но си ли до га ђа је 
из раз ли чи тих де ло ва Ау стро у гар ске. Тај по сао су Заставаи Браник оба вља ле све до 
њи хо вог уки да ња ко је је усле ди ло од мах на кон из би ја ња Ве ли ког ра та.
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БојанВИћеНтИћ
Му зеј ва зду хо плов ства

ПРИ ПАД НИ ЦИ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ КРА ЉЕВ СКОГ ВА ЗДУ ХО
ПЛОВ СТВА У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

Апстракт: Те ма ра да су суд би не ва зду хо пло ва ца Кра ље ви не Ју го сла-
ви је у Дру гом свет ском ра ту. По да ци о при пад ни ци ма ва зду хо плов ства те др-
жа ве из не ти су у об ли ку крат ких би о гра фи ја. Циљ овог ра да је сте до при нос 
осве тља ва њу суд би на што ве ћег бро ја ју го сло вен ских ва зду хо пло ва ца у Дру-
гом свет ском ра ту, као и си сте ма ти за ци ја по зна тих по да та ка и ства ра ње ба зе 
ко ја ће по слу жи ти као осно ва за да ља ис тра жи ва ња.

Кључнеречи: пи ло ти, ва зду хо плов ство, Кра ље ви на Ју го сла ви ја, Дру-
ги свет ски рат

 
Увод

 
У до ма ћој исто ри о гра фи ји по сто је ве ли ке пра зни не кад је реч о 

ва зду хо плов ци ма Кра ље ви не Ју го сла ви је. Би о гра фи је и суд би не при-
пад ни ка ју го сло вен ске ави ја ци је су де ли мич но об ра ђе не. За то по сто ји 
не ко ли ко раз ло га. Нај пре, то је из у зет но оп шир на те ма ко ја об у хва та по-
дат ке о де се ти на ма хи ља да лич но сти. Чак и кад би се ис тра жи ва ње огра-
ни чи ло са мо на пи ло те, то је не ко ли ко хи ља да лич но сти. Ти је и пи та ње 
исто риј ских из во ра. Ве ли ки део рат не до ку мен та ци је на ла зи се у ино-
стран ству и ни је до вољ но об ра ђен. Исто та ко, до ку мен та ци ја је уни шта-
ва на за вре ме и по сле ра та. Не тре ба за бо ра ви ти ни иде о ло шке раз ло ге 
ко ји че сто ути чу на исто риј ска ис тра жи ва ња. У слу ча ју ју го сло вен ских 
ва зду хо пло ва ца њи хо во про ти вље ње ко му ни стич кој вла сти или сла га ња 
са ак ту ел ним ре жи мом у по сле рат ној Ју го сла ви ји уве ли ко је ути ца ло на 
то да ли ће не чи ја би о гра фи ја би ти за пи са на или не.

Ва зду хо плов не сна ге Кра ље ви не Ју го сла ви је при хва ти ле су на 
се бе глав ни ну на па да Си ла осо ви не у крат ко трај ним Април ском ра ту, 
јер је ва зду шни удар ве ро ват но чи нио и нај ва жни ји део так ти ке Не мач ке 
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и ње них са ве зник, по што су се си ле Трој ног пак та на тај на чин при пре-
ми ле за лак ше на пре до ва ње коп не них је ди ни ца. С дру ге стра не, ју го сло-
вен ска ави ја ци ја су о ча ва ла се с ни зом оте жа ва ју ћих фак то ра. На пр вом 
ме сту, те је ди ни це ни су би ле по пу ње не пре ма пла но ви ма, ни људ ством 
ни тех ни ком. Дру го, на пад је био из не на дан и спро ве ден је без об ја ве ра-
та и упо зо ре ња. И тре ће, али не ма ње ва жно, по сто ја ло је и суб вер зив но 
де ло ва ње при пад ни ка ва зду хо плов ства ко ји су би ли при ста ли це Си ла 
осо ви не и ујед но про тив ни ци ју го сло вен ске др жа ве.

Ва зду хо плов ство Кра ље ви не Ју го сла ви је на ста је и раз ви ја се на 
ба зи срп ске Ае ро план ске еска дри ле из Пр вог свет ског ра та. Нај пре на-
ста је Ва зду хо плов на ко ман да, за тим Оде ље ње за ва зду хо плов ство у Ми-
ни стар ству вој ске и мор на ри це, да би 1927. го ди не би ла ус тро је на Ко-
ман да ва зду хо плов ства ар миј ског ран га. Ва зду хо плов ство у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји би ло је ор га ни зо ва но у три ви да: Опе ра тив но ва зду хо плов-
ство, Ар миј ско ва зду хо плов ство и По мор ско ва зду хо плов ство.

Опе ра тив но ва зду хо плов ство чи ни ле су бом бар дер ске, ло вач ке и 
из ви ђач ке је ди ни це за са мо стал но деј ство, као и ва зду хо плов не по за-
дин ске ко ман де и је ди ни ца и уста но ва ва зду хо плов не шко ле. Ар миј ско 
ва зду хо плов ство, као при до да та слу жба коп не ној вој сци, са сто ја ло се од 
из ви ђач ких је ди ни ца за по др шку ар ми ји. Ко ман да по мор ског ва зду хо-
плов ства фор ми ра на је 1930. го ди не и ста вље на је под ко ман ду рат не 
мор на ри це.

Шко ло ва ње ка др о ва од ви ја ло се у Ва зду хо плов ној ака де ми ји, Ви-
шој ва зду хо плов ној ака де ми ји, као и у Ко ман ди ва зду хо плов них струч-
них шко ла, ко ја је би ла над ле жна за пи лот ске шко ле, као и шко ле за 
из ви ђа че, ре зер вне офи ци ре, ве зи сте, ави о фо то гра фе, ме те о ро ло ге, под-
о фи ци ре итд.

Ор га ни за ци о но, Опе ра тив но ва зду хо плов ство се са сто ја ло од 
Ко ман де опе ра тив ног ва зду хо плов ства, че ти ри ва зду хо плов не бри га де 
по де ље не на осам пу ко ва, и две са мо стал не гру пе, бом бар дер ске и ло-
вач ко-из ви ђач ке. Ар миј ско ва зду хо плов ство об у хва та ло је се дам из ви-
ђач ких гру па и јед ну са мо стал ну из ви ђач ку еска дри лу. По мор ско ва зду-
хо плов ство би ло је ор га ни зо ва но у три хи дро план ске ко ман де са укуп но 
де вет еска дри ла.

На о ру жа ње ју го сло вен ског ва зду хо плов ства чи ни ли су до ма ћи и 
уво зни ави о ни. У кра ље ви ни Ју го сла ви ји ави о не и је дри ли це про из во ди-
ле су фа бри ке сме ште не у око ли ни Бе о град: Ро го жар ски, Ика рус, Змај, 
Фа бри ка ави он ских мо то ра С. Влај ко вић и син, Утва у Пан че ву и Др жав-
на фа бри ка ави о на у Кра ље ву.

БојанВићентић
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Број но ста ње у ју го сло вен ском ва зду хо плов ству пред по че так 
Дру гог свет ског ра та би ло је сле де ће: 1.260 офи ци ра ме ђу ко ји ма је би ло 
800 ле та ча, 1.600 под о фи ци ра – 1.000 ле та ча, 240 ва зду хо плов но-тех нич-
ких чи нов ни ка – 100 ле та ча, 2.700 ци ви ла на слу жби у вој сци и 15.000 
вој ни ка.

Кад је реч о тех ни ци Кра љев ско ва зду хо плов ство је рас по ла га ло 
са око 1.000 ави о на, 420 их је би ло бор бе них – 142 лов ца, 147 бом бар де-
ра и 131 из ви ђач ки ави он. По мор ско ва зду хо плов ство рас по ла га ло је са 
98 ави о на, ме ђу ко ји ма је 68 би ло упо тре бљи во. Тран спорт ну ави ја ци ју 
чи ни ло је 15 ле те ли ца. У та квом ста њу ју го сло вен ска ави ја ци ја је до че-
ка ла на пад ар ми ја Трој ног пак та. Си ле осо ви не су на пад апри ла 1941. 
го ди не из ве ле са ви ше стру ко над моћ ни јим сна га ма: не мач ко ва зду хо-
плов ство са 1.212 ави о на, ита ли јан ско са 674 и ма ђар ско са 287. 

То ком Април ског ра та жи вот је из гу би ло 711 при пад ни ка ва зду-
хо плов ства Кра ље ви не Ју го сла ви је. Део ва зду хо пло ва ца је ус пео да се 
ева ку и ше на Бли ски ис ток и при кљу чи за пад ним са ве зни ци ма (Ан гло-
Аме ри кан ци ма), док је део остао на оку пи ра ној те ри то ри ји и при кљу чио 
се не кој од стра на у ра ту: На род но о сло бо ди лач ком по кре ту, Ју го сло вен-
ској вој сци у отаџ би ни или но во на ста лом ва зду хо плов ству Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске.

 Око 30.000 при пад ни ка ва зду хо плов ства је за ро бље но и од ве де-
но у ло го ре. Нај ве ћи број за ро бље них ва зду хо пло ва ца био је ин тер ни ран 
у ло го ру Осна брик у Не мач кој. По ред Осна бри ка, део за ро бље них ва зду-
хо пло ва ца по слат је у дру ге за ро бље нич ке ло го ре на те ри то ри ји Не мач ке 
и оку пи ра них де ло ва Евро пе. Ме ђи за ро бље ни ци ма су би ли и ак тив ни и 
ре зер вни при пад ни ци ва зду хо плов ства Кра ље ви не Ју го сла ви је.

Ва зду хо плов ство Кра ље ви не Ју го сла ви је Број при пад ни ка 
О фи ци ри (ле та чи) 1.260 (800)
Под о фи цир (ле та чи) 1.600 (1.000)
Ва зду хо плов но-тех нич ки чи нов ни ци (ле та чи) 240 (100)
Ци вил на ли ца на слу жби 
у ва зду хо плов ству 2.700
Вој ни ци на слу жби у ва зду хо плов ству 15.000
Мир но доп ска фор ма ци ја 20.000
Рат на фор ма ци ја 50.000

табела1:Бројностање
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Ло вач ки ави о ни Зе мља по ре кла, зе мља про из вод ње по 
ли цен ци  

ме се р шмит Бф-109 Е Не мач ка 
хо кер ха ри кен Мк.1 Ве ли ка Бри та ни ја, Ју го сла ви ја 
хо кер фју ри Мк.2 Ве ли ка Бри та ни ја 
и ка рус ИК-28 Ју го сла ви ја 
ро го жар ски ИК-3 Ју го сла ви ја 
а виа БХ-33 Че хо сло вач ка 
по тез-63 Фран цу ска

табела2:АвиониловциваздухопловстваКраљевинеЈугославије

Бом бар де ри Зе мља по ре кла, зе мља про из вод ње по 
ли цен ци 

дор ни је До-17 К Не мач ка, Ју го сла ви ја 
дор ни је До Ј (хи дро а ви о ан) Не мач ка 
бри стол блен хајм Мк. 1 Ве ли ка Бри та ни ја, Ју го сла ви ја 
са во ја-мар ке ти СМ-79 Ита ли ја
табела3:АвионибомбардериваздухопловстваКраљевинеЈугославије

Оста ли ти по ви ави о на Зе мља по ре кла, зе мља про из вод ње по 
ли цен ци 

бре ге XIX Француска, Ју го сла ви ја 
по тез-25 Фран цу ска, Ју го сла ви ја 
ро го жар ски ПВТ Ју го сла ви ја 
ро го жар ски Р-100 Ју го сла ви ја 
змај фи зир ФП Ју го сла ви ја 
ро го жар ски СИМ-Х Ју го сла ви ја 
змај фи зир ФН Ју го сла ви ја
табела4:ОсталитиповиавионаваздухопловстваКраљевинеЈугосла

вије

За кљу чак

  Ста ње у Ва зду хо плов ству Кра ље ви не Ју го сла ви је у Дру гом свет-
ском ра ту од сли ка ва ло је и ста ње др жа ве. Не ста бил но ва зду хо плов ство, 
из ну тра осла бље но са бо та жа ма, ни је мо гло да ис ка же сво је мо гућ но сти 
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у пот пу но сти. С дру ге стра не, ве ћи на при пад ни ка ва зду хо плов них сна-
га се то ком ра та од лу чи ла за јед ну од ан ти о ку па тор ских сна га, што је и 
сли ка рас по ло же ња и све сти ва зду хо пло ва ца Кра ље ви не Ју го сла ви је.

***
Скра ће ни це у тек сту:
Н.в.т.ч. – ни жи ва зду хо плов но тех нич ки чи нов ник
РАФ – бри тан ско ва зду хо плов ство (Royal Air For ce)
ЈВуО – Ју го сло вен ска вој ска у Отаџ би ни
НОП – На род но о сло бо ди лач ки по крет
НОВЈ – На род но о сло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је
ЈА – Ју го сло вен ска ар ми ја
ЈНА – Ју го сло вен ска на род на ар ми ја
НДХ – Не за ви сна др жа ва Хр ват ска
РВ и ПВО – Рат но ва зду хо плов ство и про тив ва зду шна од бра на
БЈВ – Бив ша ју го сло вен ска вој ска

1. Ва зду хо плов ци Ју го сло вен ског кра љев ског ва зду хо плов
ства по ги ну ли у Април ском ра ту 1941. го ди не

Стје пан С. Бу ра зо вић, ко ман да Опе ра тив но ва зду хо плов ство: пу ков-
ник, пи лот-из ви ђач, ро ђен 1896. го ди не у Пе три њи, по ги нуо апри ла 
1941. у уде су ави о на „Ро да“, 701. еска дри ла за ве зу, на ле ту од Кра ље ва 
ка Ље шни ци.
Бра ти слав К. Трај ко вић, ко ман да Опе ра тив но ва зду хо плов ство пи лот-
из ви ђач, ро ђен 1906. го ди не у Бе о гра ду, по ги нуо 13. апри ла у не мач ком 
бом бар до ва њу Или џе код Са ра је ва.
Ми лан Н. Јан ко вић, ко ман да Опе ра тив но ва зду хо плов ство пи лот-из-
ви ђач, ро ђен 1909. го ди не у Кру шев цу, по ги нуо 13. апри ла у не мач ком 
бом бар до ва њу Или џе код Са ра је ва.
Бра ни слав Ва си ље вић, пот по руч ник, пи лот, по ги нуо 6. апри ла при ли-
ком не мач ког бом бар до ва ња Бе о гра да.
Ве ли мир Д. Ан то ни је вић, по ги нуо у Април ском ра ту.
Иво Ш. Оштрић, Дру ги ло вач ки пук, пи лот-ло вац, ро ђен 1908. го ди не у 
Но вом Гра ду код Бен ков ца, по ги нуо 10. апри ла у су да ру два ави о на, при 
по ку ша ју пре ле та у СССР.
Ми лош П. Ба ја гић, Дру ги ло вач ки пук пи лот-ло вац, ро ђен 1906. го ди-
не у Са ра је ву, по ги нуо 12. апри ла при ли ком пре ле та за Бе љи ну код Ва-
ље ва, ка да је при при нуд ном сле та њу до шло до пре вр та ња ави о на.
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Жи ви ца Ј. Ми тро вић, Дру ги ло вач ки пук пи лот-ло вац, ро ђен 1912. го-
ди не у Ка лу ђе ро ву код Бе ле Цр кве, по ги нуо 6. апри ла у бор би про тив 
не мач ких ави о на.
Ма то Ф. Мом чи но вић, Дру ги ло вач ки пук, пи лот-ло вац, ро ђен 1915. 
го ди не у Зе ни ци, по ги нуо 10. апри ла у су да ру два ави о на, при по ку ша ју 
пре ле та у СССР.
Вељ ко Ј. Ву ји чић, Дру ги ло вач ки пук, пи лот-ло вац, ро ђен 1909. го ди-
не у Кр ње шев ци ма код Зе му на, по ги нуо 10. апри ла при ли ком по ку ша ја 
пре ле та у СССР ка да је ави он уда рио у пла ни ну Руд ник.
Дра ги ша Ми ли је вић, Че твр ти ло вач ки пук, пи лот-ло вац, ро ђен 1907. 
го ди не у Не го ти ну, по ги нуо 9. апри ла у бор ба ма про тив не мач ких ави-
о на.
Кон стан тин А. Јер ма ков, Пе ти ло вач ки пук, ка пе тан пр ве кла се, пи-
лот-ло вац, ро ђен 21. ма ја 1909. го ди не у Ру си ји, Ста ра Кон стан тин ска ја, 
по ги нуо 6. апри ла у ва зду шној бор би.
Во ји слав Ј. По по вић, Пе ти ло вач ки пук, ка пе тан пр ве кла се, пи лот-ло-
вац, ро ђен 10. сеп тем бра 1905. го ди не у Јај цу, по ги нуо 6. апри ла у ва зду-
шној бор би, ка да је сво јим ави о ном уда рио у не при ја тељ ски.
Ми ло рад Д. Та на сић, Пе ти ло вач ки пук, по руч ник, пи лот-ло вац, ро ђен 
1. ок то бра 1911. го ди не у Шап цу, по ги нуо 6. апри ла у ва зду шној бор би, 
ка да је, као и ка пе тан Во ји слав Ј. По по вић, сво јим ави о ном уда рио у не-
при ја тељ ски.
Ми лу тин Ђ. Пе ро вић, Пе ти ло вач ки пук, ро ђен 15. ав гу ста 1911. го ди-
не у Ру ди ну, Цр на Го ра, по ги нуо 6. апри ла у ва зду шној бор би.
Јеф та З. Ар сић, Пе ти ло вач ки пук, на ред ник, пи лот-ло вац, ро ђен 10. 
сеп тем бра 1912. го ди не у Стан чев цу код Пре ше ва, по ги нуо 6. апри ла у 
ва зду шној бор би.
Ра то мир Д. Ми ли во је вић, Пе ти ло вач ки пук, ро ђен 26. сеп тем бра 1914. 
го ди не у Ни шу, по ги нуо 6. апри ла у ва зду шној бор би.
Ве ро љуб А. Сто ја ди но вић, Пе ти ло вач ки пук, на ред ник, пи лот-ло вац, 
ро ђен 3. фе бру а ра 1916. го ди не у Ме две ђи код Тр сте ни ка, по ги нуо 6. 
апри ла у ва зду шној бор би.
Ото А. Сеп, Пе ти ло вач ки пук, ро ђен 30. ок то бра 1909. го ди не у Ту зли, 
по ги нуо 9. апри ла у ва зду шној бор би.
Ми ха Кла во ра, Ше сти ло вач ки пук, ка пе тан, пи лот-ловaц, ро ђен 1905. 
го ди не у Ма ри бо ру, по ги нуо 7. апри ла у ва зду шној бор би, обо рио два 
не мач ка ави о на.
Јо ван Ка пе шић, Ше сти ло вач ки пук, пот по руч ник ро ђен 1911. го ди не у 
Под го ри ци, по ги нуо 7 . апри ла у бор би про тив не мач ких ави о на.
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Бра ни слав То до ро вић, Ше сти ло вач ки пук, чи нов ник, пи лот-ло вац, ро-
ђен 1910. го ди не у Шап цу, по ги нуо 6. апри ла у бор би про тив не мач ких 
ави о на.
Ми лу тин Пе тр ов, Ше сти ло вач ки пук, на ред ник, ро ђен 1908. го ди не у 
Уљ ми код Вр шца, по ги нуо 7. апри ла у бор би про тив не мач ких ави о на.
Вла ди мир Го руп, Ше сти ло вач ки пук, на ред ник, ро ђен 1908. го ди не у 
Ма ри бо ру, по ги нуо 7. апри ла у ва зду шној бор би, обо рио је дан не мач ки 
ави он. 
Ми ли во је Бо шко вић, Ше сти ло вач ки пук, на ред ник, по ги нуо у ва зду-
шни бор ба ма про тив не мач ких ави о на.
Ду шан Бор чић, Ше сти ло вач ки пук, пот по руч ник, ро ђен 1910. го ди не у 
Бо сан ском Пе тров цу код Ба ња Лу ке, по ги нуо 6. апри ла у ва зду шној бор-
би, обо рио два не мач ка ави о на.
Ми лош Г. Жу нић, Ше сти ло вач ки пук, пи лот-ло вац, ро ђен 1907. го ди не 
у Ва ље ву. по ги нуо 6. апри ла у бор би про тив не мач ких ави о на.
Кар ло Б. Штр бенк, Ше сти ло вач ки пук, пи лот-ло вац, ро ђен 1907. го ди-
не у За гор ју об Са ви, по ги нуо 6. апри ла у бор би про тив не мач ких ави о на.
До бри ца Р. Но ва ко вић, Ше сти ло вач ки пук, пи лот-ло вац, ро ђен у се лу 
Тр на ви, по ги нуо 6. апри ла у бор би про тив не мач ких ави о на.
Фер до Ф. Гра ди шник, Пр ви бом бар дер ски пук, пу ков ник, пи лот-ло вац, 
ро ђен 1899. го ди не у Ве ли ком Ле шно ву у Ис три, по ги нуо 8. апри ла при 
бом бар до ва њу не при ја тељ ске оклоп не ко ло не.
Жи ван С. Јо ва но вић, Пр ви бом бар дер ски пук, на ред ник, пи лот, ро-
ђен 14. но вем бра 1908. го ди не у Ма лој Кр сни код Сме де ре ва, по ги нуо 8. 
апри ла при бом бар до ва њу не при ја тељ ске оклоп не ко ло не.
Ва си ли је В. Ми ро вић, Пр ви бом бар дер ски пук, пи лот, ро ђен 1. но вем-
бра 1907. го ди не у Ли по ву код Ко ла ши на, Цр на Го ра, по ги нуо 8. апри ла 
при бом бар до ва њу не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не.
Сло бо дан Ч. Ђор ђе вић, Пр ви бом бар дер ски пук, под на ред ник, бом-
бар дер-стре лац, ро ђен 18. ав гу ста 1919. го ди не у Кра гу јев цу, по ги нуо 8. 
апри ла при бом бар до ва њу не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не.
Ђор ђе А Сте фа но вић, Пр ви бом бар дер ски пук, по руч ник, пи лот-из ви-
ђач, ро ђен 20. фе бру а ра у Су во до лу код Сме де ре ва, по ги нуо 8. апри ла 
при бом бар до ва њу не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не.
Ни ко ла Ђ. Иван че вић, Пр ви бом бар дер ски пук, ка пе тан пр ве кла се, 
пи лот-ло вац, ро ђен 21. ју ла 1907. го ди не у Под го ри ци, по ги нуо 7. апри ла 
при бом бар до ва њу не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не.
Стје пан А. Јур ко вић, Пр ви бом бар дер ски пук, на ред ник, ра ди о те ле-
гра фи ста-стре лац, ро ђен у Ца рев цу код Кар лов ца, пги нуо 7. апри ла при 
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бом бар до ва њу не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не.
Вла ди мир Ф. Кинк, Пр ви бом бар дер ски пук, по руч ник, из ви ђач, ро ђен 
1916. го ди не у Рај хен бур гу, Бре жи це, Сло ве ни ја, по ги нуо 7. апри ла при 
бом бар до ва њу не мач ке оклоп не ко ло не.
Бран ко Г. Фа недл, Тре ћи бом бар дер ски пук, ма јор, пи лот-ло вац, ро ђен 
30. ма ја 1903. го ди не у Си ску, по ги нуо12. апри ла при на па ду на не мач ку 
мо то ри зо ва ну ко ло ну.
Ни ко ла Л. Те о фи лов, Тре ћи бом бар дер ски пук, ка пе тан пр ве кла се, пи-
лот, ро ђен 24. Ју ла 1904. го ди не у Ков ну, Ру си ја, по ги нуо 12. апри ла при 
бом бар до ва њу не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не.
Фра њо Ф. Ри бић, Тре ћи бом бар дер ски пук, на ред ник, ме ха ни чар-стре-
лац, ро ђен 2. фе бру а ра 1911. го ди не у Све том Пе тру код Ма ри бо ра, по-
ги нуо 12. апри ла при бом бар до ва њу не мач ке ме ха ни зо ва не ко ло не.
Сто јан Н. Пу ље вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, на ред ник, ра ди о те ле гра-
фи ста, ро ђен 20. ју на 1907. го ди не у Цр ни ци код Под го ри це, по ги нуо 10. 
апри ла при по ку ша ју пре ле та ња у СССР.
Пет ко Д. Ми ло је вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, на ред ник, пи лот, ро ђен 
14. ок то бра 1912. го ди не у Ужич кој По же ги, по ги нуо 7. или 8. апри ла 
при по ку ша ју пре ле та ња у СССР.
Ми лен ко Р. Гру јо вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, на ред ник, ра ди о те ле-
гра фи ста-стре лац, ро ђен у Сир чи код Кра ље ва, по ги нуо 10. апри ла при 
по ку ша ју пре ле та у СССР.
Жи во та Т. Ко ја ди но вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, ро ђен 11. мар та 
1911. го ди не у Ја го ди ни, по ги нуо 8. апри ла при бом бар до ва њу не мач ких 
оклоп них ко ло на.
Ду шан Ж. Ми ли во је вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, на ред ник, ме ха ни-
чар-стре лац. ро ђен у Цр ве ној Цр кви у Ба на ту. по ги нуо 8. апри ла при 
бом бар до ва њу не мач ких оклоп них ко ло на.
Бо жи дар Ђу ра ше вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском 
ра ту.
Ду шан Ми хај ло вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском 
ра ту.
Кр сто Инић, Тре ћи бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра ту.
Ми лен ко Сто шић, Тре ћи бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра-
ту.
Бо жи дар Ра ди во је вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском 
ра ту.
Во ји слав Рај че вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра-
ту.
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Че до мир Рат ко вић, Тре ћи бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра-
ту.
Јо ван М. Ба са рић, Сед ми бом бар дер ски пук, пот пу ков ник, пи лот-ло-
вац, ро ђен 1897. го ди не у Сми ља ну код Го спи ћа. Ка дет ску шко лу за вр-
шио у Ау стро у гар ској. По сле Пр вог свет ског ра та при сту пио ју го сло-
вен ској вој сци и ва зду хо плов ству. За вр шио из ви ђач ку шко лу 1922. и пи-
лот ску шко лу 1927. го ди не. По ги нуо 6. апри ла при ли ком на па да ита ли-
јан ске ави ја ци је на ае ро дром код Мо ста ра1.
Јеф та Ј. Бо шњак, Сед ми бом бар дер ски пук, ка пе тан пр ве кла се, пи лот, 
ро ђен 14. мар та 1909. го ди не у По пов цу у Ба ра њи. За вр шио вој ну ака де-
ми ју 1929, а 1931. го ди не пи лот ску шко лу. По ги нуо 11. апри ла при ли ком 
по ку ша ја пре ле та у СССР.
Мом чи ло Д. Пе тро вић, Сед ми бом бар дер ски пук, ка пе тан пр ве кла се, 
пи лот-ло вац, ро ђен 30. мар та 1908. у Про ку пљу. Од 1930. до 1936. за вр-
шио из ви ђач ку, пи лот ску, ло вач ку и шко лу га ђа ња. По ги нуо 11. апри ла 
при ли ком по ку ша ја пре ле та у СССР.
Па вле А. Стр ман, Сед ми бом бар дер ски пук, на ред ник, ра ди о те ле гра-
фи ста-стре лац, ро ђен 29. де цем бра 1911. го ди не у Ко стрељ ни ци у Сло-
ве ни ји. Шко ло вао се за ва зду хо плов ца, ра ди о те ле гра фи сту и ми тра ље-
сца-бом бар де ра, из ме ђу 1932. до 1937. го ди не, По ги нуо 11. апри ла при-
ли ком по ку ша ја пре ле та за СССР.
Ми лан Љ. Про да но вић, Сед ми бом бар дер ски пук, по руч ник-пи лот, ро-
ђен 28. фе бру а ра 1911. го ди не у Но вом Са ду. Пи лот ску шко лу за вр шио 
1938. го ди не. По ги нуо 10. апри ла у не сре ћи при ли ком сле та ња у Кон-
стан цу у Ру му ни ји.
Сте ван Р. Кне же вић, Сед ми бом бар дер ски пук на ред ник, бом бар дер-
стре лац, ро ђен 1913. го ди не у Вла шко ву код Пље ва ља. Шко ло вао се у 
Но вом Са ду и Бе лој Цр кви. По ги нуо 10. апри ла у не сре ћи при ли ком сле-
та ња у Кон стан цу у Ру му ни ји.
Во ји слав М. Ме ћи ку ћић, Сед ми бом бар дер ски пук, на ред ник-ави о ме-
ха ни чар. ро ђен 24. апри ла 1915. го ди не у Спу жу, Цр на Го ра. Ва зду хо-
плов ну под о фи цир ску шко лу за вр шио у Но вом Са ду 1939. го ди не. Не-
стао с по са дом бом бар де ра при ли ком по ку ша ја пре ле та у СССР.
Сте ван С. Ву ја кли ја, Сед ми бом бар дер ски пук, на ред ник-пи лот, ро ђен 
30. ок то бра 1913. го ди не у Не ве си њу. Шко ло вао се у Но вом Са ду и Мо-
ста ру. По ги нуо 16. апри ла при по ку ша ју пре ле та у Грч ку.

1 Име пот пу ков ни ка Јо ва на Ба са ри ћа на ла зи се и у до ку мен ту ју го сло вен ске 
вла де у из бе гли штву, у ука зу о од у зи ма њу чи но ва офи ци ри ма ко ји су пре шли у ору-
жа не сна ге НДХ. Овај указ је до нет 17. 8. 1942. на осно ву по да та ка из ли ста Хрватска
крила. Мо гу ће је да је у хр ват ском ли сту на чи ње на гре шка ко ја је усво је на као по да так
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Ми ли во је Ка пе та но вић, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април-
ском ра ту.
Или ја Са мар џић, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра ту.
Алојз Штр жи шар, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра-
ту.
Ђор ђе Са мар џић, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра ту.
Алојз Тан те гал, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра ту.
Дра го мир Та сић, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра ту.
Ву чић Јо во вић, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра ту.
Трп ко То ма ше вић, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра-
ту.
Јо сип Грљ, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра ту.
Пе тар То мић, Сед ми бом бар дер ски пук, по ги нуо у Април ском ра ту.
Ла зар Ј. До но вић, Осми бом бар дер ски пук, ма јор, пи лот, ро ђен 1904. 
го ди не у За је ча ру. По ги нуо7. апри ла при ли ком бом бар до ва ња ае ро дро ма 
у Се ге ди ну.
Иван М. Пан џа, Осми бом бар дер ски пук, по руч ник, из ви ђач, ро ђен 
1916. го ди не у Су ков ци ма код Кни на, по ги нуо 7. апри ла при ли ком бом-
бар до ва ња ае ро дро ма у Се ге ди ну.
До бро сав Ж. Те шић, Осми бом бар дер ски пук, ма јор, пи лот-ло вац, ро-
ђен 1906. го ди не у Ло зни ци, по ги нуо 7. апри ла при ли ком бом бар до ва ња 
ае ро дро ма код Пе чу ја.
Ру долф К. Ко бал, Осми бом бар дер ски пук, ка пе тан пр ве кла се, из ви ђач, 
ро ђен 1909. го ди не у Тр сту, по ги нуо 7 апри ла при ли ком бом бар до ва ња 
ае ро дро ма код Пе чу ја.
Дра го љуб М. Чер не, Осми бом бар дер ски пук, под на ред ник, ме ха ни чар, 
ро ђен 1919. го ди не у Су ша ку, по ги нуо 7. апри ла при ли ком бом бар до ва-
ња ае ро дро ма код Пе чу ја.
Пе тар М. Ку кић, Осми бом бар дер ски пук, по руч ник, из ви ђач, ро ђен 
1913. го ди не у Ме двед ни ку код Огу ли на, по ги нуо 7. апри ла при ли ком 
бом бар до ва ња ае ро дро ма код Се ге ди на.
Сер ги је Во ји нов, Осми бом бар дер ски пук, ка пе тан пр ве кла се, пи лот, 
ро ђен 1907. го ди не у Мир го ро гу, Ру си ја, по ги нуо 7. апри ла при ли ком 
бом бар до ва ња ае ро дро ма код Се ге ди на.
Вла ди мир В. Јо ви чић, Осми бом бар дер ски пук, ка пе тан пр ве кла се, пи-
лот-ло вац, ро ђен 1908. го ди не у Бе о гра ду, по ги нуо у Април ском ра ту 
при ли ком бом бар до ва ња ае ро дро ма код Се ге ди на
Мир ко Јо ва но вић, Осми бом бар дер ски пук, по руч ник, пи лот из ви ђач, 
ро ђен 20. ок то бра 1912. го ди не у Бје ло ва ру, по ги нуо 7. апри ла при бом-
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бар до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Ра до мир С. Ла за ре вић, Осми бом бар дер ски пук, по руч ник, пи лот, ро-
ђен 24. апри ла 1915. го ди не у Ву ко ва ру, по ги нуо 7. апри ла при бом бар-
до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на. 
Или ја М. Мић ко вић, Осми бом бар дер ски пук, на ред ник, ме ха ни чар – 
стре лац, ро ђен 10. ју ла 1915. го ди не у Без јо ву у Цр ној Го ри, по ги нуо 7. 
апри ла при бом бар до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Ан дри ја По здер, Осми бом бар дер ски пук, по руч ник, ро ђен 20. ок то бра 
1912. го ди не у Бје ло ва ру. За пи ло та се шко ло вао од 1938. до 1940. го ди-
не. По ги нуо 7. апри ла при бом бар до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Дра гу тин Ве сел ко, Осми бом бар дер ски пук, на ред ник, по ги нуо 7. апри-
ла при бом бар до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Иван Чу бри ло, осми бом бар дер ски пук, по ги нуо 7. апри ла при бом бар-
до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Или ја Мра ко вић, Осми бом бар дер ски пук, по ги нуо 7. апри ла при бом-
бар до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Вла ди мир Фе рант, Осми бом бар дер ски пук, по ги нуо 7. апри ла при 
бом бар до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Мар ко То ма ше вић, Осми бом бар дер ски пук, по ги нуо 7. апри ла при 
бом бар до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Ми лу тин Пе тро вић, Осми бом бар дер ски пук, по ги нуо 7. апри ла при 
бом бар до ва њу ае ро дро ма код Се ге ди на.
Де си мир Смиљ ко вић, пи лот бом бар де ра, 603. тре на жна гру па, уче сник 
Април ског ра та, по ги нуо 1941. при по ку ша ју пре ле та у Грч ку, ави о ном 
ка про ни, обо рен од не при ја тељ ских ло вач ких ави о на.
Си ни ша Ш. Си но бад, 603. тре на жна гру па, ка пе тан пр ве кла се, пи лот-
ло вац, ро ђен 1. фе бру а ра 1910. го ди не у Кни ну. По сле вој не ака де ми је 
пре ла зи у ва зду хо плов ство и шко лу је се од 1934. до 1939. као из ви ђач, 
пи лот и ло вац. По ги нуо 16. апри ла при ли ком пре ле та у Грч ку.
Ди ми три је С. Бра је вић, 603. тре на жна гру па, ка пе тан, пи лот-ло вац, 
ро ђен 12. фе бру а ра 1912. на Це ти њу. Вој ну ака де ми ју за вр шио 1931. по-
том из ви ђач ку, пи лот ску и ло вач ку шко лу од 1934. до 1939. го ди не. По-
ги нуо 16. апри ла при по ку ша ју пре ле та у Грч ку.
Да ни ло Н. Де јић, 603. тре на жна гру па, на ред ник-пи лот, ро ђен 8. апри ла 
1911. го ди не у Ла буд ском код Звор ни ка. Пи лот ску шко лу за вр шио 1935. 
го ди не. По ги нуо 16. апри ла при по ку ша ју пре ле та у Грч ку.
Ђор ђе Р. Ста ној ло вић, 603. тре на жна гру па, ге не рал штаб ни ма јор-из-
ви ђач, ро ђен 26. фе бру а ра 1904. го ди не у Бе о гра ду. По сле Вој не ака де-
ми је и Ви ше вој не ака де ми је и ге не рал штаб не при пре ме, за вр шио из ви-
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ђач ку шко лу 1930. го ди не. По ги нуо 16. апри ла при по ку ша ју пре ле та у 
Грч ку.
Да ни ло М. Гр бић, Ло вач ка еска дри ла тре ће пи лот ске шко ле, ка пе тан, 
пи лот-ло вац, ро ђен 4. сеп тем бра 1909. го ди не у Ко ре ни ци у Ли ци. По сле 
вој не ака де ми је при сту па ва зду хо плов ству и шко лу је се за из ви ђа ча, пи-
ло та и лов ца од 1934. до 1939. го ди не. Те шко ра њен у ва зду шној бор би 
про тив ита ли јан ских ави о на, 7. апри ла пре ми нуо од за до би је них ра на.
Ђор ђе Б. Цвет ко вић, Ло вач ка еска дри ла тре ће пи лот ске шко ле, на ред-
ник, пи лот-ло вац, ро ђен 6. апри ла 1912. го ди не у Ре ков цу код Ја го ди не. 
Као ва зду хо пло вац се шко ло вао од 1935. до 1939. за пи ло та и лов ца, као 
и на кур су ноћ ног ле те ња. По ги нуо 6. апри ла у ва зду шној бор би про тив 
ита ли јан ских ави о на.
Ми лен ко М. Ми ли во је вић, Ло вач ка еска дри ла тре ће пи лот ске шко ле, 
пот по руч ник, пи лот-ло вац, ро ђен 14. сеп тем бра 1910. го ди не у Се вој ну. 
За вр шио пи лот ску, ло вач ку и шко лу ноћ ног ле те ња од 1933. до 1936. го-
ди не. По ги нуо 6. апри ла у ва зду шној бор би про тив ита ли јан ских ави о на.
Ми ла дин К. Ден дић, Ло вач ка еска дри ла тре ће пи лот ске шко ле, н.в.т.ч. 
че твр те кла се-пи лот, ро ђен 1906. го ди не у Заг дру код Ник ши ћа. У ва зду-
хо плов ство сту пио 1926. за вр шио пи лот ску шко лу, а 1934. курс ноћ ног 
ле те ња. Те шко ра њен 12. апри ла на пу ту Ко њи ц–Ја бла ни ца. Пре ми нуо 
од за до би је них ра на.
Ау густ М. Не жман, Ло вач ка еска дри ла тре ће пи лот ске шко ле, ка пе тан, 
пи лот-ло вац, ро ђен 31. ав гу ста 1901. го ди не у До ло шкој Го ри у Сло ве ни-
ји, по ги нуо 6. апри ла на ае ро дро му Рај ло вац.
Сло бо дан С. Ми хић, Ло вач ка еска дри ла тре ће пи лот ске шко ле, по-
руч ник-из ви ђач, ро ђен 7. апри ла 1914. го ди не у Сто цу у Хер це го ви ни. 
По сле Вој не ака де ми је при сту пио ва зду хо плов ству за вр шио из ви ђач ку 
шко лу 1939. го ди не. Те шко ра њен 10. апри ла при бом бар до ва њу не мач-
ких оклоп них је ди ни ца, под ле гао по вре да ма.
Об рад Р. Ми ли ће вић, 11. са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, н.в.т.ч. 
че твр те кла се, пи лот, ро ђен 26. сеп тем бра 1908. го ди не у се лу Ло зни ци 
код Чач ка. По сле ар ти ље ри је при сту пио ва зду хо плов ству и за вр шио пи-
лот ску шко лу и шко лу ноћ ног ле те ња, 1931. од но сно 1937. го ди не. По ги-
нуо 6. апри ла при бом бар до ва њу ае ро дро ма код Ара да.
Сре тен Г. Гли шо вић, 11. са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, пот по-
руч ник-из ви ђач, ро ђен 18. фе бру а ра 1912. го ди не у Ме ђу врш ју код Чач-
ка. По сле Вој не ака де ми је пре ла зи у ва зду хо плов ство, из ви ђач ку шко лу 
за вр ша ва 1939. го ди не. По ги нуо 6. апри ла при бом бар до ва њу ае ро дро ма 
код Ара да.
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То дор Ј. Ра до вић, 11. са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, н.в.т.ч. тре-
ће кла се, пи лот, ро ђен 25. ма ја 1905. го ди не у Остож цу код Кар лов ца. 
По сле слу жбе у пе ша ди ји пре ла зи у ва зду хо плов ство и за вр ша ва пи лот-
ску шко лу 1927. као и курс ноћ ног ле те ња 1933. По ги нуо 6. апри ла при 
по врат ку из на па ду на ае ро дром у Ара ду.
Слав ко Д. Зе ле ни ка, 11. са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, по руч-
ник-из ви ђач, ро ђен 27. сеп тем бра 1916. го ди не у При је до ру. По сле Вој не 
ака де ми је при сту пио ва зду хо плов ству и за вр шио из ви ђач ку шко лу 1939. 
го ди не. По ги нуо 6. апри ла при по врат ку са бом бар до ва ња ае ро дро ма код 
Ара да.
Бо ри во је М. Ми ло ва но вић, 11. са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, 
ка пе тан-пи лот, ро ђен 2. мар та 1910. го ди не у Бе о гра ду. По сле Вој не ака-
де ми је при сту пио ва зду хо плов ству и за вр шио из ви ђач ку шко лу 1934, 
пи лот ску 1938. и фо то граф ски курс 1937. го ди не. По ги нуо 6. апри ла 
при ли ком бом бар до ва ња ае ро дро ма код Те ми шва ра.
Ми хај ло П. Ку со вац, 11. Са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, по руч-
ник, ро ђен 5. Но вем бра 1912. го ди не у За чи ру код Це ти ња. По сле Вој не 
ака де ми је сту пио у ва зду хо плов ство, из ви ђач ку шко лу за вр шио 1938. го-
ди не. По ги нуо 6. апри ла при ли ком бом бар до ва ња ае ро дро ма код Те ми-
шва ра.
Жи во мир Р Пе тро вић, 11. Са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, ка-
пе тан, ро ђен 28. Окот бра 1909. го ди не у По ља ни ци код Ка че ра. По сле 
Вој не ака де ми је сту пио у ва зду хо плов ство, за вр шио из ви ђач ку шко лу 
1936. а пи лот ску 1938. го ди не. По ги нуо 8. апри ла при ли ком бом бар до-
ва ња не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не.
Бла жа С. Гар да ше вић, 11. Са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, на-
ред ник, ро ђен 10. фе бру а ра 1913. го ди не у Убли на ма Чев ским код Це-
ти ња, по ги нуо 8. апри ла у уде су при по врат ку са бом бар до ва ња не мач ке 
мо то ри зо ва не ко ло не.
Ја ни ћи је Н. Ко раћ, 11. Са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, по руч-
ник, ро ђен 3. Но вем бра 1911. го ди не у ра сној Ви си ба би код Ужич ке По-
же ге. Пи лот ску шко лу за вр шио 1938. го ди не. По ги нуо 10. апри ла у уде-
су бом бар де ра. 
Ду шан Р. Вуч ко вић, 11. Са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, на ред-
ник, ро ђен 10. мар та 1912. го ди не у Бе о гра ду. Ва зду хо плов ну под о фи-
цир ску шко лу за вр шио 1940. го ди не. По ги нуо 10. апри ла у уде су бом-
бар де ра.
Дра го мир. А. До бро вић, 11. Са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, по-
руч ник, ро ђен 27. фе бру а ра 1916. го ди не у Но вом То по љу код Сла вон-
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ског Бро да. Из ви ђач ку шко лу за вр шио 1939. го ди не. По ги нуо 10. апри ла 
у уде су бом бар де ра.
Рас ти слав Ј. Пе шић, 11. Са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, по руч-
ник, ро ђен 11. ок то бра 1914. го ди не у Ле сков цу. Из ви ђач ку шко лу за-
вр шио 1936, а пи лот ску 1940. го ди не. По ги нуо 8. апри ла у уде су при 
по врат ку са бом бар до ва ња не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не 
Бран ко Д. Но во вић, 11. Са мо стал на гру па за даљ но из ви ђа ње, пот по-
руч ник, ро ђен 28. сеп тем бра 1914. го ди не у Мар ти ни ћи ма код Да ни лов-
гра да. Из ви ђач ку шко лу за вр шио 1938. го ди не. По ги нуо 8. апри ла при-
ли ком бом бар до ва ња не мач ке мо то ри зо ва не ко ло не.
Ми лу тин В. Сто кић, из ви ђач, ка пе тан пр ве кла се, пи лот, ро ђен 2. ок то-
бра 1906. го ди не у Сви лајн цу, по ги нуо 9. апри ла при осма тра њу не мач-
ких оклоп них је ди ни ца код Би то ља.
Сло бо дан Т. Ра ди во је вић, из ви ђач, под на ред ник-ме ха ни чар, ро ђен 1. 
ју на 1919. го ди не у Чач ку, по ги нуо 9. апри ла при осма тра њу не мач ких 
оклоп них сна га код Би то ља.
Јо сип Зе лен, Ар миј ска ави ја ци ја, по ги нуо у Април ском ра ту.
Јо ван Ма му ла, Ар миј ска ави ја ци ја, по ги нуо у Април ском ра ту
Ра ди во је Ра до ва но вић, Ар миј ска ави ја ци ја, по ги нуо у Април ском ра ту
Бла го је Ба кић, по ги нуо у Април ском ра ту
Здрав ко Бе ри са вље вић, по ги нуо у Април ском ра ту
Ми лен ко Гру је вић, по ги нуо у Април ском ра ту
Ми о драг Ђор ђе вић, по ги нуо у Април ском ра ту
Кр сто Ђу кић, по ги нуо у Април ском ра ту
Бран ко Је лић, по ги нуо у Април ском ра ту
Бран ко Ми рић, по ги нуо у Април ском ра ту
Дра го љуб Ни ко ди је вић, по ги нуо у Април ском ра ту
Ђор ђе Ни ко лић, по ги нуо у Април ском ра ту
Ђор ђе Сте ва но вић, по ги нуо у Април ском ра ту
Алек сан дар Хри стић, по ги нуо у Април ском ра ту

Гу би ци ју го сло вен ског ва зду хо плов ства у Април ском ра ту 
У ку пан број стра да лих при пад ни ка ва зду хо плов ства 711
Стра да ли ле та чи 135
За ро бље ни при пад ни ци ва зду хо плов ства (оквир но) 30.000

табела2
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Група ваздухопловаца у логору Оснабрик, 1943. година

Група ваздухопловаца, 1940. година
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Припадници 102. ловачке ескадриле
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2. Ва зду хо плов ци Кра ље ви не Ју го сла ви је стра да ли по сле 
Април ског ра та 1941. го ди не2

Ми о драг Алек сић, пот по руч ник, уче ство вао у бор ба ма у Април ском 
ра ту, за ро бљен, по ги нуо 1943. при бек ству из ита ли јан ског за ро бље нич-
ког ло го ра.
Ле о полд Ан кон, ка пе тан, ро ђен 15. ју на 1911. го ди не у Са ви ци код Љу-
бља не, пи лот хи дро а ви о на ко јим је пре бе гао на Сред њи ис ток. по ги нуо 
у бор би 1944. код Вр гор ца.
Франц А Бер ги нец, ка пе тан, ро ђен 7. сеп тем бра 1907. го ди не у Све том 
Ло рен цу код Пту ја. Пи лот ску и ло вач ку шко лу за вр шио 1931. го ди не. 
При сту пио пар ти зан ском по кре ту 1942. го ди не. Из вр шио са мо у би ство 
1943. го ди не.
Сло бо дан Ба јић, пот по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.3

Дра гу тин Бо јо вић, ре зер вни по руч ник, пи лот-ло вац, обо рио је дан ави-
он, по ги нуо 1944. го ди не као при пад ник ЈВуО.
Игор Е. Бе ран, по руч ник бој ног бро да пр ве кла се, ро ђен 12. сеп тем бра 
1912. го ди не у Ма ри бо ру. По сле Вој но ака де ми је за вр шио пи лот ску и 
ло вач ку шко лу 1939. го ди не. Био ко ман дир 25. хи дро план ске еска дри ле. 
По сле ка пи ту ла ци је пре ле тео у Алек сан дри ју, Еги пат и при сту пио ју го-
сло вен ском сква дро ну при РАФ-у. По ги нуо 1943. го ди не при на па ду на 
не мач ке ае ро дро ме на Кри ту.
Љу бо Бре шан, под о фи цир-ави о ме ха ни чар, ро ђен 1913. го ди не у Мо ста-
ру. Слу жбо вао на ае ро дро му код Мо ста ра. По сле оку па ци је при сту пио 
пар ти зан ском по кре ту. Ухва ћен од уста ша 1943, стре љан је по сле му че-
ња.
Све ти слав Бу ка лов, ка пе тан, ро ђен 1904. го ди не, био на слу жби у хи-
дро а ви ја ци ји, при сту пио пар ти зан ском по кре ту, по ги нуо 1943. го ди не,
То дор Го гић, ка пе тан пр ве кла се пи лот-ло вац, у Април ском ра ту обо рио 
два не мач ка ави о на. По ги нуо 1945. го ди не као при пад ник ЈВуО. 
Са во Ву јо вић, на ред ник, пи лот-ло вац, пре бе гао у Се вер ну Афри ку где 
је по ги нуо ав гу ста 1941. при ли ком ноћ ног сле та ња.
Сла во љуб Вук са но вић, на ред ник, ро ђен 1922. го ди не у Бла цу код Кру-

2 Зна ча јан из вор по да та ка пред ста вља Отворена књига – регистаржртава
комисије затајне гробницеубијенихпосле12.септембра1944. У овом ре ги стру се 
на ла зе и по да ци у ве зи са ва зду хо плов ци ма Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ји су по сле ка пи-
ту ла ци је при сту пи ли ЈВуО..

3 У по ме ну тој књи зи на ла зе се по да ци о Сло бо да ну Ба ји ћу, као ак тив ном под на-
ред ни ку БЈВ, ко ман дан ту ба та љо на ЈВуО, ро ђе ном 1916. у Ми ли ћев ци ма, стре ља ном 
1945. го ди не. Нај ве ро ват ни је се ра ди о ис тој лич но сти
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шев ца. При сту пио пар ти зан ском по кре ту, по ги нуо 1943. го ди не.
Ни ко ла Ве мић, по руч ник, ро ђен 1914. го ди не. Од по чет ка при пад ник 
пар ти зан ског по кре та, а 1944. го ди не по ста је пи лот дру ге еска дри ле 
НОВЈ. по ги нуо 1945. го ди не.
Мом чи ло В. Ви дој ко вић, по руч ник, ро ђен 26. ју ла 1913. го ди не у По-
жа рев цу. Из ви ђач ку шко лу за вр шио 1939. го ди не. По сле Април ског ра та 
пре ба цио се на Бли ски Ис ток. По ха ђао обу ку у САД за ме ха ни ча ра на 
бом бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1943. го ди не при бом бар до ва њу 
не мач ке ин ду стри је код Ауг сбур га.
Ста ни слав Во ук, по руч ник, пи лот-ло вац. При сту пио пар ти зан ском по-
кре ту, по стао пи лот дру ге еска дри ле НОВЈ. По ги нуо у бор би. 
Алек сан дар Ву ко вић, за став ник, ро ђен 19. ок то бра 1910. го ди не у Мо-
ста ру. Пре бе гао у Грч ку по том на Сред њи Ис ток. По ги нуо 1944. на бор-
бе ном за дат ку у Ли ци.
Сла во љуб О. Вук са но вић, под на ред ник, ро ђен 1922. го ди не у Бла цу. 
По сле ка пи ту ла ци је се вра ћа у род но ме сто, при сту па пар ти зан ском по-
кре ту. По ги нуо 1943. го ди не.
Ду шан Ви шко вић, н.в.т.ч. тре ће кла се, ро ђен 6. фе бру а ра 1917. го ди не 
у Бач ком Пе тро вом Се лу. По сле Април ског ра та за ро бљен и од ве ден у 
ло гор у Не мач кој. По ги нуо у бом бар до ва њу ло го ра Осна брик 1944. го-
ди не.
Ва са Ј. Гој ко вић, пот по руч ник, ро ђен 1906. го ди не у Бач ком Пе тров цу. 
Зва ње пи ло та до био 1929. го ди не. При кљу чио се пар ти зан ској ави ја ци-
ји, по ги нуо 1945. го ди не. код Вр по ља у Сла во ни ји.
Ге ор ги је С. Гро зда нић, пот по руч ник, ро ђен 6. ма ја 1914. го ди не у До-
љем Ба ки ћу код Но ве Гра ди шке. Ва зду хо плов ну шко лу за вр шио 1939. 
го ди не. По сле Април ског ра та пре ба цио се пре ко Грч ке на Бли ски Ис ток 
и при сту пио РАФ-у. По ги нуо 1944. на за дат ку у сред њој Ита ли ји.
Ми лош С. Да чин, пот пу ков ник, ро ђен 26. де цем бра 1893. го ди не у Ва-
ље ву. Уче сник Пр вог свет ског ра та. По сле Април ског ра та за ро бљен, 
умро у ло го ру 1941. го ди не.
Иван И. До мин ко, ка пе тан, ро ђен 1. мар та 1912. го ди не у Да ру ва ру. 
При сту пио ва зду хо плов ству 1934, по сле Вој не ака де ми је. Као дру ги пи-
лот у ави о ну ко ји је пре во зио кра ља, пре ле тео у Грч ку. по ги нуо 1943. 
из над Пер сиј ског за ли ва.
Са во Дми тро вић, ка пе тан. При кљу чио се ЈВуО и по ги нуо 1942. го ди не.
Ми лан Дир, ка пе тан пр ве кла се, ро ђен 1899. го ди не у Зла та ру, Хр ват ска. 
По сле Април ског ра та остао да жи ви у Кра ље ву, где је стре љан 1941. го-
ди не.
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Вељ ко Дра ги ће вић, на ред ник ра ди о те ле гра фи ста, ро ђен 1912. го ди-
не у Пот пе ћи код Под го ри це. Рат га за ти че у Мо скви, ода кле од ла зи на 
Бли ски ис ток и по ста је члан по са де те шког бом бар де ра. У Ју го сла ви ју 
се вра тио 1941. го ди не као члан са ве знич ке оба ве штај не гру пе, оста је у 
пар ти за ни ма. По ги нуо 1944. го ди не.
Ми лу тин Р. До ста нић, ма јор, ро ђен 30. ју на 1901. го ди не у Чач ку. Шко-
ло вао се од 1928. до 1935. го ди не. По сле ка пи ту ла ци је за ро бљен, умро у 
ита ли јан ском за ро бље ни штву.
Дра го слав Д. Илић, на ред ник, ро ђен 12. ок то бра 1911. го ди не у Јо ва-
нов цу код Кра гу јев ца. Зва ње пи ло та до био 1940. го ди не. Стре љан у Кра-
гу јев цу 1941. го ди не. 
Ми хај ло Т. Жи вић, ка пе тан, ро ђен 1911. го ди не у Де ди ни код Кру шев-
ца. Рат га је за те као у Ник ши ћу. Пла ни рао пре лет у СССР, што ни је учи-
нио. Вра тио се у род но ме сто и при сту пио пар ти зан ском по кре ту. Стре-
љан 1943. го ди не од не мач ких оку па то ра.
Са лих Исла мо вић, пот по руч ник, ро ђен 30. мар та 1910. го ди не у Про-
зо ру. Пи лот од 1935, прет ход но за вр шио шко ло ва ње у под о фи цир ској, 
пи лот ској и ло вач кој шко ли. Пре бе гао у Тур ску, по том на Бли ски ис ток. 
При кљу чио се пар ти зан ском по кре ту. По ги нуо 1944. го ди не за вре ме 
обу ке.
Пе тар. А. Ишић, на ред ник, ро ђен 2. апри ла 1917. го ди не у Но вом Са ду. 
Ва зду хо плов ну шко лу за вр шио 1939. го ди не. По сле Април ског ра та пре-
ба цио се на Бли ски Ис ток и при кљу чио РАФ-у. По ха ђао је обу ку у САД 
за ме ха ни ча ра на бом бар де ри ма Ли бе ра тор Б-24. по ги нуо 1943. го ди не 
при бом бар до ва њу не мач ке ин ду стри је код Ауг сбур га.
Алек сан дар Б. Јан ко вић, вод ник, ро ђен 23. ју ла 1913. го ди не у Обла-
чи ни код До бри це. Шко ло вао се од 1937. до 1940. го ди не. При кљу чио се 
пар ти зан ској ави ја ци ји, по ги нуо 1945. го ди не у на па ду на не при ја те ља 
код До бо ја.
Рат ко Јо ва но вић, ма јор, ро ђен 28. сеп тем бра 1912. го ди не у Ми о ков-
ци ма код Чач ка. Пре бе гао на Бли ски ис ток, при кљу чио се са ве зни ци ма. 
по ги нуо 1944. на за дат ку у Бо сни.
Бо ри слав С. Ке реч ки, по руч ник, ро ђен 13. ја ну а ра 1913. го ди не у Ба-
тај ни ци. Сту пио у ва зду хо плов ство 1936, по сле Вој не ака де ми је. По сле 
ка пи ту ла ци је пре бе гао на Бли ски Ис ток и при кљу чио се РАФ-у. По ги нуо 
1942. го ди не у Егип ту у су да ру ави о на.
Фра њо Клуз, на ред ник, ро ђен 1912, у Јо ши ку код Бо сан ске Ду би це. По-
сле оку па ци је при сту пио ва зду хо плов ству НДХ, ода кле је 1942. пре бе-
гао пар ти за ни ма, где је био је дан од пи ло та Пр ве еска дри ле НОВЈ. По-



48

ги нуо 1944. при на па ду на лу ку Омиш.
Ва са Ко ла ров, по руч ник, пи лот-ло вац, обо рио је дан не мач ки ави он, по-
ги нуо 1944. го ди не као при пад ник ЈВуО.
Ду шан Ла за ре вић, на ред ник, по сле Април ског ра та пре ба цио се на 
Бли ски ис ток. По ха ђао обу ку у САД за ме ха ни ча ра на бом бар де ри ма 
ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1943. го ди не при бом бар до ва њу не мач ке ин ду-
стри је код Ауг сбур га.
Жи ван Мар ко вић, на ред ник, пи лот-ло вац, ро ђен у Мој ко ви ћу код 
Круп ња, 1919. го ди не. По сле оку па ци је пре ба цио се код са ве зни ка на 
Бли ски ис ток, ода кле се вра ћа у род ни крај и при сту па пар ти зан ском по-
кре ту. По ги нуо 1942. го ди не.
Мар ко Ми ла но вић, на ред ник, ро ђен 1919. го ди не у Диц му код Си ња. 
При сту па пар ти зан ском по кре ту. По ги нуо 1944. го ди не.
Ми ло ван В. Ма тић, в.т.ч. пи лот, ро ђен 1906. го ди не у Сти је ни код Под-
го ри це. Шко ло вао се од 1928. до 1934. го ди не. При кљу чио се пар ти зан-
ском по кре ту. По ги нуо 1942. го ди не.
Ра до мир Р. Ми ла чић, пот по руч ник, ро ђен 28. фе бру а ра 1908. го ди не 
у Бр ску ту код Под го ри це. Шко ло вао се од 1931. до 1935. го ди не. По сле 
Април ског ра та при сту пио пар ти зан ском по кре ту. По ги нуо у Ли је вој Ри-
је ци у бор би про тив Ита ли ја на
Си ме ун М. Ми хај ло вић, ста ри ји вод ник, ро ђен 1911. го ди не у Бе о гра-
ду. Пи лот ску шко лу за вр шио 1934. го ди не. При кљу чио се пар ти зан ској 
ави ја ци ји, по ги нуо 1945. го ди не код До бо ја.
Ми лан Мал на рић, ка пе тан пр ве кла се, хи дро план ска еска дри ла. По-
сле Април ског ра та ле тео у РАФ-у, а од 1944. го ди не у ва зду хо плов ству 
НОР-а. По ги нуо пред крај ра та.
Иса Ман да рић, ста ри ји вод ник, пи лот-ло вац, вре ме ра та про вео у Зе-
му ну, стре љан 1944. го ди не од пар ти за на по њи хо вом ула ску у тај град.4

Сто јан И. Ма тић, по руч ник, ро ђен 22. фе бру а ра 1915. го ди не у Не бљу-
си ма код До њег Лап ца. У ва зду хо плов ство сту пио 1939. го ди не. По сле 
ка пи ту ла ци је вра тио се у род но ме сто и при сту пио пар ти зан ском по кре-
ту. По ги нуо 1942. го ди не.
Ра до мир Д. Ма те јић, по руч ник, ро ђен 21. ју на 1918. го ди не у Шеп ши ну 
код Мла де нов цу. Шко ло ва ње за вр шио 1940. го ди не. По сле ка пи ту ла ци је 
ева ку и сао се на Бли ски ис ток и при кљу чио ју го сло вен ском сква дро ну 

4 На осно ву не пот пу них тра га ња не ко ли ци не ис тра жи ва ча о пар ти зан ским зло-
чи ни ма по чи ње ним по сле ок то бра 1944. го ди не мо гу ће је за кљу чи ти да су ме ђу пр вим 
жр тва ма стра да ли и при пад ни ци ва зду хо пло ва ца Кра ље ви не Ју го сла ви је. Зна се да је 
Исо Ман да рић уби јен већ 29/30. ок то бра 1944. у Ја бу ци код Пан че ва али ни је до кра ја 
раз ја шње но да ли је том при ли ком стра дао још 71 ва зду хо пло вац
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РАФ-а. По ги нуо 1943. го ди не. при на па ду на не мач ке ае ро дро ме на Кри-
ту.
Жи ван М. Мар ко вић, под на ред ник, ро ђен 1919. го ди не у Мој ков цу код 
Шап ца. За вре ме Април ског ра та на ла зио се у Ник ши ћу, из бе гао за ро-
бља ва ње и вра тио се у род но ме сто. При сту пио пар ти зан ском по кре ту. 
По ги нуо 1941. го ди не.
Алек са Ма ри но вић, пот пу ков ник. пен зи о ни сан 1938, па вра ћен у слу-
жбу пред по че так ра та. По сле оку па ци је уби јен од уста ша.
Јан ко М. Мар ки ће вић, пот пу ков ник, ро ђен 7. ја ну а ра 1895. у Па ли то-
ви ћи ма код Ужич ке По же ге. Уче сник Пр вог свет ског ра та. По сле Април-
ског ра та за ро бљен и по слат у ита ли јан ско за ро бље ни штво. По бе гао 
1943. и пре бе гао у Швај цар ску, где уми ре 1944. го ди не.
Алек сан дар Мар ко вић, ка пе тан пр ве кла се, хи дро е ска дри ла. Са це лом 
еска дри лом пре бе гао са ве зни ци ма. Опре де лио се за НОП 1943. го ди не. 
По ги нуо 1944. го ди не у не сре ћи при ли ком из во ђе ња га ђа ња на по ли го ну.
Алек са Н. Ма ри но вић, пот пу ков ник, ро ђен 17. мар та 1892. го ди не у 
Бу гој ну. У ва зду хо плов ство сту пио 1918. го ди не. Стре љан од уста ша у 
Бу гој ну 1941. го ди не.
Љу би ша В. Но ва ко вић, на ред ник, ро ђен 30. ју на 1913. го ди не у Про-
ку пљу. Зва ње пи ло та до био 1940. го ди не. Стре љан на Ба њи ци 1943. го-
ди не.
Вла ди мир Ј. Обад, ка пе тан, ро ђен 13. мар та 1912. го ди не у Ај дов шчи-
ни. По за вр шет ку Вој не ака де ми је сту пио у ва зду хо плов ство. По сле ка-
пи ту ла ци је пре бе гао на Бли ски Ис ток. По ги нуо 1942. на ае ро дро му у 
бли зи ни Ка и ра.
Ка мен ко Ј. Пе тро вић, на ред ник, ро ђен 15. но вем бра 1914. го ди не у Де-
ро ња ма у Бач кој. За вр шио ва зду хо плов ну под о фи цир ску шко лу. По сле 
ка пи ту ла ци је пре бе гао у Ка и ро и при сту пио РАФ-у. По ги нуо 1942. го ди-
не при ли ком обал ског из ви ђа ња у се вер ној Афри ци.
Јо ван Пе шић, на ред ник. Пре ле тео у Грч ку пре ра та, и са дру гим офи-
ци ри ма пре бе гао на Бли ски ис ток па у Еги пат. У САД за вр шио обу ку 
за стрел ца на бом бар де ру ли бе ра тор. По том сту пио у Дру гу еска дри лу 
НОВЈ. По ги нуо над Бо ком Ко тор ском.
Ве ли зар Ј. По по вић, за став ник, ро ђен 1919. го ди не у Но вом Са ду. Зва-
ње пи ло та до био 1941. го ди не. По сле ка пи ту ла ци је при сту пио пар ти зан-
ском по кре ту. По ги нуо 1944. го ди не.
Ар ка ди је По пов, ка пе тан хи дро план ске ави ја ци је. Пен зи о ни сан пред 
рат, за вре ме оку па ци је хтео да при сту пи не мач ком ва зду хо плов ству, 
пла ни ра ју ћи бег у СССР. От кри вен и ухап шен. По сле бек ства из за тво ра 
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при сту па пар ти зан ском по кре ту и пре ба цу је се у се вер ну Афри ку. По-
ста је пи лот Пр ве еска дри ле НОВЈ. По ги нуо код Сла ног, на по врат ку са 
за дат ка.
Ми ле та Про тић, пи лот хи дро а ви ја ци је, ро ђен 2. ју на 1913. го ди не у То-
ва ри ше ву код Бач ке Па лан ке. По сле Април ског ра та пре бе гао у Грч ку 
па на се вер Афри ке. По ста вљен  за ко ман ди ра пр ве ло вач ке еска дри ле 
НОВЈ. По ги нуо на за дат ку код Жеп ча.
Ђор ђе Пу ти ца, по руч ник, ро ђен 1911. го ди не. У Април ском ра ту бом-
бар до вао ци ље ве у Гра цу, Ау стри ја, при сту пио пар ти зан ском по кре ту 
1941. го ди не. По ги нуо у бор би про тив чет ни ка 1942. го ди не.
Ши мун А. Пи шпек, на ред ник, ро ђен 2. ок то бра 1914. го ди не у Бје ло-
ва ру. Пи лот ску шко лу за вр шио 1939, био је на слу жби у хи дро план ској 
еска дри ли у Кум бо ру. По сле ка пи ту ла ци је пре ле тео је у Алек сан дри ју, 
Еги пат, и при сту пио РАФ-у. По ги нуо 1942. го ди не при ли ком обал ског 
из ви ђа ња у се вер ној Афри ци.
Ва си ли је М. Ра до са вље вић, под на ред ник, ро ђен 1. де цем бра 1921. го-
ди не у Бе ла но ви ци. Шко ло вао се од 1939. до 1941. го ди не. По сле ка пи-
ту ла ци је при сту пио пар ти зан ском по кре ту. Не стао 1942. го ди не.
Ра ди ша Ра до са вље вић, под на ред ник ме ха ни чар, ро ђен у Бје лу ши код 
Ари ља 1919. При сту пио пар ти зан ском по кре ту. По ги нуо 1942. го ди не.
Мом чи ло Ста ној ло вић, по руч ник пи лот, ро ђен 1916. го ди не у Кра гу-
јев цу. При сту пио пар ти зан ском по кре ту, по ги нуо 1943. го ди не.
Ми лан К. Си мин, на ред ник, ро ђен 10. де цем бра 1914. го ди не. Пи лот-
ску шко лу за вр шио 1936. го ди не. Стре љан од ма ђар ских оку па то ра у Но-
вом Са ду 1942. го ди не.
Пе тар Си мо вић, пот по руч ник. Уче ство вао у Април ском ра ту, из бе гао 
за ро бља ва ње и при сту пио пар ти зан ском по кре ту. Уби јен 1942. го ди не у 
пар тиј ским чист ка ма. 
Зво ни мир Ха лам бек, вод ник ро ђен 15. ја ну а ра 1913. го ди не у За гре бу, 
по сле ка пи ту ла ци је пре бе гао на Бли ски ис ток, по ги нуо 1944., за вре ме 
обу ке.
Ма ти ја В. Хо ђе ра, ре зер вни пот пу ков ник, ро ђен 1894. го ди не у Ни шу. 
Уче сник Пр вог свет ског ра та. За ро бљен по сле Април ског ра та, умро по 
по врат ку у зе мљу 1944. го ди не.
Алек сан дар Це нић, на ред ник, по сле Април ског ра та пре бе гао у РАФ и 
бо рио се на Сре до зе мљу и Бли ском ис то ку. При сту пио Дру гој еска дри ли 
НОВЈ. Не стао1945. го ди не.
Пе тар Шкун дрић, на ред ник, ро ђен 1917. го ди не у Гор њој Са ни ци код 
При је до ра. По сле ка пи ту ла ци је по ку шао пре лет у СССР, обо рен и за ро-

БојанВићентић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.

51

бљен, по слат у ита ли јан ско за ро бље ни штво. По бе гао из ло го ра и при-
сту пио пар ти зан ском по кре ту. По ги нуо 1941. го ди не.
Јо ван Ог ње но вић, на ред ник, по сле пре о бу ке 1943. го ди не при кљу чио 
се 15. аме рич кој ва зду шној ар ми ји. По ги нуо 1943. го ди не.
Фра њо Ф. Ин ти хар, на ред ник, ро ђен 9. ма ја 1909. го ди не у За гре бу. 
По сле Април ског ра та пре ба цио се на Бли ски ис ток и при сту пио РАФ-у. 
По ха ђао обу ку у САД за ме ха ни ча ра на бом бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. 
По ги нуо 1943. го ди не при бом бар до ва њу не мач ке ин ду стри је код Ауг-
сбур га.
Еду ард Це рај, пот по руч ник, при пад ник хи дро план ске еска дри ле. По-
сле Април ског ра та пре ба цио се пре ко Грч ке на Бли ски ис ток. По ха ђао 
обу ку у САД за ме ха ни ча ра на бом бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 
1943. го ди не при бом бар до ва њу не мач ке ин ду стри је код Ауг сбур га.
Бо ри слав В. Сте фа но вић, по руч ник, ро ђен 1915. го ди не у Ро гр о ву. За-
вр шио Вој ну ака де ми ју и из ви ђач ку шко лу. По сле Април ског ра та пре-
ба цио се на Бли ски ис ток. По ха ђао обу ку у САД за ме ха ни ча ра на бом-
бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1943. го ди не при бом бар до ва њу не-
мач ке ин ду стри је код Ауг сбур га.
Ду шан М. Му цић, ка пе тан, ро ђен 24. мар та 1911. го ди не у Та ко ву код 
Уба. Из ви ђач ку шко лу за вр шио 1935. го ди не. По сле Април ског ра та пре-
ба цио се из Ник ши ћа на Бли ски ис ток. По ха ђао обу ку у САД на бом бар-
де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1943. го ди не при бом бар до ва њу не мач-
ке ин ду стри је код Ауг сбур га.
Ду шан Ж. Ми ло је вић, ма јор, ро ђен 1. ав гу ста 1906. го ди не у Сме де-
рев ској Па лан ци. По сле Вој не ака де ми је при кљу чио се ва зду хо плов ству, 
шко ло вао се од 1929. до 1936. го ди не. По сле Април ског ра та пре ба цио 
се из Ник ши ћа пре ко Грч ке на Бли ски ис ток. По ха ђао обу ку у САД на 
бом бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1943. го ди не при бом бар до ва њу 
не мач ке ин ду стри је код Ауг сбур га.
Жи во јин С. Стан ко вић, н.в.т. чи нов ник че твр те кла се, пи лот ску шко-
лу за вр шио 1926. го ди не. По сле Април ског ра та пре ба цио се на Бли ски 
ис ток и при сту пио РАФ-у. По ги нуо у ва зду хо плов ном уде су код Ка и ра.
Ђор ђе М. Јо ва но вић, на ред ник, пи лот ску шко лу за вр шио 1939. го ди не. 
Ави о ном пре бе гао у Грч ку и при дру жио се бор би про тив ита ли јан ског 
на па да на Грч ку. По сле грч ке ка пи ту ла ци је пре шао на Бли ски ис ток. По-
ги нуо као пи лот бом бар де ра ма ро дер Б-26 при бом бар до ва њу Си ци ли је.
Во ји слав Ми лу ти но вић, пот по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио 
се ЈВуО, по ги нуо 1944. го ди не.
Бог дан М. Ма ђа ре вић, пот по руч ник, ро ђен 16. ав гу ста 1909. го ди не у 
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Ве ле су. У ва зду хо плов ство сту па 1934. го ди не. По сле Април ског ра та 
пре ба цио се на Бли ски Ис ток. По ха ђао је обу ку у САД на бом бар де ри-
ма ли бе ра тор Б-24. по ги нуо 1944. го ди не при бом бар до ва њу авио-ин ду-
стри је код Ви е нер Ној шта да у Ау стри ји.
Ми хај ло М. Ђон лић, ка пе тан, ро ђен 30. ок то бра 1908. го ди не у Рав њу, 
Ма чва. Пи лот ску шко лу за вр шио 1936. шко лу га ђа ња 1939. го ди не. По-
сле Април ског ра та пре ба цио се на Бли ски ис ток и при сту пио ју го сло-
вен ском сква дро ну при РАФ-у. По ха ђао обу ку у САД на бом бар де ри ма 
ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1944. го ди не на за дат ку у сред њој Ита ли ји. 
Ми лан Ка ши ко вић, на ред ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО, 
по ги нуо 1945. го ди не,
Ра ди во је Ми ло је вић, по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се 
ЈВуО, 1944. из вр шио са мо у би ство ка да је ра њен и оп ко љен од пар ти за на.
Здрав ко С. По по вић, по руч ник, ро ђен 17. ја ну а ра 1916. из ви ђач ку шко-
лу за вр шио 1939. го ди не. По сле Април ског ра та пре ба цио се на Бли ски 
ис ток. По ги нуо 1944. го ди не на за дат ку у сред њој Ита ли ји. 
Са ва Д. Жар ков, ка пе тан, ро ђен 8. ав гу ста 1912. го ди не у Ба нат ском 
Но вом Се лу. Сту пио је у ва зду хо плов ство 1936. го ди не. По сле Април-
ског ра та пре ба цио се на Бли ски ис ток и при сту пио ју го сло вен ском сква-
дро ну РАФ-а. По ха ђао обу ку у САД на бом бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. 
По ги нуо 1944. го ди не. на за дат ку у сред њој Ита ли ји. 
Си ни ша Д. Зла та но вић, по руч ник, ро ђен 14. де цем бра 1912. го ди не у 
Кра гу јев цу. Из ви ђач ку шко лу за вр шио 1939. го ди не. По сле Април ског 
ра та пре ба цио се на Бли ски ис ток и при кљу чио се са ве знич ком ва зду-
хо плов ству у Сре до зе мљу. По ги нуо 1944. на за дат ку у сред њој Ита ли ји. 
Бла го је М. Ра до са вље вић, ка пе тан, ро ђен 22. фе бру а ра 1904. го ди-
не у За је ча ру. На кон Вој не ака де ми је сту пио у ва зду хо плов ство. По сле 
Април ског ра та пре ба цио се на Бли ски ис ток и при сту пио ју го сло вен-
ском сква дро ну при РАФ-у. По ха ђао обу ку у САД. По ги нуо 1944. го ди не 
на за дат ку у око ли ни Спли та.
Ву ко Ши ја ко вић, пот по руч ник. По сле Април ског ра та пре ба цио се на 
Бли ски ис ток, ода кле је пре ба чен у САД где је по ха ђао обу ку на бом-
бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1944. го ди не на за дат ку у око ли ни 
Спли та.
Бо ри во је Г. Ву лић, ка пе тан, ро ђен 2. но вем бра 1912. го ди не у Мо ста ру. 
Из ви ђач ку и пи лот ску шко лу за вр шио 1934, од но сно 1937. го ди не. По-
сле Април ског ра та пре ба цио се на Бли ски ис ток. При сту пио ју го сло-
вен ском сква дро ну при РАФ-у. По ха ђао обу ку у Ка на ди на бом бар де ри-
ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1944. го ди не на за дат ку у око ли ни Спли та.

БојанВићентић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.

53

Сло бо дан М. Па вло вић, ка пе тан, ро ђен 24. ав гу ста 1916. го ди не у Чач-
ку. Из ви ђач ку шко лу за вр шио 1939. го ди не. По сле Април ског ра та пре-
ба цио се на Бли ски ис ток. По ха ђао обу ку у САД на бом бар де ри ма ли бе-
ра тор Б-24. По ги нуо 1944. на за дат ку у око ли ни Спли та. 
Об рад Ђ. Цр вен ко вић, пот по руч ник, за вр шио Ва зду хо плов ну под о-
фи цир ску шко лу и шко лу га ђа ња и бом бар до ва ња. По сле ка пи ту ла ци је, 
пре ко СССР-а сти гао на Бли ски ис ток. По ха ђао обу ку у САД на бом бар-
де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1944. на за дат ку у око ли ни Спли та.
Бо рис К. Па ра па тић, пот по руч ник, ро ђен 14. но вем бра 1916. го ди не у 
Ву ко ва ру. За вр шио Ва зду хо плов ну ме ха ни чар ску под о фи цир ску шко лу 
1939. го ди не. По сле Април ског ра та пре ба цио се на Бли ски ис ток. По-
ха ђао обу ку у САД на бом бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1944. на 
за дат ку у око ли ни Спли та.
То ма Жи ва но вић, ме ха ни чар 1. хи дро план ске еска дри ле. По сле Април-
ског ра та пре ба цио се пре ко Грч ке на Бли ски ис ток. По ха ђао обу ку у 
САД на бом бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. По ги нуо 1944. го ди не на за дат ку 
у око ли ни Спли та.
Вла ди мир З. По по вић, ка пе тан. ро ђен 7. ју ла 1913. го ди не у Под го ри-
ци. При сту пио ва зду хо плов ству 1937. ка да за вр ша ва из ви ђач ку шко лу, 
а по том и пи лот ску 1939. го ди не. По сле Април ског ра та пре ба цио се на 
Бли ски Ис ток. По ха ђао обу ку у САД на бом бар де ри ма ли бе ра тор Б-24. 
По ги нуо 1944. го ди не на за дат ку у сред њој Ита ли ји.
Ра ди сав М. Не сто ро вић, пот по руч ник, ро ђен 1907. го ди не у Чач ку. Вој-
ни пи лот по стао 1928. го ди не. По сле Април ског ра та пре ба цио се на 
Бли ски ис ток и бо рио се у Сре до зе мљу као са ве знич ки пи лот. По ги нуо 
1944. го ди не на за дат ку у сред њој Ита ли ји.
Хер ман То пли кар, ме ха ни чар ле тач на бом бар де ру при 15. аме рич кој 
ва зду шној ар ми ји. По ги нуо 1944. го ди не на за дат ку у сред њој Ита ли ји.
Сте ван К. Ко ва че вић, на ред ник, ро ђен 23. ју на 1913. го ди не у Кра гу јев-
цу. За вр шио Ва зду хо плов ну ме ха ни чар ску шко лу. по сле април ског ра та 
пре ба цио се на Бли ски ис ток. Ле тео у са ста ву РАФ-а. По ги нуо 1944. го-
ди не на за дат ку у сред њој Ита ли ји.
Дра го љуб С. Ни ко лић, ка пе тан, ро ђен 11. но вем бра 1911. го ди не у Ве-
ли ком Гра ди шту. За вр шио из ви ђач ку и пи лот ску шко лу. По сле Април-
ског ра та пре ба цио се на Бли ски ис ток. Ле тео у са ста ву РАФ-а. По ги нуо 
1944. го ди не на за дат ку у Ма ро ку
Об рад Ра ди шић, из Та ко ва, ва зду хо плов ни на ред ник, при кљу чио се 
ЈВуО, за ро бљен од Не ма ца ја ну а ра 1944. и оте ран у Ма ут ха у зен, где 
уми ре 1945. го ди не.
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Во ји слав Илић, ка пе тан, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.
Ми лун Са вић, пот по руч ник, ро ђен 1913, по сле ка пи ту ла ци је при кљу-
чио се ЈВуО, стре љан од пар ти за на 1945. го ди не.
Дра го слав Па ви ће вић, пот пу ков ник, за ро бљен и по слат у ло гор Осна-
брик, по ги нуо у са ве знич ком бом бар до ва њу ло го ра 1944. го ди не.
Се ку ла Те шић, пот по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.
Ми ло рад Ва сић, ро ђен 1918. у Кра ље ву, ка пе тан, по сле ка пи ту ла ци је 
при кљу чио се ЈВуО, стре љан 1946. го ди не.

3. Ва зду хо плов ци Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ји су при сту пи ли 
ЈВуО за ко је не до ста ју оста ли по да ци

Љу бо мир По по вић, по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.
Бра ни во је Пе тро вић, ка пе тан, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.
Ми ли сав Шур ба то вић, по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се 
ЈВуО.
Ра ди во је Ра ди во је вић, на ред ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се 
ЈВуО.
Жи ка Ла зић, ка пе тан, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.
Ми ли во је Ра де вић, ка пе тан, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.
Ду шан По по вић, пот по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.
Пе тар Вла да но вић, пот по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се 
ЈВуО.
Ми ша Ана ста си је вић, по руч ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се 
ЈВуО.
Бог дан Ву ја чић, ма јор, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.
Дра гу тин Бо јо вић, ка пе тан, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.5

Па вле Бог да но вић, на ред ник, по сле ка пи ту ла ци је при кљу чио се ЈВуО.

Ва зду хо плов ци Кра ље ви не Ју го сла ви је по сле Април ског ра та
У са ве знич ком ва зду хо плов ству 220
У ЈВуО 155
У НОП-у 250 (60 ле та ча)*

табела3

5 У Отворенојкњизистрељаних1944 на ла зе се по да ци о Дра гу ти ну Бо јо ви ћу, 
офи цир у ЈВуО. Мо гу ће је да се ра ди о ис тој лич но сти.

* По да так за 1943: кра јем ра та у НОВЈ се на ла зи ло 220 офи ци ра и 460 под о фи-
ци ра.
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4. Ва зду хо плов ци Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ји су пре жи ве ли 
Дру ги свет ски рат

Бо ри во је Мир ко вић, бри гад ни ге не рал, ро ђен 1884. у Ва ље ву. Је дан од 
ор га ни за то ра пу ча у Ју го сла ви ји ко јим је с вла сти ски нут кнез Па вле Ка-
ра ђор ђе вић. По сле ка пи ту ла ци је Ју го сла ви је пре бе гао у Грч ку, по том у 
Еги пат. Био ак ти ван у ор га ни зо ва њу Ју го сло вен ске вој ске ван отаџ би не. 
Умро у Лон до ну 1969.
Пе тар Бра јо вић, по руч ник, ро ђен 1915. го ди не у Ри је ци Цр но је ви ћа 
код Це ти ња. При сту пио пар ти зан ском по кре ту. По сле Дру гог свет ског 
ра та оба вљао ду жно сти у Ге не рал шта бу ЈНА, као и на чел ни ка Ка те дре 
за исто ри ју од но сно Вој но-исто риј ског ин сти ту та. Слу жбо ва ње за вр шио 
1973. го ди не.
Ду шан Вла и са вље вић, под о фи цир. При сту пио пар ти зан ском по кре ту. 
По сле ра та оба вљао низ ду жно сти у ју го сло вен ској вој сци. Слу жбо ва ње 
за вр шио 1977. го ди не.
Са во Ву ке лић, на ред ник, ро ђен 1917. го ди не у Дре жни ци код Огу ли на. 
При сту пио пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та оба вљао низ ду жно сти у 
ЈНА. Умро 1974. го ди не.
Ан те Гвар ди ол, на ред ник, ро ђен 1918. го ди не у Но ви гра ду код Бен ков-
ца. При сту пио пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та оба вљао ду жно сти у 
ЈНА. Пен зи о ни сао се 1970. го ди не.
Дра гу тин Ђор ђе вић, под на ред ник ра дио-те ле гра фи ста, ро ђен 1920. го-
ди не у Ђа ко ви ци. При сту пио пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та оба вљао 
низ ду жно сти у ЈНА. Слу жбо ва ње за вр шио 1969. го ди не.
Ђор ђе Јо ва но вић, бри гад ни ге не рал, ро ђен 1890. го ди не у Пан че ву. За-
ро бљен по оку па ци ји 1941, рат про вео у ло го ру. По по врат ку из за ро бље-
ни штва при сту пио Ју го сло вен ској ар ми ји, где је слу жио до 1952. го ди не.
Ра до слав Јо вић, на ред ник, ро ђен 1921. го ди не у Чор та нов ци ма код 
Ин ђи је. За ро бљен по оку па ци ји. Из ло го ра по бе гао 1942. и при сту пио 
пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та оба вљао ду жно сти у ЈНА. Слу жио до 
1979. го ди не.
Ра до ван Кне же вић, на ред ник, ро ђен 1916. го ди не у Ко ту ри ћу код Да ру-
ва ра. При сту пио пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та оба вљао низ ду жно-
сти у ЈНА. Слу жио до 1965. го ди не.
Бла жо Ко ва че вић, ка пе тан дру ге кла се, пи лот, ро ђен 1909. го ди не у 
Гра хо ву код Ник ши ћа. За ро бљен у Април ском ра ту, рат про вео у ло го-
ру Осна брик, где по ста је ак ти ви ста пар ти зан ског по кре та. Мар та 1945. 
го ди не се вра ћа у зе мљу и уче ству је у за вр шним бор ба ма. По сле ра та 
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оба вљао низ ду жно сти у ЈНА. Слу жбо вао до 1964. го ди не.
Да ни ло Ком не но вић, на ред ник ва зду хо плов но-тех нич ке слу жбе, ро ђен 
1915. го ди не у До њем По пла ту код Сто ца. Из бе гао за ро бља ва ње и при-
сту пио пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та на ду жно сти ма у ЈНА. Слу-
жбо вао до 1975. го ди не.
Бо жо Ла за ре вић, ка пе тан дру ге кла се, пи лот бом бар дер ске ави ја ци је, 
ро ђен 1909. го ди не у Це ро ви ца ма код Под го ри це. Из бе гао за ро бља ва-
ње и при сту пио пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та оба вљао ду жно сти у 
ЈНА. Слу жио до 1964. го ди не.
Вла ди мир Ма те тић, ка пе тан дру ге кла се, пи лот, ро ђен у 1911. го ди не у 
Ло вре ну. При сту пио пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та оба вљао ду жно-
сти у ЈНА до 1971. го ди не.
Ми хај ло Ни ко лић, ка пе тан дру ге кла се, пи лот-ло вац, за ро бљен у 
Април ском ра ту, рат про во ди у ло го ру Осна брик. По по врат ку у зе мљу 
при сту па ЈА. По сле ра та био на ду жно сти ма у ЈНА. Умро 1999. го ди не.
Иван Са ле вић, ро ђен у До бром До лу код Ива њи це. Уче сник Април ског 
ра та као пи лот бом бар де ра. За ро бљен крат ко трај но, пу штен по упи су да 
је хр ват ски пи лот. Про вео из ве сно вре ме у Ри је ци, да би се при кљу чио 
пар ти зан ском по кре ту. Уче ство вао до кра ја ра та у бор ба ма као пи лот 
пар ти зан ске ави ја ци је. По сле ра та оба вљао ду жно сти у ва зду хо плов ству 
ЈНА, пен зи о ни сан као на чел ник ка би не та ко ман дан та РВ и ПВО. Умро 
1974. го ди не,
Ми ле Па ви чић, ка пе тан пр ве кла се, ро ђен у Сре бре ни ку код Ту зле 
1899. го ди не. По бе гао из за ро бље ни штва 1941. и при сту пио пар ти зан-
ском по кре ту. По сле ра та био за ме ник ко ман дан та ва зду хо плов ства ЈА. 
Умро 1948. го ди не.
Пе тар Ра де вић, пот по руч ник, ро ђен 1918. го ди не у Ро га ма код Под го-
ри це. При сту пио пар ти зан ском по кре ту од мах по сле Април ског ра та. 
По сле ра та био на ду жно сти ма у у ЈНА до 1956. го ди не.
Ми лан Си мо вић, на ред ник, ро ђен 1917. го ди не у Вит ков цу код Кра ље-
ва. При сту пио пар ти зан ском по кре ту од мах по сле Април ског ра та. По-
сле ра та на ду жно сти ма у ЈНА до 1977. го ди не.
Јо цо Та ра бић, на ред ник, ро ђен 1916. го ди не у Тр жи ћу код Огу ли на. За-
ро бљен у Април ском ра ту, бе жи из са бир ног ло го ра у За гре бу и при-
сту па пар ти зан ском по кре ту. По сле ра та на ду жно сти ма у ЈНА до 1974. 
го ди не.
Ми ли сав Се миз, на ред ник, пи лот-ло вац, ро ђен 1912, у Април ском рту 
обо рио че ти ри не при ја тељ ска ави о на. Из бе гао за ро бља ва ње и пре бе гао 
са ве зни ци ма 1942. го ди не. Као члан ми си је до шао у Ју го сла ви ју, за ро-
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бљен и де пор то ван у ло гор Осна брик. По сле ра та пи лот ЈРВ и ЈАТ-а. 
По ги нуо у са о бра ћај ној не сре ћи. 
Љу би ша Ћур гус, на ред ник, ро ђен у Ри сов цу код Бо сан ског Пе тров ца 
1919. го ди не, уче ник пар ти зан ског по кре та од по чет ка ра та. По сле ра та 
био на слу жби у ЈНА и ди рек тор Са ве зне упра ве ци вил ног ва зду хо плов-
ства.
Ми ле Ћур гус, ка пе тан дру ге кла се, за ро бљен у апри лу 1941. го ди не, рат 
про вео у за ро бље ни штву у Не мач кој, по сле ра та био на слу жби у ЈНА, 
до шао до чи на пу ков ни ка6.
Зден ко Уле пич, ма јор, ро ђен у Љу бља ни 1906. го ди не. За ро бљен, у ло-
го ри ма био до 1943. го ди не ка да при сту па пар ти зан ском по кре ту. По сле 
ра та на чел ник шта ба РВ. Слу жио до 1966. го ди не.
Ми о драг Бо шко вић, пот по руч ник, у Април ском ра ту обо рио два не-
мач ка ави о на, ра њен, са оште ће ним ави о ном сле тео код Угри но ва ца. 
Еми гри рао у Ау стра ли ју.
Ве ли мир Ве лич ко вић, ка пе тан пр ве кла се, пи лот-ло вац, оба ве штај ни 
офи цир при 5. ло вач ком пу ку. У Април ском ра ту бом бар до вао не мач ку 
ко ло ну на пу ту Ћу при ја –Ја го ди на. Еми гри рао у САД и та мо умро.
Ми лу тин Гро зда но вић, ка пе тан пр ве кла се, у Април ском ра ту обо рио 
два не мач ка ави о на. Умро у Бе о гра ду 1995. го ди не.
Ву ка дин Је лић, на ред ник, пи лот-ло вац, у Април ском ра ту обо рио је дан 
не мач ки ави он. За ро бљен, по слат у ло гор Ц-5 код Ба ден Ба де на. По бе гао 
из ло го ра и пре ко Фран цу ске сти гао у Лон дон. По слат на обу ку у САД, 
за бом бар де ре ли бе ра тор. Као пи лот са ве знич ког ва зду хо плов ства шти-
тио кон во је у Сре до зе мљу. По том по слат у Ју жно а фрич ку Ре пу бли ку за 
на став ни ка у вој ној пи лот ској шко ли. Еми гри рао у САД.
Ми лан Мар ја но вић, ка пе тан дру ге кла се, у Април ском ра ту обо рио два 
ита ли јан ска ави о на, на став ник у тре ћој пи лот ској ло вач кој шко ли. Умро 
по сле ра та.
Јо ван Пе тро вић, по руч ник, из ви ђач, у Април ском ра ту бом бар до вао ае-
ро дром код Те ми шва ра. По сле ра та жи вео у Бе о гра ду.
Ђор ђе Сто ја но вић, на ред ник, пи лот-ло вац, у Април ском ра ту обо рио 
три не мач ка ави о на. Умро 2001. го ди не у Бе о гра ду.
Пе тар То до ро вић, ка пе тан дру ге кла се, у Април ском ра ту уче ство вао у 
бом бар до ва њу не мач ке ко ло не. Умро по сле ра та у САД.
Ми лан Ма тић, на ред ник, За ро бљен, по слат у ло гор Ц-5 код Ба ден Ба де-
на. По бе гао из ло го ра и пре ко Фран цу ске до шао у Лон дон. 
Пан че Не дељ ков ски, по руч ник, ро ђен 1912. го ди не. По сле Април ског 

6 Не ма до ступ них по да та ка у ком ло го ру.
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ра та при сту пио пар ти зан ском по кре ту. По ги нуо у ави он ској не сре ћи 
1945. го ди не.
Миљ ко Вра ча рић, 81. Бом бар дер ска гру па, ро ђен 1913. го ди не у Крем-
ни код Ужи ца. По сле Април ског ра та пре бе гао у Ати ну, за тим у Ка и ро. 
Као ва зду хо пло вац РАФ-а уче ству је у ра ту. По за вр шет ку ра та жи вео је у 
Ен гле ској. Умро у Лон до ну 1990. го ди не.
Ар се ни је Бо ље вић, ма јор, пи лот-ло вац, ро ђен 1904. го ди не. По сле 
Април ског ра та ухап шен по по врат ку ку ћи. Де пор то ван у ло гор Осна-
брик. Пре ба ци ван у ви ше ло го ра. По бе гао 1944. го ди не пре ко Че хо сло-
вач ке и сти гао у СССР, а по по врат ку у Ју го сла ви ју при сту пио ва зду хо-
плов ству НОВЈ. По ги нуо по сле ра та у са о бра ћај ној не сре ћи.
Са ва По ља нец, ка пе тан пр ве кла се, ро ђен 1907. го ди не. По сле Април-
ског ра та крио се у Бе о гра ду. Ухап шен и де пор то ван у ло гор Осна брик. 
Са Ар се ни јем Бо ље ви ћем 1944. го ди не бе жи из ло го ра. По сле ра та оба-
вљао ду жно сти у ЈНА. Пен зи о ни сан 1958. го ди не.
Егон Жит ник, ма јор, по сле Април ског ра та при сту пио ва зду хо плов ству 
НДХ, бо рио се на Ис точ ном фрон ту. По сле Ста љин гра да пре дао се Со-
вје ти ма и по стао члан шта ба Пр ве ју го сло вен ске бри га де фор ми ра не у 
СССР-у.
Љу ба Илић, пот пу ков ник, ва зду хо плов ни тех ни чар, кон струк тор ави-
о на. Био зва нич ни пред став ник вла де Ју го сла ви је при шта бу ге не ра ла 
Фран соа де Го ла у Ал жи ру. Вра тио се 1944. го ди не у Ју го сла ви ју и ра дио 
за РВ. На кон го ди ну да на се пре до ми слио и оти шао у еми гра ци ју, нај пре 
у Ита ли ју, по том у Ен гле ску.
Ми о драг Ло зић, ге не рал штаб ни пу ков ник. Уче ство вао у пу чу 27. мар-
та 1941. го ди не. Пре шао на Сред њи ис ток и име но ван за иза сла ни ка у 
СССР-у. Од 1944. го ди не уче ник НО Па, вра ћа се у Ју го сла ви ју и по ста је 
на чел ник Ва зду хо плов ног оде ље ња ГШ, по том на чел ник шта ба ЈА. По-
сле ра та по ста је по моћ ник ше фа вој не ми си је у Не мач кој. Пен зи о ни сан 
у чи ну пу ков ни ка ЈА.
Ми лош Ма ри но вић, пот по руч ник, пи лот, ро ђен 1913. го ди не. На кон 
Април ског ра та пре ла зи на Бли ски ис ток и по ста је пи лот бом бар де ра ли-
бе ра тор при аме рич кој 15. Ва зду хо плов ној ар ми ји. У то ку 1944. го ди не 
пре ла зи у ва зду хо плов ство ЈА, по ста је ко ман дант при Дру гој еска дри ли 
НОВЈ. По сле ра та ко ман дант дру ге еска дри ле 112. Ло вач ког пу ка. У то ку 
1945. го ди не пре ла зи у са став ре зер вног офи цир ског ка дра у чи ну ма јо-
ра и по све ћу је се по зи ву но ви на ра у Тан ју гу, Борби, Ослобођењу и Раду.
Ан дри ја Па вло вић, ге не рал штаб ни пот пу ков ник. За ро бљен и рат про-
вео у ло го ру. По по врат ку у зе мљу при ну ђен да оба вља фи зич ке по сло ве, 
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јер му је Франц Пирц (ви де ти по дат ке о ње му) оне мо гу ћио да се вра ти 
ка ри је ри. Умро у Бе о гра ду 1993. го ди не.
Вла ди мир Пу зић, пи лот-ло вац, уче ство вао у Април ском ра ту, обо рио 
не мач ку шту ку, као пи лот про шао цео рат, био и мир но доп ски пи лот. 
Умро као пут ник ави о на ско ро по ла ве ка по сле Април ског ра та
Ко ста Сив чев, ва зду хо плов но-тех нич ки пот пу ков ник. Кон струк тор 
ави о на пре и по сле Дру гог свет ског ра та, пен зи о ни сан у чи ну пу ков ни ка 
ЈНА.
Пе тар Ста ни ву ко вић, ма јор, за ро бљен по сле Април ског ра та. По сле 
бо рав ка у ло го ру у Не мач кој вра тио се у зе мљу и уче ство вао у за вр шним 
опе ра ци ја ма као ко ман дант еска дри ле НОВЈ. Ухап шен од но ве ју го сло-
вен ске вла сти и осу ђен на че ти ри го ди не за тво ра јер је ње гов пи лот по-
бе гао из зе мље.
Са во Ста ни је вић, под о фи цир, по сле Април ског ра та при кљу чио се пар-
ти зан ском по кре ту као ак ти ван и ис так ну ти бо рац. По сле ра та се шко ло-
вао у Мо скви, а по ли тич ки остао без чи на. Ре ха би ли то ван де ве де се тих 
го ди на 20. ве ка.
Ни ко ла Цви кић, ма јор, сту пио у НДХ ва зду хо плов ство, од ли ко ван од 
не мач ког мар ша ла Хер ма на Ге рин га, пре бе гао пар ти за ни ма. По сле ра та 
био у Ко ман ди РВ, пен зи о ни сан као пу ков ник.
Га вро Шкри ва нић, пот пу ков ник, ро ђен 1900. го ди не. На по чет ку ра та 
био вој ни иза сла ник у Ри му. За вре ме ра та бо ра вио у Лон до ну, био пи лот 
бом бар де ра, и оба вљао ви ше ду жно сти при Ју го сло вен ској кра љев ској 
вла ди. По сле ра та био на чел ник на став ног оде ље ња при ко ман ди РВ, де-
мо би ли сан 1946. го ди не. По том је до вр шио сту ди је исто ри је.
Рат ко Ан ђел ко вић, по руч ник, уче ство вао у Април ском ра ту, за ро бљен, 
био у Осна бри ку до пред крај ра та, уче ство вао у за вр шним опе ра ци ја ма. 
До сти гао чин пу ков ни ка ЈНА.
Бран ко Ба кић, офи цир из ви ђач, ави ја ти чар од Со лун ског фрон та. При-
ста ли ца НОП-а, је дан од уте ме љи те ља тран спорт ног пу ка ЈРВ, за тим и 
ЈАТ-а. У ко ма ди је слу жио као ор га ни за тор струч не на ста ве.
Је врем Бје ли ца, ка пе тан дру ге кла се, ро ђен 1909. го ди не, пр во бо рац 
НОП-а. По сле ра та, слу жио као ко ман дант ва зду хо плов не ди ви зи је у чи-
ну пу ков ни ка, од 1974. го ди не ра дио као за ме ник ди рек то ра пред у зе ћа 
ЈУ СТА.
Ду шан Бо жо вић, под на ред ник, при дру жио се НОП-у 1941. го ди не, из-
бе гао за ро бља ва ње. Пен зи о ни сан као пу ков ник ЈА.
Љу би ша Ва сић, ка пе тан пр ве кла се, пи лот, на чел ник шко ле за сле по 
ле те ње у Пан че ву. Рат про вео у за ро бље ни штву. По сле ра та био на ду-
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жно сти ма при тран спорт ној ави ја ци ји ЈА, за тим у ЈАТ-у. 
Јан ко Ву ја кли ја, пи то мац Ва зду хо плов не вој не ака де ми је. За ро бљен и 
де пор то ван у Осна брик. По бе гао 1942. го ди не из ло го ра и вра тио се у 
зе мљу. По том ухап шен и мо би ли сан у ва зду хо плов ство НДХ. Пре бе гао 
у НОВЈ и по стао пи лот Пр ве еска дри ле.
Љу бо мир Вук че вић, пот по руч ник, уче ство вао у устан ку НОП-а, при-
кљу чио се 1944. го ди не Пе тој еска дри ли НОВЈ. По сле ра та био ко ман-
дант пу ка у Ле сков цу и на чел ник Школ ског цен тра ПВО. Пен зи о ни сан 
1966, по сле че га ра дио као ин струк тор у ЈАТ-у и пре да вач на Са о бра ћај-
ном фа кул те ту.
Бран ко Глу мац, по руч ник. За ро бљен апри ла 1941. го ди не и де пор то ван 
у Осна брик. По по врат ку у зе мљу при мљен у РВ. Пен зи о ни сан у чи ну 
пу ков ни ка, по све тио се ан га жо ва њу у „Ае ро све ту“ и Ва зду хо плов ном 
са ве зу.
Ми лан Да мја но вић, ка пе тан дру ге кла се, ро ђен 1910. го ди не. На кон 
Април ског ра та пре ба цио се на Сред њи ис ток, од 1944. го ди не ан га жо ван 
као члан ми си је НОВЈ у Ка и ру, ка сни је на штап ским ду жно сти ма у РВ.
Ни ко ла Зви цер, под на ред ник хи дро а ви ја ци је. Ин тер ни ран у Ал ба ни ју, 
био раз ме њен и при сту пио НОВЈ. Био на чел ник ме те о ро ло шке слу жбе 
пред крај ра та. Пен зи о ни сан у чи ну пу ков ни ка.
Или ја Зе ле ни ка, ка пе тан дру ге кла се, пи лот-ло вац, за ро бљен и де пор-
то ван у Осна брик. По сле ра та ко ман дант ло вач ке ди ви зи је у Ско пљу, 
пен зи о ни сан у чи ну пу ков ни ка.
Ђу ро Ива ни ше вић, по руч ник, пи лот-ло вац, пре бе гао за пад ним са ве-
зни ци ма, био пи лот на спит фа је ру. По сле ра та био ко ман дант 112. Ло-
вач ког пу ка. Пен зи о ни сан у чи ну пу ков ни ка.
Лу ка Кан дић, ка пе тан дру ге кла се пи лот-ло вац. За ро бљен и де пор то ван 
у Осна брик. По по врат ку из за ро бље ни штва при сту пио пар ти зан ском 
по кре ту и ЈА. По сле ра та имао чин пот пу ков ни ка, био на чел ник шта ба 
ва зду хо плов не ди ви зи је у Ни шу. по ги нуо на ави о ну ро да, у ва зду хо плов-
ној не сре ћи
Ђор ђе Ке ше ље вић, по руч ник, пи лот-ло вац, у Април ском ра ту обо рио 
је дан ави он, за ро бљен и де пор то ван у Осна брик. При мљен у ва зду хо-
плов ство ЈА, до шао до чи на пу ков ни ка.
Ди ми три је Ко ви ја нић, ка пе тан пр ве кла се, при сту пио НОП, до шао до 
чи на пу ков ни ка.
Ми ле Ко са но вић, ка пе тан пр ве кла се бом бар дер ске ави ја ци је. За ро-
бљен и де пор то ван у Осна брик. При сту пио НОП-у, по сле ра та био у ко-
ман ди РВ, имао чин пу ков ни ка.
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Кр сто Ла ки ће вић, ка пе тан дру ге кла се пи лот-ло вац, пре бе гао за пад ним 
са ве зни ци ма, био пи лот РАФ-а, по том ју го сло вен ског ва зду хо плов ства у 
за вр шним бор ба ма, по сле ра та на чел ник опе ра тив ног од се ка у шта бу 11. 
Ло вач ке ди ви зи је, пен зи о ни сан као пу ков ник ЈНА.
Ко ста Ле кић, ка пе тан дру ге кла се пи лот-ло вац, пре бе гао на Бли ски ис-
ток, био ко ман дир ло вач ке еска дри ле за за шти ту Су ец ког ка на ла, био у 
САД на обу ци за ли бе ра то ре, од 1943. го ди не опре де љен за НОП. Био у 
вој ној ми си ји НОВЈ. По ги нуо 1947. при ли ком про бе акро бат ске ве жбе, 
имао чин пот пу ков ни ка.
Кр сто Ло зић, пот пу ков ник, по сле Април ског ра та пре бе гао у Грч ку, за-
тим на Бли ски ис ток. По по врат ку у зе мљу при мљен у РВ, пен зи о ни сан 
у чи ну пу ков ни ка.
Ми ли во је Му ши кић, ка пе тан дру ге кла се До 1943. бо ра вио у За гре бу, 
са ра ђи вао са НОП-ом, укљу чио се у ва зду хо плов ство НОП-а, ор га ни зо-
вао ме те о ро ло шку слу жбу, шко ло вао се у СССР-у, по сле ра та у ко ман ди, 
пен зи о ни сан као пу ков ник.
Иво Но вак, ка пе тан пр ве кла се, за ро бљен и де пор то ван у Осна брик. По-
сле ра та би о на чел ник шта ба ва зду хо плов не офи цир ске шко ле у Ко ви ну, 
пен зи о ни сан као пу ков ник.
Пе тар Об ра до вић, пи то мац, пи лот, уче сник НОБ-а, ра њен и за ро бљен 
у би ци на Су тје сци. По бе гао 1943. го ди не, пи лот ску обу ку имао у Ита-
ли ји и СССР, у Кра сно да ру за вр шио ло вач ку шко лу. По сле ра та био на 
ду жно сти ма у вој ном школ ству и ко ман дант пу ка у Ни шу. Пен зи о ни сан 
у чи ну пу ков ни ка.
Ста ни слав Пер ха вец, ка пе тан пр ве кла се, ро ђен 1910. го ди не, у НОП-у 
од 1942., на офи цир ским ду жно сти ма у шта бу 11. Кор пу са и ме те о ро ло-
шком оде ље њу ва зду хо плов ства НОВЈ. По сле ра та се шко ло вао у СССР, 
био ко ман дант ди ви зи је и шко ле у Рај лов цу. Пен зи о ни сан 1962. у чи ну 
пу ков ни ка.
Во ји слав Ра кић, ма јор пи лот-ло вац, за ро бљен и де пор то ван у Осна-
брик. По сле ра та на чел ник шта ба ва зду хо плов не ди ви зи је у чи ну пу ков-
ни ка, за тим био по моћ ник ди рек то ра ЈАТ-а за са о бра ћај.
Вла ди мир Си мић, ка пе тан пр ве кла се, пи лот, у Април ском ра ту пре ле-
тео на Бли ски ис ток, био пи лот РАФ-а, од 1943. је дан од ор га ни за то ра 
ва зду хо плов ства НОВЈ, По сле ра та пен зи о ни сан у чи ну пу ков ни ка.
Бо шко Ста ној ло вић, ге не рал штаб ни пот пу ков ник, уо чи ра та ата ше у 
Мо скви. Пре шао на Бли ски ис ток, при кра ју ра та у чи ну пу ков ни ка ко-
ман до вао ло вач ком ди ви зи јом НОВЈ. 
Ми ле Ћур гус, ка пе тан дру ге кла се, пи лот, по сле Април ског ра та за ро-
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бљен и де пор то ван у не ки од не мач ких ло го ра. По сле ра та био на ду жно-
сти ма у РВ, пен зи о ни сан као пу ков ник.
Ван гел Чу ка лев ски, ка пе тан дру ге кла се, ро ђен 1910, у НОП од 1941. 
го ди не. По сле ра та био вој ни ата ше у Лон до ну, по том на ду жно сти ма у 
ко ман ди РВ, пен зи о ни сан у чи ну пу ков ни ка.
Ми ло Шпа ди јер, ка пе тан дру ге кла се, пи лот-из ви ђач, за ро бљен и де-
пор то ван у не ки од за ро бље нич ких ло го ра. По сле ра та ан га жо ван у вој-
ном школ ству, пен зи о ни сан у чи ну пу ков ни ка.
Бо шко Шу ко вић, ка пе тан пр ве кла се, пи лот ло вац, за ро бљен и де пор то-
ван у Осна брик, по сле ра та био вој ни иза сла ник у Че хо сло вач кој, за тим 
ко ман дант учи ли шта у Пан че ву. по ги нуо на ду жно сти у ави о ну АЕ РО-2.
Мир ко Шће па но вић, на ред ник, пи лот, ро ђен 1908. го ди не, при сту пио 
НОП-у, био је ко ман дир че та. Во дио ју го сло вен ске пи том це на шко ло-
ва ње у СССР 1944. го ди не, по сле ра та до вео пр ви пук штур мо ви ка, био 
ко ман дант ди ви зи је у Ни шу, уда љен из слу жбе из по ли тич ких раз ло га. 
Тра гич но на стра дао 1948, на Ко сме ту од Ал ба на ца.
Олег Ђ. Кур ган ски, ре зер вни пот по руч ник, пи лот ло вац, ро ђен 1. сеп-
тем бра 1917. го ди не у Ла бин ској, Ру си ја, Пи лот ску шко лу за вр шио 1939. 
а ло вач ку 1940. го ди не. У Април ском ра ту био лак ше ра њен код Бу ја нов-
ца. Еми гри рао, у ино стран ству, за вр шио ме ди ци ну.
Жи во мир М. Сте ва но вић, по руч ник, пи лот-ло вац, ро ђен 1. ав гу ста 
1910. го ди не у се лу Мар ко вац код Ора шца. Шко ло вао се од 1936. до 
1939. го ди не. Уче ство вао у Април ском ра ту, По сле ра та био на слу жби у 
РВ. Умро у Бе о гра ду.
Сте ван М. Ла дар, на ред ник, пи лот-ло вац, ро ђен 29. апри ла 1909. го ди-
не у Че ре ви ћу код Ило ка. Шко ло вао се од 1938. до 1940. го ди не. Ра њен 
у Април ском ра ту. Умро по сле ра та.
Бог дан Ра шић, на ред ник пи лот, ро ђен у Ер де ви ку код Ило ка, ло вач ку 
шко лу за вр шио 1939. го ди не. Уче ство вао у Април ском ра ту. По сле ра та 
ра дио у Вој ном му зе ју као ку стос. Умро у Бе о гра ду сеп тем бра 1990. го-
ди не.
Сер геј Ше ба љин, ро ђен 1890. го ди не у Остро шком, Ру си ја. Зва ње пи-
ло та сте као 1915. а пи ло та лов ца 1916. го ди не. До 1940. го ди не био ко-
ман дант Пе тог ло вач ког пу ка. 
Ва со Јо ва но вић, по руч ник, члан КПЈ од 1941. го ди не, био ко ман дант 
Пр ве про ле тер ске ди ви зи је, по сле ра та на ви со ким ду жно сти ма у ЈНА. 
Пен зи о ни сан 1975. го ди не у чи ну ге не рал-пу ков ни ка. 
Ве ли зар Вуч ко вић, пи лот бом бар де ра, уче сник Април ског ра та, из бе-
гао за ро бља ва ње и вре ме ра та про вео у оку пи ра ној Ју го сла ви ји. По за вр-
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шет ку ра та, 1952. еми гри рао у Ита ли ју, за тим у Бра зил, да би се на кра ју 
на ста нио у Не мач кој.
Ми ли во је Ми шо вић, ма јор на по чет ку ра та, ка сни је пот пу ков ник, ро-
ђен 1904. го ди не у Кра гу јев цу, пи лот бом бар де ра. Пре бе гао у Ка и ро. 
Упу ћен у САД на обу ку за те шке бом бар де ре. По сле ра та се на крат ко 
вра тио у зе мљу, да би 1946. еми гри рао у Ка ли фор ни ју, САД. Не ко ли ко 
го ди на ка сни је из вр шио је са мо у би ство.
Пе тар Вук че вић, пу ков ник, за ро бљен и де пор то ван у ита ли јан ски ло-
гор. Еми гри рао у Швај цар ску где је и умро 1976. го ди не.
Злат ко Рен ду лић, Ја стре бар ско, ро ђен 29. сеп тем бра 1920. го ди не. Као 
че тр на е сто го ди шњак за вр шио је дри ли чар ски курс у Вр шцу да би се 
1940. го ди не упи сао и за вр шио пи лот ску шко лу Ју го сло вен ског кра љев-
ског вој ног ва зду хо плов ства. Уче ство вао у Април ском ра ту, а по сле ка-
пи ту ла ци је жи вео и ра дио у За гре бу све до 1943. кад од ла зи у пар ти за не. 
Жи ви у Бе о гра ду.
Бо жи дар Ота ше вић, ма јор, уче сник вој ног пре вра та 26/27. мар та, за-
ро бљен 17. или 18 апри ла 1941. у Ду бров ни ку и де пор то ван у Ита ли ју. 
Сеп тем бра 1943. Нем ци су га пре ба ци ли у Осна брик. По сле ра та ра дио 
у бри тан ској Вој ној сер ви сној ор га ни за ци ји (Mi li tary ser vi ce or ga ni za tion 
– MSO). Умро 1957. го ди не у Осна бри ку.

5. Ва зду хо плов ци Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ји су пре бе гли на 
стра ну си ла Осо ви не

Фран це (Фра њо) Пирц, пу ков ник, пи лот, ро ђен 1899. го ди не у Со дра-
жи ци код Ко че вја. Као ко ман дант 2. ло вач ког пу ка, у Април ском ра ту 
имао из ра зи то ло ше др жа ње, при сту пио ва зду хо плов ству НДХ, ода кле 
1943. го ди не пре ла зи у пар ти зан ске је ди ни це. По сле ра та оба вљао вој не 
и ам ба са дор ске ду жно сти, пен зи о ни сан због ус по ста вља ња бли ских ве-
за са уста шком еми гра ци јом.
Ле о нид Бај дак, пу ков ник, пи лот-ло вац ро ђен 1894. го ди не у Оде си. Ло-
вач ку шко лу за вр шио 1928., по том шко лу га ђа ња, за тим ноћ ног ле те ња 
1930. и 1933. го ди не. По сле Април ског ра та при сту пио ва зду хо плов ству 
НДХ. По сле ра та је еми гри рао у Ју жну Аме ри ку, где је и умро.
Фра њо Џал, ма јор, пи лот-ло вац, ро ђен 9. апри ла 1906. го ди не у Би је љи-
ни. Шко ло вао се од 1928. до 1930. го ди не. При сту пио ва зду хо плов ству 
НДХ и уче ство вао у бор ба ма на Ис точ ном фрон ту. Стре љан 1945. го ди-
не по пре су ди вој ног су да.
Дра го Бре зов шек, ма јор, пи лот-ло вац, ро ђен 22. фе бру а ра  (?) у Дорт-
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мун ду. Шко ло вао се од 1928. до 1934. го ди не. По сле Април ског ра та 
при сту пио Луфт ва феу. По ги нуо 1942. го ди не у Се вер ној Афри ци.
Зден ко Гор јуп, пу ков ник, ко ман дант Тре ћег бом бар дер ског пу ка, суб-
вер зив но де ло вао у Април ском ра ту, са гру пом хр ват ских офи ци ра ор-
га ни зо вао по бу ну у вре ме на па да осо вин ских сна га. Ухап шен и по сле 
не ко ли ко да на осло бо ђен. При сту пио ва зду хо плов ству НДХ, био ста ци-
о ни ран у Зе му ну. То ком проб ног ле та ави о на блен хајм, 1942. дво ји ца 
пи ло та при мо ра ли су Гор ју па на пре лет у Тур ску.
Ма то Чу ли но вић, ма јор, ко ман дант еска дри ле у Тре ћем бом бар дер ском 
пу ку, суб вер зив но де ло вао у Април ском ра ту. Пре шао у ва зду хо плов ство 
НДХ. Уче ство вао у бор ба ма на Ис точ ном фрон ту По ги нуо 1942. у екс-
пло зи ји бом бар де ра дор ни је До-17 у бли зи ни За гре ба.
Ал бин Ста рц, по руч ник, пи лот-ло вац. По сле Април ског ра та сту пио у 
ва зду хо плов ство НДХ, био на Ис точ ном фрон ту, пре бе гао Цр ве ној ар-
ми ји, вра тио се 1944. го ди не у са ста ву Пр ве ју го сло вен ске бри га де из 
СССР-а. По сле ра та ра дио у ВОЦ-у и у ко ман ди РВ, до шао до чи на пу-
ков ни ка.
Ни ко ла Об у љен, пу ков ник, ухап шен и пре дат на суд због суб вер зив не 
де лат но сти, ка сни је слу жио у ва зду хо плов ству НДХ. Као пар ти зан ски 
шпи јун стре љан 1944. го ди не.
Вла ди мир Крен, ма јор, пре бе гао у Грац и пре дао се Нем ци ма. По стао 
ко ман дант ва зду хо плов ства НДХ. Ухва ћен 1947. го ди не при по ку ша ју 
бек ства у Ар ген ти ну. Стре љан је 1948. го ди не.
Кру но слав Ку ли шић, по руч ник из ви ђач, ро ђен 1906. го ди не. Мо би ли-
сан у ва зду хо лов ство НДХ, пре бе гао 1943. го ди не у пар ти за не. По ги нуо 
у де цем бру 1943. го ди не.
Ма то Ду ко вац, по руч ник, по сле Април ског ра та сту пио у ва зду хо плов-
ство НДХ. Бо рио се на Ис точ ном фрон ту, пре бе гао Со вје ти ма, ода кле 
од ла зи у НОП и слу жи као ин струк тор. По том пре бе гао у Ита ли ју. Бо рио 
се про тив Из ра е ла као пи лот си риј ског ва зду хо плов ства, 1948. го ди не 
од ла зи у Ка на ду где оста је до кра ја жи во та.
Ро мео Адум, ма јор, по сле Април ског ра та пре шао у ва зду хо плов ство 
НДХ. Ле тео на бом бар де ру са во ја мар ке ти, за ро бљен и раз ме њен. Пре-
ла зи 1944. го ди не у НОП. Рат за вр шио у чи ну ма јо ра. За тим био пи лот 
ЈАТ-а и на стра дао 1955. го ди не на ле ту за Беч. 
Ми љен ко Ли пов шчак, ка пе тан, при сту пио НДХ, по том пре бе гао у НОП, 
пре жи вео на пад лов ца РАФ-а 1944. го ди не. По чет ком 1945. го ди не по стао 
ко ман дант пу ка у 11. ло вач кој ди ви зи ји. Пен зи о ни сан као пу ков ник.
Цви тан Га лић, на ред ник, ро ђен 29. но вем бра 1909. го ди не у Го ри ци код 
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Гру да, Бо сна и Хер це го ви на. При сту пио ва зду хо плов ству НДХ по из-
би ја њу ра та. Уче ство вао у бор ба ма на Ис точ ном фрон ту, по том вра ћен 
у оку пи ра ну Ју го сла ви ју. по ги нуо 1944. го ди не у бор би код Ба ње Лу ке. 
Дра гу тин Руп чић, пу ков ник, ко ман дант Пр ве ло вач ке бри га де, суб вер-
зив но де ло вао у Април ском ра ту, ка сни је као ге не рал слу жио у НДХ.
Ја ков Ма ки е до, пу ков ник, је дан од ор га ни за то ра по бу не у Мо ста ру 10. 
апри ла, слу жио у НДХ.
Ни ко ла Ми ка лец, ма јор, је дан од ор га ни за то ра по бу не у Мо ста ру 10. 
апри ла, слу жио у НДХ.
Ви лим Ацин гер, по руч ник, при сту пио ва зду хо плов ству НДХ, стре љан 
у Сло ве ни ји 1945. го ди не од при пад ни ка НОВЈ.
Вин ко Бу лат, ма јор, је дан од ор га ни за то ре по бу не у Мо ста ру 10. апри-
ла, пре шао у НДХ.
Иван Мрак, пен зи о ни са ни ка пе тан пр ве кла се, при сту пио ва зду хо плов-
ству НДХ, Ју го сло вен ска кра љев ска вла да му од у зе ла чин 31. ја ну а ра 
1942. го ди не. Био ко ман дант хр ват ске еска дри ле на Ис точ ном фрон ту.
Јо сип Хе ле брант, ка пе тан дру ге кла се, ро ђен у Кар лов цу 14. ок то бра 
1910. го ди не. По сле Април ског ра та при сту пио ва зду хо плов ству НДХ. 
Уче ство вао у бор ба ма на Ис точ ном фрон ту, при кљу чио се пар ти зан ском 
по кре ту 1945. го ди не. Умро у За гре бу 1990. го ди не.
Вла ди мир Фе рен чи на, ка пе тан пр ве кла се, ро ђен у Ва ра ждин Бре гу 
код Ва ра жди на, 17. ок то бра 1905. го ди не, по из би ја њу ра та при сту па ва-
зду хо плов ству НДХ. Уче ство вао у бор ба ма на Ис точ ном фрон ту. Пред 
крај ра та пре шао на пар ти зан ску стра ну и био осу ђен на за твор ску ка зну 
(слу жио до 1952. го ди не). Умро у Ри је ци 1988. го ди не.
Љу де вит Бен це тић, по руч ник, ро ђен 26. де цем бра 1910. го ди не у За-
гре бу. По из би ја њу ра та при сту пио ва зду хо плов ству НДХ и од ла зи на 
Ис точ ни фронт. По сле ра та ам не сти ран, по том еми гри рао у Не мач ку, где 
је и умро 1980. го ди не.
Вла ди мир М. Гра о вац, ка пе тан пр ве кла се, при сту пио ва зду хо плов ству 
НДХ, бо рио се на Ис точ ном фрон ту.
Бо рис А. Ке ло, ма јор, бо рио се на Ис точ ном фрон ту, од ли ко ван од Не-
ма ца
Злат ко Ф. Сти пи чић, ка пе тан пр ве кла се, бо рио се на Ис точ ном фрон-
ту, од ли ко ван од Не ма ца.
Шпа нић И. Вла ди мир, ка пе тан пр ве кла се, бо рио се на Ис точ ном фрон-
ту, од ли ко ван од Не ма ца.
Иво Ј. Бо ко, по руч ник, бо рио се на Ис точ ном фрон ту, од ли ко ван од Не-
ма ца.
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6. Офи ци ри ва зду хо плов ства Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ји ма 
је ука зом Ју го сло вен ске кра љев ске вла де од у зет чин због сту па ња у 
ва зду хо плов ство Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске

Ви че вић Н. Вје ко слав, ка пе тан пр ве кла се
Шва рц Ф. Ма то, пу ков ник 
Дра ги че вић Т. Иван, пу ков ник 
На вра тил М. Ми ро слав, пу ков ник у пен зи ји
Ло рин И. Вла ди мир пот пу ков ник, 
Ге тал дићШва рц Ф. Ил ко, пот пу ков ник
Дор чић М. Ми ха и ло, тех нич ки пот пу ков ник, 
Пу пис Ф. Иван, ма јор 
Ми кец М. Ни ко ла, ма јор
Злат ко Н. Шин тић, пот пу ков ник 
Иван Ј. Це нић ка пе тан пр ве кла се 
Ер нест С. Тур ко чи нов ник тех нич ке стру ке
Га лан тај Г. Бе ла. ва зду хо плов ни ка пе тан I кла се 
Фра њеш Ј. Ју рај ка пе тан I кла се
Цен чић Ј. Па вел пот пу ков ник 
Агић О. Љу де вит ка пе тан I кла се 
Пре сти ни Р. Иван ка пе тан II кла се 
Дво р шак Ф. Мар јан. по руч ник 
Пе тре Ј. Ан тун, по руч ник 
Ка ту шић Б. Ла још по руч ник 
Ко ња хин С. Ђорђ ка пе тан II кла се
Жни да рић М. Ер вин по руч ник 
Јан ков ски Ђор ђе ка пе тан 
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БорисРАДАКОВИћ,историчар
Ме мо ри јал ни му зеј на Мра ко ви ци 

УСТА ШКО УПО РИ ШТЕ У БО САН СКОЈ КРА ЈИ НИ: Ко за рац

Ап стракт: До са да је ве о ма, или ско ро да и  ни је ни шта, на пи са но о 
му сли ман ским уста шким ми ли ци ја ма и му сли ма ни ма Бо сан ске Кра ји не у вој-
ним фор ма ци ја ма НДХ. Кад је ри јеч о сре зу При је дор, до са да не по сто ји ни ти 
је дан је ди ни текст ко ји би об ра ђи вао дје ло ва ње му сли ман ске ми ли ци је на том 
под руч ју и уста шка упо ри шта по окол ним му сли ман ским се ли ма. Овим тек-
стом ба ца мо сви је тло на нај ја че уста шко упо ри ште у сре зу При је дор и јед но од 
нај ја чих уста шких упо ри шта у Бо сан ској Кра ји ни то ком Дру гог свјет ског ра та. 

Кључ не ри је чи: му сли ман ске ми ли ци је, Ко за рац, уста ше, му сли ма-
ни, Илин дан ски по ко љи, При је дор, срп ски уста нак

На па дом Ње мач ке и Ита ли је на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју 6. апри-
ла 1941. го ди не, Дру ги свјет ски рат сти гао је и на ју го сло вен ске про-
сто ре. Слаб от пор кра љев ске  вој ске, по себ но на за пад ном и сје вер ном 
ди је лу ју го сло вен ског фрон та, по спје шен из ме ђу оста лог и ма сов ним 
са бо та жа ма и де зер тер стви ма вој ни ка не срп ског по ри је кла, омо гу ћио је 
ње мач ким вој ним сна га ма да већ  13. апри ла 1941. го ди не, оку пи ра ју и 
не бра ње ни град При је дор. Ни јем це су као осло бо ди о це до че ка ли пред-
став ни ци му сли ман ског и хр ват ског ста нов ни штва. Са дру ге стра не, на 
ку ћа ма и згра да ма при је дор ских Ср ба би ле су из вје ше не би је ле за ста ве 
у знак пре да је.1 Не ко ли ко да на при је ула ска Ни је ма ца у При је дор, ор-
га ни зо ва ле су се гру пи це ло кал них уста ша ко је су по ку пи ле оста вље но 
оруж је и опре му вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је.2

То ком пр вих мје се ци вла сти Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске на под-
руч ју сре за При је дор, фор ми ра не се уста шке је ди ни це од до ма ћег му сли-

1 Ј. Мар ја но вић, „У оку пи ра ном При је до ру“ у: КозарауНародноослободилач
комрату–Записиисјећања, I, Бе о град, 1971, 179.

2 М. Вр хо вац, „Пр ви мје се ци оку па ци је у При је до ру“, у: КозарауНародноосло
бодилачкомрату–Записиисјећања, I, Бе о град, 1971, 190.
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341.322.5(=163.41)(497.6)”1941/1945”
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ман ског и хр ват ског ста нов ни штва. По ред њих, у знат но број ни јем са ста-
ву, са мо ор га ни зо ва ле су се и „ди вље уста ше“, тј. на о ру жа ни ци ви ли ко ји 
су пљач ка ли и уби ја ли Ср бе. Мно ги од њих укљу чу ју се и у до мо бран ске 
фор ма ци је. По ред уста шког ло го ра у При је до ру,3 би ли су фор ми ра ни и 
уста шки та бо ри у Па лан чи шту, Љу би ји, Ко зар цу и Ча ра ко ву.4

Ве ћи ну уста ша и до мо бра на у сре зу При је дор чи ни ли су му сли-
ма ни, а мно га му сли ман ска и ри мо ка то лич ка се ла по ста ће уста шка упо-
ри шта и ка сап ни це срп ског ста нов ни штва. Да се власт НДХ у При је до ру, 
па и у чи та вој Бо сан ској Кра ји ни, осла ња ла нај ви ше на му сли ма не, свје-
до чи и „Пред став ка“ вјер ских пред став ни ка му сли ма на сре за При је дор 
у име „24.000 Хр ва та му сли ма на ово га ко та ра“, упу ће на 23. сеп тем бра 
1941. го ди не „не ким углед ним му сли ма ни ма“ у вла сти НДХ, гдје се из-
ме ђу оста лог ка же да „pre ko 75% svih do mo bra na i čast ni ka hr vat ske voj-
ske u Bo san skoj Kra ji ni da ju mu sli ma ni i da oni sno se naj vi še te re ta oko oču-
va nja ob stan ka ove dr ža ve“. У том до ку мен ту му сли ман ски пред став ни-
ци се жа ле и ка ко се „од осни ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске ни је ни 
је дан мје шта нин му сли ман за по слио у ма ка квој слу жби, иа ко је по сље 
ис тје ри ва ња Ср ба оста ло до вољ но мје ста“.5

Јед но од нај ја чих уста шких упо ри шта у сре зу При је дор и ши ре 
би ло је у мје сту Ко за рац на чи јој те ри то ри ји су ап со лут ни ве ћи ну ста-
нов ни штва чи ни ли му сли ма ни. Ко за рац је уда љен де се так ки ло ме та ра 
од При је до ра и на ла зи се на ма ги страл ном пу ту При је дор –Ба ња Лу ка. 
По по пи су из 1931. го ди не, Оп шти на Ко за рац бро ја ла је 10.303 ста нов-
ни ка – му сли ма на 7.448, Ср ба 1.831, а оста так су чи ни ли Укра јин ци, 
Хр ва ти и оста ли.6 У са мом  Ко зар цу ско ро да и ни је би ло при пад ни ка 
ни јед ног дру гог на ро да осим му сли ма на. 

Да би ја сни је схва ти ли от куд то ли ка не тр пе љи вост из ме ђу му-
сли ма на и пра во сла ва ца у сре зу При је дор, тре ба ло би по гле да ти ду бље 
у про шлост. Сре тен Сто ја но вић,7 ака дем ски ва јар и брат ле ген дар ног ко-

3 Уста шки ло гор об у хва тао је уста шку упра ву на под руч ју јед ног ко та ра (сре за).
4 В. Ада мо вић,Годинестрадања1941/42:НДХињенизлочининадсрпскимна

родомуПриједоруиоколини1941/42–Прилогпроучавањузлочинагеноциданадсрп
скимнародомуПоткозарју, При је дор, 2018, 25 (у да љем тек сту: В. Ада мо вић, н.д.,).

5„Pred stav ka va kuf sko-me a rif skog po vje ren stva u Pri je do ru od 23. sep tem bra 1941. 
upu će na ne kim ugled nim mu sli ma ni ma o za po sta vlja nju mu sli ma na Hr va ta u NDH i nji ho-
voj upo tre bi za zlo de la nad Sr bi ma”, ZločininaJugoslovenskimprostorimauPrvomiDru
gomsvetskomratu–Zbornikdokumenata,I,ZločiniNezavisnedržaveHrvatske1941–1945, 
Be o grad, 1993, 725–729. 

6 Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, По пис од 31. мар та 1931. го ди не.
7 У мла до сти је био члан срп ских и ју го сло вен ских ор га ни за ци ја за осло бо ђе ње 
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ман дан та Ко за ре, Мла де на Сто ја но ви ћа8, за пи сао је у сво јим сје ћа њи ма 
о дје тињ ству да је би ло су ко ба из ме ђу срп ске и му сли ман ске дје це на 
Бе ре ку9 у При је до ру (у ври је ме ау стро у гар ске оку па ци је); „Ка да је би ло 
раз лу па них гла ва, он да су за на ма ју ри ли ста ри ји му сли ма ни и ако не ко-
га стиг ну из лу па ју га, али су се те но ћи обич но за вр ша ва ле кр вљу, јер би 
ста ри ји по шли с но же ви ма и не ко би стра дао. Та да смо вла да ли Бе ре ком. 
Му сли ма ни су ишли на дру ги део, ту ни су сме ли, а ми смо се ку па ли и на 

и ује ди ње ње. За пи сао је да је Ср би ја би ла на да ње го ве ге не ра ци је: „Ту су се де ли на ши 
на уч ни ци и књи жев ни ци, ту су до бро вољ ци и ко ми те од Ђор ђа Ско пљан че та до вој-
во де Ба бун ског. Пе сме ко мит ске: Нијелитежалба и Спремтесеспремтечетници
– пе ва не су увек а у на ма се бу дио осе ћај по тре бе за жр твом.“ Шко ло вао се и у Бе чу и 
Па ри зу. – С. Сто ја но вић, Сећањанамладост1904–1922, Бе о град, 1997.

При је Дру гог свјет ског ра та, ње го ви ра до ви су из ла га ни у Бар се ло ни, Лон до ну, 
Бри се лу, Ам стер да му, Ри му, Па ри зу итд. На кон Дру гог свјет ског ра та, Сто ја но вић је 
био „је дан од рет ких умет ни ка ко ји су све срд но при хва ти ли со ци ја ли стич ки ре а ли-
зам...“ Ау тор је и мно гих спо ме ни ка „ре во лу ци ји и рад нич кој кла си“ по пут „Сло бо де“ 
из 1950. на Ири шком вен цу, „Устан ка“ из 1952. у Бо сан ском Гра хо ву, „Мла де на Сто-
ја но ви ћа“ из 1957. у При је до ру итд. Ау тор је и спо ме ни ка „Ка ра ђор ђе“ ура ђе ног 1951. 
а из ве де ног на Све то сав ском пла тоу у Бе о гра ду 1984. и „Ње го ша“ из ли ве ног 1952. а 
по ста вље ног на Ака дем ском тр гу у Бе о гра ду 1994. го ди не – J. De spo to vić, Sre ten Sto ja-
no vić, 1898–1960, Ju go slo ven ska ga le ri ja umet nič kih de la, Be o grad, 1998, на сај ту http://
www.jo van de spo to vic.co m/, при сту пље но 15. 2. 2020.

8 Мла ден Сто ја но вић (1896–1942) био је ме ђу пр вим ор га ни за то ри ма срп ског 
устан ка на Ко за ри 1941. го ди не. При је ра та био је ве о ма ува жа ван од ста нов ни штва 
ве ћег ди је ла Бо сан ске Кра ји не. Зва ли су га „на род ни док тор“ јер је се љац ко ји ни су 
има ли нов ца да пла те ли је че ње, оба вљао пре гле де и ли је че ње без нов ча не на док на-
де, чак је да вао и свој но вац ко ме је био по тре бан. У мла до сти је био члан ор га ни за-
ци је „Ује ди ње ње или смрт“ и „Мла де Бо сне“. По зна вао се са Га ври лом Прин ци пом, 
Му ста фом Го лу бо ви ћем и дру гим мла до бо сан ци ма. Сво ја пи сма дру го ви ма из тај них 
срп ских ор га ни за ци ја, за вр ша вао је че сто са пот пи сом: „Срп ско ти по здра вље од Мла-
де на“. – R. Ba šić, DoktorMladen, Pri je dor, 1987. 

У Ко му ни стич ку пар ти ју Ју го сла ви је при мљен је 1940. го ди не. За ни мљи во је, 
да је Мла ден не вољ но при стао на члан ство у КПЈ под из го во ром ка ко још уви јек ни је 
рас кр стио са ре ли ги јом. Ипак, на убје ђи ва ње ко му ни ста, при стао је да уђе у КПЈ. – B. 
Ba bič Slo ve nac, LjudiibitkenaKozari, Pri je dor, 1982. На кон ус по ста вља ња вла сти НДХ 
у При је до ру, Мла ден је убр зо при тво рен. Ме ђу тим уз по моћ сво јих дру го ва ус пје ва 
по бје ћи из за тво ра на Ко за ру. У пот ко зар ским се ли ма оку пља љу де спрем не за бор бу, 
а ка да је она по че ла, иза бран је за пред вод ни ка уста ни ка. По ред Ко за ре ишао је и на 
Гр меч, да и та мо учвр сти уста нич ку ор га ни за ци ју. Стра дао је у се лу Јо чав ку (Че ли нац) 
по чет ком апри ла 1942. го ди не, у ври је ме ка да је до шло до по дје ле уста ни ка на пар ти-
за не и чет ни ке и њи хо вог су ко ба. – R. Ba šić, DoktorMladen, Pri je dor, 1987. До да нас 
ни су раз ја шње не све чи ње ни це о ње го вој смр ти.

9 Од ма ђар ске ри је чи be rak – гај, луг; ли ва да уз во ду на мо чвар ном зе мљи шту. 
– М. Са џак, ПортретСимеСтојановића–Историјахрабростиједнепородице, Ба ња 
Лу ка, 2003, 5, фусно та 4.

http://www.jovandespotovic.com/
http://www.jovandespotovic.com/
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њи хо вој стра ни. Они су се све ти ли та ко што су са че ки ва ли на ше се ља ке 
у гра ду и не ког уби ли, а на ши су се, бр зо иза то га, све ти ли.“10

У Ко зар цу су усло ви жи во та за пра во слав не Ср бе би ли да ле ко 
не по вољ ни ји. О то ме је, у сво је ври је ме, оста вио за пи се отац Мла де на 
Сто ја но ви ћа, све ште ник Си ме он Си мо Сто ја но вић.11 То ком 19. ви је ка, 
ко за рач ки му сли ма ни су че сто зло ста вља ли срп ске све ште ни ке у сво јој 
бли зи ни и на сто ја ли да оме та ју пра во слав на бо го слу же ња. Мно ги све-
ште ни ци су би ли го ње ни, ту че ни а не ки су при пад ност пра во сла вљу и 
гла вом пла ти ли. Си мо Сто ја но вић за пи сао је да се код пра во слав не цр-
кве у Ко зар цу мо же при мје ти ти „је два по зна ју ћи ста рин ски бу нар“ у ко-
јем се на ла зе „већ ис тру ну ле ко сти дав но из ги ну лих му че ни ка ка лу ђе ра, 
про ла зе ћи кроз Ко за рац ку пе ћи ми ло сти њу за ма на стир од ста рог ка пе-
та на ко за рач ког“.12

Ко за рач ки му сли ма ни су и у Пр вом свјет ском ра ту узе ли ак тив-
ног уче шћа у бор би про тив Ср ба и Ср би је. О то ме свје до чи и до ку мент 
о ма ни фе ста ци ја ма „па три от ских осје ћа ња“ ста нов ни штва Ко зар ца по-
во дом об ја ве ра та Ср би ји; „Про гла ше ње ра та Ср би ји про бу ди ло је код 
на ро да ове ис по ста ве дво ја ке осје ћа је: Му сли ма ни и не што Ка то ли ка, 
ко ли ко их ов ђе има да ли су из ра жа ја сво јој ра до сти на раз не на чи не.... 
На глас, да Аде ма га Ме шић ку пи до бро во љач ку че ту ни је су ни Ко зар-
ча ни из о ста ли, не го их се при ја ви ло ви ше од 200 љу ди жељ но жу де ћи, 
да бу ду на не при ја те ља по ве де ни.“13 Са ку пље на је и ве ли ка сво та до бро-

10 С. Сто ја но вић, Сећањанамладост1904–1922, Бе о град, 1997, 30.
11 Си ме он Си мо Сто ја но вић (1861–1926), ро ђен је у при је дор ској све ште нич кој 

по ро ди ци Сто ја но вић. Све ште ни ци су би ли ње гов отац Га вро и дјед Или ја. Од ра стао је 
уз при че о бу на ма и хај ду ци ма; ха рам ба ши Рен ди ћу, Јо ва ну Јан чи ћу Са рај ли ји, Пе тру 
Га ра чу, Пе тру Пе ци ји По по ви ћу (Пе тро ви ћу), о уста нич ким вој во да ма Го лу бу Ба би-
ћу и ње го вом бра ту Пе тру итд. У За дру је кра јем 1885. го ди не за вр шио Бо го сло ви ју, 
а 13. фе бру а ра 1886. ру ко по ло жен је „за ђа ко на, а 16. истог за све ште ни ка.“ Све ште-
нич ку ду жност пр во је оба вљао у се лу Ма ри ни ма код При је до ра, да би 1901. пре шао 
у Ко за рач ку па ро хи ју. У исто ври је ме по стао је и „ад ми ни стра тор Љу биј ске па ро хи је. 
Ба вио се и књи жев но-ет но граф ским ра дом. Пи сао је за Босанскувилу и Дабробосан
скиисточник. Уче ство вао је и у бор би за цр кве но-школ ску ау то но ми ју Ср ба у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Са су пру гом Јо ван ком из ро дио је кћер ке Ге ор ги ну, Пер су, Је ли са ве ту и 
Ми ли цу, и си но ве Мла де на, Сре те на и Ве ли ми ра. – М. Са џак, ПортретСимеСтоја
новића–Историјахрабростиједнепородице, Ба ња Лу ка, 2003.

12 С. Сто ја но вић,Записпротиномруком–Српскенароднеприповјетке,народне
пословицеиизреке,етнографскисписи, при ре дио Ми ли вој Ро дић, Бе о град, 2006, 129. 

13 B. Stoj nić, „Do ku ment o ma ni fe sta ci ja ma ’pa tri ot skih osje ća nja‘ kod sta nov niš tva 
Ko zar ca po sli je Au stro u gar ske ob ja ve ra ta Sr bi ji 28. ju la 1941“, ГласникУдружењаархив
скихрадникаРепубликеСрпске, го ди на VII, број 7, Ба ња Лу ка, 2015, 302–303. 
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вољ ног при ло га у нов цу. Са мо пр ве ве че ри при ку пље но је 1600 кру на.14 
Са дру ге стра не Ср би су на сто ја ли да се по ву ку да ље од тих ак тив ност и 
ни су да ва ли ве ли ко ду шне при ло ге, већ са мо ко ли ко се мо ра ло. 

Су ко ба из ме ђу срп ских и му сли ман ских се ља ка у око ли ни При је-
до ра би ло је и не ко ли ко го ди на при је Дру гог свјет ског ра та. Два нај ве ћа 
су ко ба де си ла су се у Омар ској 1938. и у Ор лов ци ма 1939. го ди не.15 И у 
са мој око ли ни Ко зар ца до ла зи ло је до раз мје ри ца из ме ђу срп ских и му-
сли ман ских мла ди ћа. У тим су ко би ма уче ство вао је и Ра де Кон дић, по то-
њи на род ни хе рој са Ко за ре: „У јед ном та квом су ко бу до шло је до же сто-
ке ту че, при че му је гру па мла ди ћа му сли ман ске на ци о нал но сти на па ла 
ње га и ње го ве дру го ве.... У тре нут ку ка да је осје тио угро же ност жи во та, 
из ву као је нож и убо јед ног од мла ди ћа.“16 На осно ву не ко ли ко из не се них 
исто риј ских из во ра ви ди мо да је исто ри ја не тр пе љи во сти и су ко ба из ме-
ђу му сли ма на и Ср ба по че ла дав но при је по чет ка Дру гог свјет ског ра та.

Спи ра ла на си ља на том под руч ју на ста ви ла се убр зо по сли је 
осни ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (НДХ). Ме ђу пр вим уста ша ма у 
Ко зар цу по зло дје ли ма су се ис та кли Ху се ин Му ја кић, Јо зо Шу ма хер, 
Ме хо Гла мо ча нин, Адем Ба лић (оп штин ски на чел ник), Ха сан Хру стић, 
Му јо Бе шић, Ибро Мех ме да гић, Ху се ин Мел кић итд.17

Ко за рач ке уста ше су ме ђу пр ви ма по че ле са по ко љем Ср ба на под-
руч ју При је до ра. Још при је Илин дан ског по ко ља18 срп ског ста нов ни штва 
у При је до ру (од 31. ју ла до 2. ав гу ста 1941), уста ше из Ко зар ца спро во ди-
ле су при тва ра ња, пљач ка ња и ли кви да ци је срп ских се ља ка. То ком Илин-
дан ског по ко ља, пре ма про цје на ма на осно ву до ку ме на та НДХ и ње мач ке 
вој ске, на под руч ју сре за При је дор ли кви ди ра но је око 1.500 Ср ба. Уста-
ше из Ко зар ца уби ле су не ко ли ко сто ти на Ср ба и њи хо ва ти је ла по ко па ли 
у гроб ни цу на ло ка ли те ту За јед ни це у бли зи ни Ко зар ца.19 Стра да ли Ср би 

14 Пре ма исто ри ча ру Ми ло ра ду Ек ме чи ћу, за јед ну кру ну, пред Пр ви свјет ски 
рат, мо гло се па за ри ти јед но јаг ње – Ми ло рад Ек ме чић, РатнициљевиСрбије1914, 
Бе о град, 1973, 178.

15 D. Ćur guz, M. Vig nje vić, Drugikrajiškinarodnooslobodilačkipartizanski(kozar
ski)odredMladenStojanović, Pri je dor, 1982, 15.

16 M. Mi lu ti no vić, NarodniherojRadeKondić (ру ко пи сни при мје рак, Ме мо ри јал-
ни му зеј на Мра ко ви ци), 14.

17 Д. Ћур гуз, М. Виг ње вић, н.д., 27.
18 У на ро ду је остао овај на зив за ма сов не ли кви да ци је срп ског ста нов ни штва 

на про сто ру чи та ве НДХ, кра јем ју ла и у пр вим да ни ма ав гу ста 1941. го ди не. О то ме 
по гле да ти у: В. Ада мо вић, н.д.; B. J. Bo kan, SrezSanskiMostuNOB1941–1945.godine, 
San ski Most, 1980; S. Sko ko, PokoljhercegovačkihSrba‘41, Be o grad, 1991.

19 М. Љу би чић, СтрадањецивилногстановништваопштинеПриједорупери
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би ли су из сље де ћих се ла: Ба би ћи, Бал те, Би стри ца, Де ра, До њи Га рев ци, 
До њи Ор лов ци, Ла мо ви та, Га рев ци, Ја ру ге, Ка ми ча ни, Ко за рац, Пе тров 
Гај, Тр но по ље. Мно ги од зло чи на ца бе ху до ју че ра шње ком ши је по би је-
них Ср ба.

Пре ма из ја ва ма свје до ка, то ком Илин дан ског по ко ља Ср би из се-
ла Под гра ђе ви ше Ко за ру ше стра да ли су од сво јих ком ши ја му сли ма на 
из Ко за ру ше. До ста Ра ца Акра по вић, ро ђе на 1941. го ди не, ис при ча ла је 
шта је у по ро ди ци чу ла о по ги би ји свог оца: „И та ко је он то га да на жео 
жи то у јед ној на шој њи ви. И он да су до шле на ше ком ши је, Мел ки ћи, 
Мах му љи ни, Хо џи ћи, Бе ши ћи, и пи та ли гдје је твој Ни ко ла. Ка же, ено 
га у Ораш ју, то се мје сто зва ло Ораш је, же ње пше ни цу. Ка жу – зо ви га 
и ста ви му ко мад кру ха у тор бу ићи ће да пра ви пут.... Он је до шао и по 
ње го вом до ла ску од мах су они са ста ли се и по че ли ње га да ту ку.... Ни су 
ни они има ли оруж је.... Али они су ње га по че ли ту ћи, и ту ћи, и та ко су га 
ту кли док ни су још ком ши ја по хва та ли и са бра ли. Он да су на тје ра ли мо ју 
мај ку да са мном у на руч ју, бе бом, и оста лом дје цом, иде да све то гле да. 
И она је то мо ра ла да ура ди.... Утом су стра да ли Ра до шље ви ћи, Ву ке ли-
ћи, Лу ки ћи, стра да ли су Га ји ћи, Ћо ри ћи, Бал ти ћи, Шо бо ти, Пр жа ри.... 
Тај дан је био па клен за нас, за на ше ро ди те ље. Они су их ту кли свим и 
сва чим, оним то ља га ма, ви ла ма, ћу ски ја ма, и док их ни су по би ли. Он да 
су их ву кли са ко њи ма, и ни су да ли да на ше же не њих са хра не, не го су 
их са хра ни ли у јед ну му сли ман ску њи ву, пре ко ко је сам ја, кад сам ишла 
у шко лу (на кон ра та – прим. ау то ра), кад смо ми ишли у Ко за рац, пре ла-
зи ли сва ко днев но. И са мо бих ба ци ла по глед на то мје сти и пу сти ла ко ју 
су зу, и кре ну ла да ље. Ни кад ни смо сми је ли ре ћи шта нам се де си ло.“20

Уста нак срп ског ста нов ни штва При је до ра и чи та ве Ко за ре, иза-
зван ге но ци дом НДХ, по ду да ра се са ор га ни за ци јом и по чет ком Илин-
дан ских по ко ља у НДХ. Иа ко се оруж ја, углав ном хлад ног (ви ле, сје-
ки ре, ко пља), до хва ти ло на хи ља де срп ских се ља ка, ни је би ло осве те 
пре ма му сли ман ском и хр ват ском ци вил ном ста нов ни штву. То ме су до-
при ни је ли и љу ди ко ји су се ста ви ли на че ло устан ка, у пр вом ре ду др 
Мла ден Сто ја но вић. Они су пи са ли сво јим по зна ни ци ма, ви ђе ни јим љу-
ди ма ме ђу му сли ма ни ма и Хр ва ти ма, тра же ћи да они ути чу на сво је су-
на род ни ке да не уче ству ју у ис тре бље њу срп ског ста нов ни штва. Ка ко би 
их при ву кли за јед нич кој бор би про тив НДХ и Ни је ма ца, во ђе срп ских 
уста ни ка (пар ти за на) са ста вља ли су и про гла се упу ће не му сли ма ни ма и 

одуод1941–1942.године, Го ди шњак Му зе ја жр та ва ге но ци да, Бе о град, 2014, 21–32. 
20 Свје док До ста Ра ца Акра по вић (1941), ин тер вју ура дио Бо рис Ра да ко вић 24. 

2. 2020, Ме мо ри јал ни му зеј на Мра ко ви ци. 
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Хр ва ти ма. Њи хо ви на по ри ни су има ли пре ви ше успје ха.21

Срп ском устан ку су се при дру жи ли или му по ма га ли са мо му-
сли ма ни и Хр ва ти ко ји су би ли чла но ви или сим па ти зе ри Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је (КПЈ). Њи хов број је, у од но су на му сли ма не и Хр-
ва те у је ди ни ца ма НДХ, био за не мар љив. 

Уста ше и до мо бра ни у Ко зар цу су на кон срп ског устан ка на сто-
ја ли што чвр шће да се утвр де. Ка да го во ри мо о Ко зар цу као уста шком 
упо ри шту при то ме ми сли мо и на му сли ман ска се ла око Ко зар ца ко ја су 
да ва ла људ ство уста ша ма и до мо бра ни ма. Ме ђу ко за рач ким до мо бра-
ни ма би ло је и оних про у ста шки рас по ло же них. До мо бран ску по са ду у 
Сит ни ци код Кљу ча, у ав гу сту 1941. го ди не, чи ни ли су и до мо бра ни из 
Ко зар ца „му сли ма ни про у ста шки рас по ло же ни“.22

Кра јем 1941. и по чет ком 1942. го ди не срп ски пар ти за ни на па да ли 
су на не при ја те ља око Ко зар ца. За ро бље ним не при ја тељ ским вој ни ци-
ма (до мо бра ни ма) др жа ли су го во ре о по тре би за јед нич ке бор бе про тив 
НДХ и на ци ста, те их на кон то га пу шта ли да иду ку ћи. Та ко је би ло и 
нпр. 2. ја ну а ра 1942. го ди не. На пру зи При је дор-Ко за рац за у зе та је чу-
вар ни ца и за ро бље но „16 вој ни ка и је дан ци вил-му сли ман“. Вој ни ци су 
упо зна ти са ци ље ви ма на ше бор бе и осло бо ђе ни. Ци вил-му сли ман та-
ко ђе је осло бо ђен.“23 Ипак, ова ква так ти ка ни је при ву кла му сли ма не и 
Хр ва те ма сов ни је у ре до ве срп ских пар ти за на, иа ко су на њи хо вом че лу 
би ли ко му ни сти, ме ђу ко ји ма је би ло при пад ни ка свих на ро да са тих 
про сто ра. 

То ком ја ну а ра 1942. го ди не на ста вље ни су на па ди на не при ја те ља 
на ши рем под руч ју Пот ко зар ја. Че сто је уз не ми ра ван и не при ја тељ у Ко-
зар цу и око ли ни. Та ко је 19. ја ну а ра јед на пар ти зан ска па тро ла ухва ти ла 
и стре ља ла уста шу Дер ви ша Ка ду ни ћа из Ко зар ца „ко ји је про шлог ље-
та вр шио по кољ над мир ним ста нов ни штвом и па лио се ла“. Истог да на 
стре љан је и до мо бран Су љо Ба шић, „ко ји је при по сљед њем по хо ду на 
Ко за ру пљач као и уби јао мир но ста нов ни штво на ших се ла“. Су тра дан 
су пар ти за ни за ро би ли „два жан да ра из Ко зар ца са цје ло куп ном рат ном 
спре мом“. Три да на на кон то га, 23. ја ну а ра, за ро бље ни су уста ше Ха сан 

21 В. Ада мо вић, н.д.,66–67.
22 Н. Пу пић, Некепојединостиизустанка1941.године,СрезКључуНОБ–

Зборникчланакаисјећања, I, Кључ, 1981, 650. 
23„Из вје штај Шта ба Дру гог кра ји шког од ре да Глав ном шта бу НОП и До бро-

во љач ких од ре да за Бо сну и Хер це го ви ну о вој ној и по ли тич кој ак тив но сти од ре да у 
ја ну а ру 1942. го ди не“, ЗборникдокуменатаиподатакаоНародноослободилачкомра
тујугословенскихнарода, том IV, књи га 3, Бор бе у Бо сни и Хер це го ви ни 1942. го ди не, 
Бе о град, 1952, 110.
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Мех ме дов Ди зда ре вић из Ко за ру ше и Адем Бе ћин Бе шић „ко ји су пљач-
ка ли и па ли ли на ша се ла и уби ја ли мир но ста нов ни штво, ра ди че га су 
стре ља ни“.24

Пр ви ор га ни зо ва ни на пад на Ко за рац из ве ден је 25. ја ну а ра 1942. 
го ди не. У ње му је уче ство вао дио сна га II ба та љо на II кра ји шког од ре да. 
Бор ба је тра ја ла око два са та. Иа ко су пар ти за ни ушли у Ко за рац и за па-
ли ли не ко ли ко ар хи ва, уста ше су се би ле утвр ди ле у зи да ним ку ћа ма и 
ода тле пру жа ле от пор. Пар ти за ни су би ли при мо ра ни да се по ву ку.25

Бор бе око Ко зар ца на ста вље не су и то ком фе бру а ра и мар та. На-
ред ба о дру гом на па ду на Ко за рац сти гла је 14. мар та. У на пад се кре ну ло 
15/16 мар та. От пор уста ша у Ко зар цу био је очај нич ки. Нај жи ла ви је су 
се др жа ли у згра ди мје сне шко ле и зи да ним ку ћа ма. Мо ра ла је дје ло ва ти 
и пар ти зан ска ар ти ље ри ја – ми но ба ца чи. Ко нач но, Ко за рац је осло бо ђен 
18. мар та 1942. го ди не.26

Из вје стан број за ро бље них уста ша, њих око два де сет, осу ђен је 
на смрт. Од то га бро ја њих се дам је од ве де но у се ло Бо жи ће и пред на ро-
дом стре ља но. Ве ћи на пре жи вје лих не при ја тељ ских вој ни ка је по ште ђе-
на: „Би ло је ме ђу њи ма и оних са сло вом ‘у’ на ка па ма, као и оних ко ји 
су ‘у’ ски ну ли са ка па. Не ке од њих смо на смрт осу ди ли, а дру ге смо 
по сла ли у са бир ни цен тар.“27

То ком бор би за Ко за рац, што је би ло ор га ни зо ва но у ве зи са по-
дје лом уста ни ка на ши ро ком под руч ју Бо сан ске Кра ји не, до ла зи до су-
ко ба уста ни ка на ли ни ји пар ти за ни –чет ни ци.28

24 Исто, 117–119.
25 Исто, 119.
26 „Из вје штај Шта ба Дру гог кра ји шког НОП од ре да од 26. мар та 1942. год. 

Опе ра тив ном шта бу НОП од ре да за Бо сан ску Кра ји ну о бор ба ма про тив Ни је ма ца и 
уста ша на пу ту Ду би ца –При је дор и Бо сан ски Но ви –До бр љин“, Зборникдокумената
иподатакаоНародноослободилачкомратујугословенскихнарода, том IV, књи га 3, 
Бор бе у Бо сни и Хер це го ви ни 1942. го ди не, Бе о град, 1952, 356.

27 М. Ста нић, „Осло бо ђе ње Ко зар ца“, у: КозарауНародноослободилачкомра
ту–Записиисјећања, II, Бе о град, 1971, 112. 

28 По што је ути цај КПЈ би ла при лич но јак на про сто ру При је до ра и нај ве ћег ди-
је ла Ко за ре, по че ла је ли кви да ци ја „чет нич ких еле ме на та“. Мно го сум њи вих је би ло на 
ме ти ко му ни ста. Та ко је за би ље жен слу чај да је је дан уста ник, ко ји је ра њен у бор би за 
Ко за рац, био ли кви ди ран због но ше ња ко кар де и ве зе са чет ни ци ма Ву ка ши на Мар че-
ти ћа. О то ме је при је рат ни ко му ни ста и пр во бо рац Мла ђо Об ра до вић за пи сао: „Сје ћам 
се јед ног из Пи ска ви це ко ји је тре ба ло да бу де по ста вљен за ко ман ди ра че те у мо ме 
ба та љо ну. Би ло је то по сли је ак ци је на Ко за рац. Оти шао сам но ћу пре ма Ко зар цу, гдје 
се он на ла зио. На шао сам код ње га чет нич ку ко кар ду. Он је био ра њен у ак ци ји на Ко-
за рац, па је смје штен у ам бу лан ту. Ка да су до ла зи ли ку ри ри, до ни је ли су му пи смо. 
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На кон осло бо ђе ња Ко зар ца ус по ста вље на је пар ти зан ска ко ман-
да. Пр ви ко ман дант био је Об рад Да ви до вић, а на кон ње га на ко манд но 
мје сто до ла зи Адем Ка ла бић. Функ ци ју ко ман дан та оба вља ће све до по-
нов ног па да Ко зар ца у ру ке не при ја те ља.29

На сло бод ним пар ти зан ским те ри то ри ја ма фор ми ра ни су и оп-
штин ски на род но о сло бо ди лач ки од бо ри. Пред сјед ник од бо ра у Ко зар цу 
био је Адем Бла же вић.30 Пре ма сје ћа њу Ко сте На ђа, ко ји је у ма ју по сје-
тио Ко за рац, ту су се на ла зи ли и пар тиј ски ру ко во ди о ци за Ко за ру: Бран-
ко Ба бич Сло ве нац, се кре тар Окру жног ко ми те та, и Бо шко Ши ље го вић. 
Ту су би ли и вој ни ру ко во ди о ци Дру гог од ре да: Јо сип Ма жар Шо ша и 
Рат ко Ву јо вић Чо че. Нађ је за пи сао сво ја сје ћа ња и о бор ба ма про тив 
„ле ги о на ра и до мо бра на“, ко ји су из При је до ра из ла зи ли у срп ска се ла 
ра ди пљач ке: „Све вре ме док смо ја ха ли од Ко зар ца, из ме ђу Ми ља ко ва ца 
и При је до ра од је ки ва ла је же сто ка паљ ба.“31

Ма њи број при пад ни ка ло кал ног му сли ман ског ста нов ни штва 
ста вио се на рас по ла га ње но вој вла сти. Је дан од њих био је и Ха сан 
Ху ши дић. Оба вљао је ду жност од бор ни ка и ста рао се о снаб ди је ва њу 
пар ти зан ске бол ни це смје ште не у управ ној згра ди пи ла не Ала ги ћа. У 
Ко зар цу је дје ло ва ла и пар ти зан ска ра ди о ни ца. У њој је мај стор Ђу ро 
То до ро вић кон стру и сао пр ви пар ти зан ски оклоп њак; пут нич ки ау то мо-
бил об ло жио је же ље зним пло ча ма.32

Ство ре на је и пр ва му сли ман ска че та: „Би ли су то ма хом омла-
дин ци. Ко ман дир ове че те био је Мел кић, зва ни Хо џа. Сје ћам га се и из 
Пе те ко за рач ке бри га де, јер је био ко ман дир че те у мо ме ба та љо ну. Ка-
сни је је био ко ман дант Те слић ко-те шањ ског од ре да и на тој ду жно сти је 
по ги нуо.“33

Из вје стан број Укра ји на ца се та ко ђе био ста вио на рас по ла га ње 
пар ти зан ској вла сти. Алек сан дар Ко мар ниц ки био је за ду жен за при ку-

Отво рио сам пи смо ко је му је упу тио чет нич ки по руч ник Ву ка шин Мар че тић. Он му је 
пи сао да са че том пре ђе на чет нич ку стра ну. Ка да смо ово до зна ли, стре ља ли смо га.“  
По ме ну то пи смо ни је са чу ва но. Без об зи ра на то, би ло пи сма или не, ко кар да је у овом 
слу ча ју зна чи ла смрт ну пре су ду.

29 Д. Ћур гуз, М. Виг ње вић, н.д., 503.
30 Исто, 564.
31 RatneuspomeneKosteNađa–Bihaćkarepublika, se ća nja na pi sao i za štam pu pri-

re dio Jo vo Po po vić, Za greb, 1982, 78.
32 D. Lu kić, RatidjecaKozare, Be o grad, 1979, 228 (у да љем тек сту: Д. Лу кић, н.

д.,).
33 М. Об ра до вић, УстанакуЉешљанима,партизанскеакције,козарскаофан

зива,... 220.
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пља ње оруж ја од ста нов ни штва Ко зар ца. Он је са Ху ши ди ћем ор га ни зо-
вао са стан ке пар ти зан ских са рад ни ка и сим па ти зе ра за ври је ме уста шке 
упра ве у Ко зар цу. Са стан ке су одр жа ва ли код Па ше Ја ку по ви ћа из се ла 
Тр ња на. Ко мар ниц ки је уче ство вао и у тра же њу скри ве них не при ја тељ-
ских вој ни ка, углав ном уста ша. 34

По сли је по нов ног па да Ко зар ца у не при ја тељ ске ру ке Ху ши дић 
се са сво јом по ро ди цом, 12. ју на, на шао у збје гу на про сто ру Бе ши ћа по-
ља не из над Ко зар ца. Да не би пао у ру ке уста ша ма, Ха сан је из пи што ља 
убио сво ју су пру гу Фи до си ју (Ру ски њу), кћер ке Шеф ку и Ми ну, па се бе. 
Од по ро ди це Ху ши дић пре жи вио је са мо син Ју суф, дје чак ко ји је у то 
ври је ме био код род би не у се лу Ће ла код При је до ра.35

На кон пр вог осло бо ђе ња Ко зар ца олак ша на је би ла оп са да При-
је до ра. У град пар ти зан ске сна ге ула зе 16. ма ја 1942. го ди не. Ко за рац ће 
оста ти сло бо дан све до 10. ју на исте го ди не, ка да ће па сти под на ле том 
офан зи ве хр ват ских и ње мач ких сна га. То је по зна та ве ли ка офан зи ва на 
Ко за ру што је тра ја ла од 10. ју на до 17. ју ла 1942. го ди не.36

У ди је лу по сли је рат не ли те ра ту ре пре у ве ли ча ва но је рас по ло же-
ње му сли ма на Ко зар ца пре ма пар ти за ни ма: „Број но му сли ман ско ста-
нов ни штво са оду ше вље њем је до че ка ло до ла зак бо ра ца На род но о сло-
бо ди лач ке вој ске“.37 Свје до чан ства ко му ни ста, бо ра ца и ци ви ла то ком 
и на кон ра та, ме ђу тим, ба ца ју дру га чи је сви је тло на од нос му сли ма на 
Ко зар ца пре ма уста ни ци ма. Се кре тар Окру жног ко ми те та КПЈ за Ко за ру 
Бран ко Ба бич Сло ве нац по слао је из вје штај Опе ра тив ном шта бу за Бо-
сан ску Кра ји ну о си ту а ци ји на кон не при ја тељ ске офан зи ве на Ко за ру: 
„Исто та ко на ста ла је оп шта пљач ка у се ли ма (срп ским се ли ма – прим. 
ау то ра) око Ко за ре и све што про на ђу од во зе. Чак гра ђев ни ма те ри јал 
ку пе му сли ма ни из Ко зар ца.“38

Срп ски ци ви ли за ро бље ни на Ко за ри то ком офан зи ве, док су 
спро во ђе ни кроз Ко за рац до ло го ра на под руч ју При је до ра, на па да ни су 
од при пад ни ка му сли ман ског ста нов ни штва: „Кроз Ко за рац су на збје-
го ве на ро да на кон офан зи ве, са про зо ра сво јих ку ћа, си па ли вру ћу во ду 
на на род“.39

34 А. Ко мар ниц ки, „Укра јин ци у ко зар ским пар ти за ни ма“, у: КозарауНародно
ослободилачкомрату–Записиисјећања, II, Бе о град, 1971, 762.

35 Д. Лу кић, н.д., 229.
36 Д. Ћур гуз, М. Виг ње вић, н.д., 644.
37 Исто, 503.
38 M. Pe kić, D. Ćur guz, BitkanaKozari, Pri je dor, 1974, 143–144. 
39 Свје док Но вак Вуч ко вац (1934) из Гор ње Би стри це (При је дор). Ин тер вју с 
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По окон ча њу хр ват ско-ње мач ке офан зи ве на Ко за ру уста ше у Ко-
зар цу по но во за во де свој те рор. На Ко за ри су се оста ци пар ти зан ских 
је ди ни ца, на кон офан зи ве, успје ли опо ра ви ти и на ста ви ти са бор ба ма 
про тив НДХ и Ни је ма ца. Ко ли ко је та бор ба би ла ин тен зив на го во ри 
чи ње ни ца о но вој хр ват ско-ње мач кој офан зи ви на Ко за ру, 19. ок то бра 
1942. го ди не.40

У тим бор ба ма и но вим зло чи ни ма за па же ну уло гу су има ли и 
уста ше и до мо бра ни из Ко зар ца. Уста ше су се ижи вља ва ле на сво јим 
жр тва ма. Нај ма сов ни је ли кви да ци је су чи ње не у по то ку Чи ка ре и на њи-
ва ма Је зе ри не: „Ту су уби је не и мо је че ти ри се стре: До ста, Мил ка, Ана 
и Па ва. Ста ри ја До ста ни је има ла ни пу них осам на ест го ди на. Та ко сам 
у јед ном да ну из гу био мај ку и че ти ри се стре, а не што при је њих уби јен 
ми је и брат Бра не и се стра Бо са, ко ја је би ла уда та у Гор њем Је лов цу.“41

Оста ло је за би ље же но ка ко је окон чан жи вот че ти ри се стре, кће-
ри Сре те Ба но ви ћа из Па лан чи шта: „Сје ћам се са мо да су им нај при је 
на ре ди ли да уста ну и ста ну јед на по ред дру ге, др же ћи се ру ка ма. Нај-
при је су их ту кли кун да ци ма, псу ју ћи им оца за ко га су зна ли да је при-
пад ник пар ти зан ског по кре та. Њи хов ја ук и за по ма га ње њи хо ве мај ке 
Цви је те чу ло се на сат хо да, а то ти је от при ли ке до При је до ра. Ка да су 
се умо ри ли, ма ло су пре дах ну ли, а за тим по ка за ли упла ше ном на ро ду да 
ни су без раз ло га оштри ли но же ве... Ме ђу ко ља чи ма ста ри ји су пре по-
зна ли и не ке уста ше из Ко зар ца... За сва ку од се ста ра би ле су за ду же не 
по че ти ри уста ше...“42

Стра да ње срп ских се ља ка и ово га пу та би ло је ма сов но. Са мо у 
три се ла сре за При је дор, у Ве ли ком и Ма лом Па лан чи шту, те Гор њем Је-
лов цу, стра да ли су 523 од ра сла мје шта ни на и 263 дје це.43

њим ура ди ла Ма ри на Љу би чић, 21. 6. 2017, Ме мо ри јал ни му зеј на Мра ко ви ци. 
40 М. Pe kić, „Pot ko zar ske je di ni ce na Ko za ri po sle ofan zi ve 1942. go di ne“, u Kozara

unarodnooslobodilačkojborbiisocijalističkojrevoluciji(1941–1945): ra do vi sa na uč nog 
sku pa odr ža nog na Ko za ri (Mra ko vi ca) 27. i 28. ok to bra 1977, Pri je dor, 1980, 295 (у да љем 
тек сту: М. Пе кић, н.д.).

41 С. Ба но вић, „Са мо у јед ном да ну пре ста ло је да ку ца ср це у гру ди ма 363 ста-
нов ни ка Па лан чи шта“, у: КозарауНародноослободилачкомрату–Записиисјећања, 
IV, Бе о град, 1978, 650.

42 О. Ке сар, Дјецалогораши, При је дор, 2008, 118–119. Сје ћа ње Да де Стај ко ви ћа 
(Мајкесуприжељковалесмртсвоједјеце). В. Ада мо вић, Годинестрадања1941/42:
НДХињенизлочининадсрпскимнародомуПриједоруиоколини1941/42 …, 196, фу-
сно та 537.

43 М. Љу би чић, „По кољ у се ли ма Па лан чи ште и Је ло вац кроз до ку мен те“, то
пола, ча со пис ЈУ Спо мен под руч ја До ња Гра ди на, го ди на I, све ска 1, До ња Гра ди на, 
2015, 98. 
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На кон те но ве офан зи ве ве ћи број пар ти зан ских сна га се по ву као са 
Ко за ре. Та ко су II, III и IV ба та љон, V кра ји шке (ко за рач ке) бри га де44, но-
ћу 20/21. ок то ба ра 1942, у на ле ту про би ли не при ја тељ ску ли ни ју на пу ту 
При је дор –Ко за рац. У зо ру су се при пад ни ци сва три ба та љо на при ку пи ли 
у се лу Ће ла. Ода тле су пре шли ри је ку Са ну и но ћу 21/22. ок то бар про би ли 
не при ја тељ ску ли ни ју Ста ри Мај дан –Сан ски Мост и сти гли на сло бод ну 
те ри то ри ју Под гр ме ча.45 Убр зо су се овим ба та љо ни ма, у се лу Ру ји шка, 
при кљу чи ли и при пад ни ци I ба та љо на.46 При пад ни ци ко за рач ких ба та љо-
на на те ре ну Гр ме ча, у се лу Срп ска Ја се ни ца, при су ство ва ће на Бо жић 7. 
ја ну а ра 1943, смо три 4. кра ји шке ди ви зи је. Не ки од њих ће у Би ха ћу по ха-
ђа ти пар тиј ске кур се ве. На кон смо тре у Срп ској Ја се ни ци на ре ђе но је да се 
II кра ји шка и V кра ји шка ко зар ска бри га да пре ба це на Ко за ру и под руч је 
Ли јев че по ља.47 Пе та кра ји шка ко зар ска бри га да, на кон ис цр пљу ју ћих бор-
би на Гр ме чу, вра ти ће се на Ко за ру кра јем фе бру а ра 1943. го ди не.48

По по врат ку ко за рач ких пар ти за на на Ко за ру, то ком 1943. го ди не 
они су се др жа ли пла нин ских ди је ло ва ба том под руч ју. На сто ја ли су да 
се од мо ре и при пре ме за но ве бор бе. На кон тог пре да ха дје ло ва ли су и 
на ра ти шти ма из ван Ко за ре. Не при ја тељ ни је за ла зио ду бље у пла ни ну, 
али је за то из сво јих упо ри шта упа дао у пот ко зар ска се ла због пљач ке и 
при то ме уби јао за те че но ста нов ни штво.49

На Ко за ри се у пр вој по ло ви ни 1943. го ди не ра ди ло на ор га ни зо-
ва њу вла сти на род но о сло бо ди лач ких од бо ра. Пр во је иза бран Окру жни 
на род но о сло бо ди лач ки од бор за Ко за ру. На кон то га би ли су фор ми ра-
ни сре ски на род но о сло бо ди лач ки од бо ри (НОО) за бо сан ско ду бич ки, 
при је дор ски, бо сан ско нов ски и бо сан ско гра ди шки крај. У при је дор ски 
НОО ушли су: Вељ ко Го јић, Бо шко Си ма то вић, То мо Му њи за, Ђо ко Ба-

44 Опе ра тив ни штаб за Бо сан ску Кра ји ну, у са гла сно сти са Вр хов ним шта бом, 
22. сеп тем бра 1942, пре и ме но вао је II кра ји шки од ред у V кра ји шку (ко за рач ку) бри-
га ду. – Lj. Bo ro je vić, D. Sa mar dži ja, R. Ba šić, Petakozaračkabrigada, Be o grad, 1973,  40.

45 М. Пе кић, н.д.,  296.
46 Р. Ба шић, „Фор ми ра ње 4. ба та љо на 5. кра ји шке НОУ ко зар ске бри га де ав-

гу ста 1942“, КозарауНародноослободилачкомрату–Записиисјећања, IV, Бе о град, 
1978, 875.

47 Ј. Мар ја но вић, „Од Ко за ре до Дри ни ћа“, у: КозарауНародноослободилачком
рату–Записиисјећања, IV, Бе о град, 1978, 816–819.

48 Ђ. Ми ли но вић, „Бор бе ни пут 11. кра ји шке НОУ ко зар ске бри га де“, у: Козара
уНародноослободилачкомрату–Записиисјећања, VI, Бе о град, 1978, 207.

49 Б. Ба тоз-Ми јић, „У не про ход ном, сни је гом за ве ја ном Гр ме чу ја ну а ра и фе-
бру а ра 1943“, у: КозарауНародноослободилачкомрату–Записиисјећања, IV, Бе о-
град, 1978, 917.
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шић, Са во Ја њић, Пе ро Ба шкот, а не што ка сни је и Шем со Ћеј ван из Ко-
зар ца. По сли је осло бо ђе ња При је до ра у је сен 1944. го ди не у од бор ула зе 
још Хил мо Ко ло нић и Ра де Гра хо вац.50

Ње мач ка Вр хов на ко ман да на Бал ка ну, у ље то 1943. го ди не, оба-
вља ла је ре ор га ни за ци ју ко ман до ва ња и до во ди ла но ве сна ге због од-
бра не мор ске оба ле и пут них ко му ни ка ци ја. Ка пи ту ла ци ја Ита ли је би ла 
је на по мо лу. За обез бје ђи ва ње пут не ко му ни ка ци је на про сто ру Пот ко-
зар ја, од Ба ње Лу ке, пре ко При је до ра и Бо сан ског Но вог, до Бо сан ске 
Ду би це и Бо сан ске Гра ди шке, ње мач ка ко ман да Ју го и сто ка рас по ре ђу је 
373. ње мач ку „Ти гар“ ди ви зи ју. Под ко ман ду Ни је ма ца ста вље не су и 
уста шко-до мо бран ске сна ге на под руч ју Пот ко зар ја. Пар ти зан ске је ди-
ни це са Ко за ре оме та ле су рас по ре ђи ва ње ње мач ких и хр ват ских сна га, 
та ко да је њи хо во по мје ра ње ишло спо ро и уз мно ге те шко ће.51

Ни јем ци по чи њу игра ти и на кар ту сво јих шпи јун ских ак тив но-
сти, по ку ша ва ју ћи та ко да уне су за бу ну у пар ти зан ске ре до ве. Они су 
при то ме успје ли вр бо ва ти пред рат ног ко му ни сту Сма ју Ибра хим па ши-
ћа. На кон што је Ибра хим па шић по стао шеф вој но о ба вје штај ног цен-
тра на Ко за ри по че ли су га ко ри сти ти за сво је ци ље ве. По чет ком 1944. 
го ди не Ибра хим па шић је ши рио па ни ку ме ђу вој ском на ја вљу ју ћи да се 
спре ма но ва ве ли ка офан зи ва на Ко за ру. Ње го ва шпи јун ска дје лат ност је 
от кри ве на, ухва ћен је и го луб пи смо но ша. Пре ко го лу ба је, на и ме, Ибра-
хим па шић слао из вје шта је Ни јем ци ма. Он и дру ги ухва ће ни шпи ју ни 
ка жње ни су стре ља њем.52

У ок то бру 1943. го ди не ин тен зи ви ра на је бор ба и око Ко зар ца. На 
ме ти су углав ном би ли пру га При је дор –Ба ња Лу ка и утвр ђе ња око ње. 
Пар ти за ни су у ок то бру у јед ној за сје ди код Ко зар ца уби ли 15 не при ја-
тељ ских вој ни ка, ра ни ли 20 а че тво ри цу за ро би ли. У дру гој по ло ви ни 
ок то бра уни ште ни су сви бун ке ри на пру зи Ко за ра ц–И вањ ска.53

У Ко зар цу je 1943. го ди не фор ми ра на „Ре џи на ми ли ци ја“, на зва-
на та ко по из вје сном Ре џи, Ро му, ко ји је око се бе оку пио не ко ли ко сто ти-

50 Н. Му тић, „Рад Окру жног НО од бо ра за Ко за ру од фор ми ра ња до осло бо ђе-
ња“, КозарауНародноослободилачкомрату–Записиисјећања, V, Бе о град, 1978, 30.

51 D. Ka ra si je vić, Đ.Milinović,JedanaestakrajiškaNOUbrigada, Bo san ska Gra-
diš ka, 1982, 36–39.

52 П. Ба шкот, „Пар ти зан ски оба вје штај ци на Ко за ри“, у: КозарауНародноосло
бодилачкомрату–Записиисјећања, V, Бе о град, 1978, 46. 

53„Iz vješ taj Šta ba Pe tog kor pu sa NOV Ju go sla vi je Vr hov nom Šta bu NOV i PO Ju-
go sla vi je o bor ba ma u za pad noj Bo sni od 4. do 30. ok to bra 1943“ – Zbornikdokumenatai
podatakaoNarodnooslobodilačkomratu, IV, knji ga 19,  Bor be u Bo sni i Her ce go vi ni 1943. 
go di ne, Be o grad, 1959,  22.
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на му сли ма на Ко зар ца и око ли не.54 Иа ко је Ита ли ја би ла ка пи ту ли ра ла, а 
Ни јем ци гу би ли на ве ли ким фрон то ви ма, ве ћи на му сли ман ског ста нов-
ни штва Ко зар ца ни је при шла сна га ма от по ра на Ко за ри. Ни је по ма га ла 
ни ко му ни стич ка про па ган да ко јом су пар ти за ни на сто ја ли да при ву ку 
му сли ма не и Хр ва те у сво је вој не ре до ве. 

Крај 1943. го ди не, на фрон ту око Ко зар ца, оби ље жен је по ку ша-
ји ма не при ја те ља да на па ди ма из утвр ђе ња по ку ша на ни је ти што ве ће 
гу бит ке пар ти за ни ма или их чак по ти сну ти да ље од Ко зар ца. Са дру ге 
стра не су пар ти за ни, кад год је би ло при ли ке, ру ши ли пру гу и пра ви ли 
за сје де и на па да ли на Ко за рац и око ли ну. Не у спје ли на пад на Ко за рац и 
не при ја тељ ске бун ке ре из ме ђу Ко зар ца и При је до ра из ве ден је 9. де цем-
бра. Не при ја тељ је имао се дам мр твих и је дан уни штен бун кер.55 У слич-
ној за сје ди не при ја тељ је до че кан и 20. де цем бра, на кон че га се раз ви ла 
ви ше сат на бор ба. Уста ше су се мо ра ле по ву ћи на зад у Ко за рац.56

Хај ро Ка пе та но вић спо ми ње у сво јим сје ћа њи ма да је по сли је 
кон фе рен ци је са му сли ма ни ма Ко зар ца и око ли не до шло до при ли ва ви-
ше од 70 му сли ма на у пар ти зан ске ре до ве. Ме ђу тим, по што је по ме ну-
ти Ре џо уз по др шку Ни је ма ца и уста ша ор га ни зо вао сво је ми ли циј ске 
сна ге, а ка ко пар ти за ни ни су др жа ли Ко за рац у сво јим ру ка ма, нај ве ћи 
мо би ли са них му сли ма на по бје гао је на траг у Ко за рац. Да све бу де још 
го ра, ка ко твр ди Ка пе та но вић, ве ћи на пре бје глих му сли ма на „при ја ви ла 
се у је ди ни це не ког  Ро ма, Бај ре (Ре џе – прим. ау то ра) – ко ман дан та тзв. 
му сли ман ске ми ли ци је“.57

Ка пе та но вић ни је баш нај ја сни је да то вао овај при лив му сли ма-
на у пар ти за не. Кон сул ту ју ћи дру ги из вор, да ло би се за кљу чи ти да се, 
по све му су де ћи, то мо гло зби ва ти у ма ју или ју ну 1944. го ди не ка да је 
у око ли ни Ко зар ца фор ми ра на са мо стал на Му сли ман ска че та. „За ко-
ман ди ра ове че те по ста вљен је Осман Џа фић, из При је до ра, а ду жност 
по ли тич ког ко ме са ра по вје ре на је Ен ве ру Ри зван бе го ви ћу, из Бо сан ског 

54 П. Ба шкот, „Же ље знич ка пру га под удар ци ма Ко зар ча на“, у: КозарауНарод
ноослободилачкомрату–Записиисјећања, V, Бе о град, 1978, 983. 

55„Boj na re la ci ja Tri na e ste lo vač ke pu kov ni je za de cem bar 1943. go di ne“, Zbornik
dokumenataipodatakaoNarodnooslobodilačkomratu, IV, knji ga 21, Bor be u Bo sni i Her-
ce go vi ni 1944. go di ne, Be o grad, 1960,688.

56„Iz vješ taj Šta ba Če tvr te NOU di vi zi je Šta bu Pe tog kor pu sa NOVJ o ak ci ja ma na 
pod ruč ju Bo san ske Kra ji ne u vre me nu od 15. do 25. de cem bra 1943. go di ne“, Zbornikdoku
menataipodatakaoNarodnooslobodilačkomratu, IV, knji ga 21, Bor be u Bo sni i Her ce go-
vi ni 1944. go di ne, Be o grad, 1960, 139.

57 Х. Ка пе та но вић, „Мој су срет са Ко за ром“, у: КозарауНародноослободилач
комрату–Записиисјећања, V, Бе о град, 1978, 215.
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Но вог. При ли ком фор ми ра ња че та је бро ја ла око 20 бо ра ца.“58

Не у вјер љи во дје лу је по ку шај прав да ња по ступ ка му сли ма на де-
зер те ра, кон стру и сан од ко му ни ста на кон ра та. Хај ро Ка пе та но вић је у 
по ме ну тим сје ћа њи ма твр дио да су му сли ма ни „ра ди је сла ли сво је у ту 
Бај ри ну (Ре џи ну – прим. ау то ра) ми ли ци ју да пред уста ша ма и Њем ци ма 
има ју не ко по кри ће, а на ма ће се де фи ни тив но окре ну ти ка да бу де, ка ко 
су они го во ри ли, пра ви ва кат (ври је ме)“.59 Дру гим ри је чи ма, оче ки ва ли 
су да дру ги кр ва ре за њих, при то ме по ма жу ћи не при ја те љу и уче ству ју-
ћи у бор би про тив пар ти за на и зло чи ни ма над Ср би ма.

У пр вом мје се цу 1944. го ди не на ста вљен је пар ти зан ски при ти-
сак на сек то ру При је дор –Ко за рац. На ме ти су би ли же ље знич ка пру га 
и бун ке ри око пру ге. Но ћу 19/20. ја ну а ра по ку ша но је нео па же но при-
кра да ње уста шким и до мо бран ским бун ке ри ма, али план ни је успио. 
Же сток от пор из бун ке ра пру жи ли су при пад ни ци XI II пје ша диј ске пу-
ков ни је, Че твр тог уста шко-до мо бран ског здру га. У но ћи 20/21. ја ну а ра 
јед на пар ти зан ска че та по ру ши ла је пру гу из ме ђу Ко зар ца и Пе тро вог 
Га ја на че ти ри мје ста у укуп ној ду жи ни око је дан ки ло ме тар.60

По што су уста ше и до мо бра ни углав ном би ли са би је ни у сво јим 
упо ри шти ма, па ни су има ли мо гућ но сти да одр жа ва ју пут ну ко му ни ка-
ци ју При је дор –Ба ња Лу ка, Ни јем ци су мо ра ли са сво јим сна га ма из ла-
зи ти из При је до ра и „чи сти ти“ те рен од пар ти за на. Бор бе на гру па „За-
пад“, 21. мар та 1944, кре ну ла је из При је до ра у на мје ри да оспо со би 
пут ну ко му ни ка ци ју При је дор֪–Ивањ ска. Уз по моћ ар ти ље ри је Ни јем ци 
су успје ли да од ба це пар ти за не да ље од пут не ко му ни ка ци је. Глав ни-
на бор бе не гру пе про шла је и кроз Ко за рац.61 Ипак, то им ни је би ло од 
пре ве ли ке по мо ћи јер су пар ти за ни, на кон што су се Ни јем ци вра ти ли у 
При је дор, мо гли вр ло бр зо да из вр ше при ти сак на пут ну ко му ни ка ци ју 
При је дор –Ба ња Лу ка. 

58 B. Baš kot, OpštinaPrijedoruNarodnooslobodilačkojborbiisocijalističkojrevo
luciji19411945.godine (neo bja vlje no), стр. 476-477; Ме мо ри јал ни му зеј на Мра ко ви ци.

59 Х. Ка пе та но вић, МојсусретсаКозаром..., 216. 
60„Iz vješ taj Šta ba Še ste kra jiš ke bri ga de Šta bu Če tvr te NOU di vi zi je o ak ci ja ma na 

že lje znič koj pru zi Pri je dor –Pi ska vi ca u vre me nu od 10. do 25. ja nu a ra 1944. go di ne“, Zbor
nikdokumenataipodatakaoNarodnooslobodilačkomratu, IV, knji ga 21, Bor be u Bo sni i 
Her ce go vi ni 1944. go di ne, Be o grad, 1960, 468–469.

61 „Iz vješ taj Šta ba Mo to ri zo va nog pu ka za na ro či tu upo tre bu od 28. mar ta 1944. 
Šta bu 373. le gi o nar ske di vi zi je ‘Ti gar‘ o to ku ope ra ci je ‘Fen-, za otva ra nje ko mu ni ka ci je 
Pri je dor –Ba nja Lu ka, od 20. do 25. mar ta 1944. go di ne“,Zbornikdokumenataipodatakao
Narodnooslobodilačkomratu, XII, knji ga 4, Do ku men ti Ne mač kog raj ha 1944–1945, Be o-
grad, 1979, 174–175.
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Нај о збиљ ни ји по ку шај Ни је ма ца 1944. го ди не, да на не су ве ли-
ке гу бит ке пар ти за ни ма на под руч ју сре за При је дор, де сио се 11. ма ја. 
По ку ша ли су уни шти ти 3. и 4. ба та љон 11. кра ји шке ко зар ске бри га де 
у ре јо ну се ла Ра ке ли ћи –Ми ља ков ци –Ће ла; „Дви је ко ло не ње мач ке 373. 
ле ги о нар ске ди ви зи је, јед на на сту па ју ћи из При је до ра пре ма Ко зар цу, а 
дру га из При је до ра пре ма се лу Ће ли, успје ли су окру жи ти наш 3. и 4. 
ба та љон. По сли је оштре бор бе на ше је ди ни це из вр ши ле су про бој на 
ри је ци Го мје ни ци и пре ко пру ге При је дор –Ко за рац из би ле на Ко за ру.“62

Ипак, то  се већ мо гло на зва ти по сљед њим тр за ји ма ра ње ног не-
при ја те ља ко ји је гу био на свим фрон то ви ма. Ни јем ци ће са мо два да на 
ка сни је, 13. ма ја, ко нач но од у ста ти од од бра не пру ге од При је до ра до 
Ивањ ске.63 Кра јем ју на ће по че ти за вр шне бор бе за уни ште ње по сљед-
њег уста шког упо ри шта на пот ко зар ском ди је лу сре за При је дор. Во ђе но 
је укуп но пет бор би за Ко за рац: „У пет бор би ко је су во ђе не око Ко зар ца 
и за ко нач но ње го во осло бо ђе ње – 28. ју на, 6, 9, 12. и 17. ју ла Ни јем ци, 
уста ше и ‘Ре џи на ми ли ци ја’ оста ви ли су на бо ји шту 476 мр твих и 237 
ра ње них, док су на ше сна ге има ле 18 мр твих и 30 ра ње них.“64

Глав ни на пад у ко јем је осло бо ђе но са мо мје сто Ко за рац из ве ден 
је 9. ју ла. Прем да ак ци ја ни је по че ла баш нај бо ље, због до бро утвр ђе них 
уста ша и ра ног от кри ва ња пар ти зан ског на па да, ко ман дант 2. ба та љо на, 
11. кра ји шке ко зар ске бри га де, Ђу ро Ву че но вић Бу сен, успио је уби је-
ди ти ко ман дан та бри га де Жар ка Зго ња ни на да на ста ве бор бу иа ко је био 
дан. О све му то ме, на кон ра та, свје до чио је Ђу ро Ву че но вић Бу сен: „На 
мој пред лог да на пад поч не од мах, иа ко је дан, око 14 ча со ва, ко ман дант 
бри га де ми је ре као да пот цје њу јем не при ја те ља. Оче ки вао је ја чи от пор, 
као и про шлог пу та ка да на пад ни је успио. Ипак је по сли је ду жег раз-
ми шља ња одо брио да поч не на пад. У ме ђу вре ме ну сам из дао за по вјест 
и ко ман ди ру 2. че те. Зна ју ћи да се у Ко зар цу на ла зе са мо уста ше ко је 
су би ле по зна те по зло дје ли ма и упор но сти у бор би про тив пар ти за на, 
усме но сам са оп штио ко ман ди ри ма да не же лим за ро бље них не при ја-
тељ ских вој ни ка. Би ла је то са мо вољ на од лу ка, али сам за кљу чио да се 
дру га чи је са ко за рач ким уста ша ма не мо же по сту пи ти.“65

62 М. Мар ја но вић, „Зна чај ни је ак ци је 11. кра ји шке НОУ ко зар ске бри га де на 
Ко за ри под крај 1943. и у 1944. го ди ни“, у: КозарауНародноослободилачкомрату–
Записиисјећања, VI, Бе о град, 1978, 253. 

63 П. Ба шкот, ЖељезничкапругаподударцимаКозарчана..., 983.
64 Исто, 984.
65 Ђ. Ву че но вић Бу сен, „У Дру гом ба та љо ну 11. кра ји шке НОУ ко зар ске бри-

га де 1944. го ди не“, у: КозарауНародноослободилачкомрату–Записиисјећања, VI, 
Бе о град, 1978, 301–302. 

БорисРадаковић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.

85

Уста ше су иза се бе оста ви ле 206 мр твих и 58 ра ње них при пад ни-
ка. Пар ти за ни су има ли осам по ги ну лих, 16 ра ње них и дво ји цу не ста-
лих бо ра ца.66 Из вје стан број уста ша се успио из ву ћи пре ма же ље знич кој 
пру зи и да ље пре ма При је до ру. Ка да се бро ју по ги ну лих при пад ни ка му-
сли ман ске уста шке ми ли ци је, до да број по ги ну лих уста ша и до мо бра на 
у оста лим бор ба ма то ком ра та, до ла зи мо до пре ко 300 му сли ма на Ко зар-
ца по ги ну лих у ре до ви ма по строј би НДХ. С дру ге стра не, у ре до ви ма 
пар ти за на у то ку чи та вог Дру гог свјет ског ра та, са про сто ра сре за При је-
дор, по ги ну ли су 153 му сли ма на и 25 Хр ва та.67 Ве ћи на му сли ма на и Хр-
ва та у пар ти зан ске је ди ни це се укљу чи ла то ком по сљед ње дви је го ди не 
ра та, из не при ја тељ ских је ди ни ца, уста ша, до мо бра на, ра зних ми ли ци ја.

У осло бо ђе ном Ко зар цу Сре ски на род но о сло бо ди лач ки од бор 
кон фи ско вао је имо ви ну уста ша „као што је био чу ве ни зли ко вац Ху се-
ин Му ја гић“. У то ме су пар ти за ни ма на ро чи то по мо гли Шем со Ћеј ван и 
Му јо Ре џић. Кон фи ско ва на хра на и ра ки ја у пр вом ре ду је сла та па р ти-
зан ским бол ни ца ма у Ко за ри.68

По сли је осло бо ђе ња Ко зар ца на но ву власт, иа ко је ра ди ла на раз-
во ју брат ства и је дин ства, ни је се бла го на кло но гле да ло ме ђу му сли ман-
ским ста нов ни штвом ко је је пра ви ло про бле ме и пар тиј ци ма из соп стве-
них ре до ва. О то ме илу стра тив но свје до чи и је дан пар тиј ски до ку мент од 
31. мар та 1945. го ди не, у ко јем се, из ме ђу оста лог, на во ди: „... пар тиј ска 
ор га ни за ци ја на те ре ну ко за рач ке оп шти не услед сво је мла до сти не мо-
же да се из бо ри про тив ре ак ци о нар них ти по ва у Ко зар цу на осно ву че га 
се и на ла зи на то ме те ре ну је дан члан овог ко ми те та (Сре ски ко ми тет 
КПЈ за При је дор – прим. ау то ра) ко ји та мо дје лу је. Шем со Ћеј ван (исти 
онај ко ји је по ма гао при кон фи ско ва њу уста шке имо ви не – прим. ау то ра) 
ко ји при па да ће ли ји Ко зар ца је ис кљу чен из пар ти је за то што је се дао 
у крај ност пи јан че ња, што је имао ка пи ту лант ски став пре ма на зад ним 
ти по ви ма у Ко зар цу и за то што је из ра зио не по вје ре ње пре ма се кре та ру 

66„Iz vješ taj Šta ba 11. kra jiš ke bri ga de od 31. ju la 1944. Šta bu 4. NOU di vi zi je o 
dej stvi ma na pro sto ru oko Pri je do ra i Ko zar ca u ju lu“, Zbornikdokumenata ipodatakao
Narodnooslobodilačkomratu, IV, knji ga 27, Bor be u Bo sni i Her ce go vi ni 1944. go di ne, Be-
o grad, 1967, 548. 

67СписакборацаНОР–Меморијалнизид, СУБ НОР При је дор, Ме мо ри јал ни 
му зеј на Мра ко ви ци. На спи ску се још на ла зе и име на 2.083 по ги ну ла пар ти за на срп ске 
на ци о нал но сти, 19 укра јин ске, шест че шке, че ти ри је вреј ске, дви је сло ве нач ке и три из 
ре до ва дру гих на ро да. 

68 Л. Кр не та, „Рад На род но о сло бо ди лач ког од бо ра у При је дор ском сре зу по-
сли је офан зи ве на Ко за ру“, у:  КозарауНародноослободилачкомрату–Записиисје
ћања, V, Бе о град, 1978, 67.
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овог ко ми те та као и се кре та ру НО од бо ра, го во ре ћи да ми уда ра мо по 
ње му као му сли ма ну а не чо вје ку ко ји то ли ко гри је ши.“69

Би ло је и про бле ма са мо би ли са ним му сли ма ни ма у пар ти зан ске 
је ди ни це. Пред сам крај ра та, кра јем апри ла 1945, Сре ски ко ми тет КПЈ 
за При је дор из вје шта ва Окру жни ко ми тет за Ба ња Лу ку, да се „у зад ње 
ври је ме успје ло што пре ко стра жа што пре ко НОО-ра по хва та ти и што 
их се са мих пре да ло око 30 де зер те ра, до ко јих су че ти ри по у би ја на при-
ли ком хва та ња јер су бје жа ли. До шле су не ке оп ту жбе из Ко зар ца ђе ка-
жу да су не ки од њих по хва та ни па он да по у би ја ни, али ми смо ис пи та ли 
ствар и ни је тач но, што при ча ју.“70

По сли је рат на власт је не ка ко успје ла да уми ри ста ње у Ко зар-
цу, али је ци је на за то би ла и при мо ра ва ње пре жи вје лих Ср ба да ћу те о 
сво јим стра дал ни ци ма. По при ли чан број ко за рач ких уста ша је по ги нуо 
то ком ра та или су стре ља ни пред крај ра та и по осло бо ђе њу. Из вје стан 
број их је од слу жио за твор ске ка зне. Ипак, зна ча јан број му сли ма на Ко-
зар ца, што су уче ство ва ли и пљач ка њу и ли кви да ци ји Ср ба, про ћи ће без 
ика квих санк ци ја. 

На кра ју до но си мо по и ме нич ни спи сак по зна ти јих уста ша из Ко-
зар ца и око ли не. Код сла бо чи тљи вих име на и пре зи ме на до пи си ва ли 
смо упит ник; ко ри сти ли смо по дат ке из пар ти зан ских сје ћа ња и до ку-
ме на та, као и до ку мен та Зе маљ ске ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку-
па то ра и њи хо вих по ма га ча: Ху се ин Му ја гић, Ме хо Гла мо ча нин, Адем 
Ба лић, Ха сан Хру стић, Му јо Бе шић, Ибро Мех ме да гић, Су љо Ку су ран, 
Али ја Ме мић, Али ја Та лић, Ше риф Ре кић, Ка сим Си на на гић, Гро бић 
Вај сил, Кра ји но вић Ха сиб (Тр ња ни), Зе рић Мех мед (Ка ми ча ни), Де у нић 
Та ле (Ка ми ча ни), Ма та ру га Ха сан (Ка ми ча ни), Шу ма хер Јо зо, Шу ма хер 
Ја ков, То мић Ју со, Бор чев ски Алек са (Тр ња ни), Ћу стић Му јо (Ко за ру-
ша), Елез Ха сан (Тр ња ни), Елез Ибра хим (Тр ња ни), Гро зда нић Ха сан 
(Ко за ру ша), Гро зда нић Омер (Ко за ру ша), Хо џић Ме ша-Ме хо (?) (Тр ња-
ни), Су леј ман Ба лић, Ах мет Аџић, Ме ша Шаћ кан (?), Ха са на Ба ни ћа (?), 
Ибро Ала га (?), Му јо Ма трић (?) (Ко за ру ша), Сти пе Ми тро вић, За јим 
Ал кић-Ан кић (?), Осме (Ш) Ку су ран, Адам-Адем Ку су ран, Ибра хим Ку-
су ран, Са лих Ћу скић (Тр ња ни), Ље ван Бећ (Тр ња ни), (?) Ба лић, Осман 
Оме ро вић, Асиб-Ха сиб (?) Ка ра рић, Му јо Ка ра рић, Ре џо Ка ра рић, Му јо 
Ча ву ше вић (?), На ил (?) Га ри бо вић, Ме хо Хру ста но вић, Фер до Ту ке рић, 

69 Срески комитетКПЈ за Приједор, 31. март 1945, Ме мо ри јал ни му зеј на 
Мра ко ви ци, F5/183.

70СрескикомитетКПЈ заПриједор, 27. април 1945, Ме мо ри јал ни му зеј на 
Мра ко ви ци, F5/184.
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Гр га Јо зо,  Му ха рем Кр кић, Сма ил Са дић (Тр ња ни), Де до Алић (Ка ми-
ча ни), Ме хо Ја ку по вић, Му јо Ри звић, Ан те Па вло вић (Ка ми ча ни), Ра сим 
Ма хић, Ху се ин Му јић (Бр ђа ни), Осмо Кра ји на (Тр ња ни), Му јо Ушић, 
Ху со Мел кић (Ко за ру ша), Му ста фа Мел кић, Ху се ин Мр ча јић, Са лих Пи-
тић (Тр ња ни), Ху ка Су шић, Му ста фа Тер зић, Му јо Зри ња (Тр ња ни).

За кљу чак

На осно ву све га из не се ног еви дент но је да су на про сто ру сре за 
При је дор, то ком Дру гог свјет ског ра та, при пад ни ци уста шког по кре та и 
дру гих сна га Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, има ли ве ли ку по др шку ме ђу 
до ма ћим му сли ман ским ста нов ни штвом. Су ко би из про шло сти, вјер ска 
не тр пе љи вост и за та шка ва ње све га то га у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца од но сно Ју го сла ви је, ње го ва ли су плод но тло за по ли ти ку ге-
но ци да над Ср би ма.

Већ у пр вим мје се ци ма по сто ја ња НДХ, на про сто ру сре за При-
је дор, на ро чи то у Ко зар цу, фор ми ра не су уста шке је ди ни це или „ди вље 
уста ше“ ко је убр зо по чи њу са зло ста вља њем срп ског ста нов ни штва. Пр-
ви „ре зул тат“ та квог од но са би ће Илин дан ски по ко љи над срп ским ста-
нов ни штвом на про сто ру Бо сан ске Кра ји не. У то ме су уче шћа узе ли и 
уста ше из Ко зар ца. На ло ка ли те ту За јед ни це, на нај бру тал ни ји на чин, 
ли кви ди ра ло је не ко ли ко сто ти на Ср ба. 

Уста шко на си ље до ве ло је до срп ског устан ка на про сто ру та-
да шње НДХ. На че ло срп ских уста ни ка Ко за ре и Пот ко зар ја до шли су 
при пад ни ци Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је. Уста нич ке пар ти зан ске 
сна ге пру жи ле су же сток от пор НДХ. Од мар та 1942. го ди не пар ти за ни 
су по че ли са осло ба ђа њем ве ћих мје ста под уста шком вла шћу. У осло бо-
ђе ним мје сти ма ко му ни сти су по ку ша ли ши ри ти „брат ство и је дин ство“ 
ме ђу на ро ди ма, али та њи хо ва по ли ти ка ни је на и шла на зна чај ни ји од зив 
код му сли ман ског и хр ват ског ста нов ни штва. 

То ком и на кон ве ли ке офан зи ве на Ко за ру (10. ју на до 17. ју ла 
1942), опет су се му сли ма ни и Хр ва ти са по но во оку пи ра них те ри то ри ја 
ма сов но при кљу чи ли вој сци НДХ и на ста ви ли са зло чи ни ма над Ср би ма 
и бор бом про тив пар ти за на.

Та кав од нос ве ћи не му сли ма на и Хр ва та по тра јао је до пред крај 
ра та ка да су, опет пред по бјед нич ким пар ти зан ским на сту па њем, при-
шли по ли ти ци „брат ства и је дин ства“. Све то „пла ти ла“ је исти на о стра-
да њу срп ског ста нов ни штва и њи хо вим џе ла ти ма. Срп ске жр тве ће пред 
крај и по сли је ра та по ста ти жр тве фа ши стич ког те ро ра, а зло чин ци из 
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ре да му сли ман ског и хр ват ског на ро да по ста ће фа ши стич ки зло чин ци.
Ко за рац је илу стра ти ван при мјер ка ко је јед на ве ћин ски му сли-

ман ска сре ди на у Бо сан ској Кра ји ни гле да ла на по ли ти ку НДХ, ге но цид 
над Ср би ма и ан ти фа ши стич ку бор бу у Дру гом свјет ском ра ту. Слич но 
је би ло и у мно гим дру гим му сли ман ским сре ди на ма у Бо сни, по пут 
Ора хо ве код Гра ди шке (Бо сан ска Гра ди шка), Су ха че код Но вог Гра да 
(Бо сан ски Но ви), Ста рог Мај да на код Сан ског Мо ста, Ото ке код Бо сан-
ске Кру пе, Ца зи на, Бу жи ма, Ве ли ке Кла ду ше, Са ни це код Кљу ча, Ку лен 
Ва ку фа итд.
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СтевоЛАПчеВИћ,политиколог
Сремскеновине, Срем ска Ми тро ви ца

ПО ПИС СТРА ДА ЛИХ МЕ ШТА НА СЕ ЛА ЛЕ ЖИ МИР
ТО КОМ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Ап стракт: Би ва ју ћи део Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, Срем је то ком 
Дру гог свет ског ра та по стао нај стра дал ни ји део рас ко ма да не Ср би је. Раз ме-
ре ра за ра ња Сре ма и уста шког ге но ци да спро ве де ног то ком рат них го ди на, уз 
над зор и ло ги стич ку по др шку не мач ког оку па то ра, да нас су ма ло по зна те ши-
рој јав но сти. Срем ско ми тро вач ко се ло Ле жи мир, сме ште но на Фру шкој го ри 
пред ста вља упеча тљив при мер ко ли ке су би ле раз ме ре ге но ци да. Упра во сто га 
је, ње го во стра да ње је пред мет овог ра да ко ји осим сли ке ра за ра ња до но си и 
до са да нај о бим ни ји по пис жр та ва.

Кључ не ре чи: Срем, НДХ, Ле жи мир, цр ква, рат ни зло чин, ге но цид, 
кул ту ра се ћа ња, жр тве ра та, уста ше.

О стра да њу Сре ма под уста шком оку па ци јом срп ска јав ност не-
до вољ но зна. Се ћа ња на Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску и уста шки ге но-
цид у све сти ве ћи не Ср ба (не без осно ва), углав ном се ве зу ју за под руч је 
Хер це го ви не, Под ри ња, Кра ји не, али не и за про стор ко ји се на сла ња ка-
ко на Бе о град, та ко и на Но ви Сад, иа ко ста ти сти ка по ка зу је да је упра во 
Срем био „нај те же по го ђе на област Ср би је у Дру гом свет ском ра ту, што 
је по сле ди ца оку па ци је од стра не Хр ва та.“1

То ком рат них го ди на, Ср би на под руч ју Сре ма су, у скла ду са пра-
ва шком хр ват ском по ли ти ком ста вље ни ван свих за ко на, уни шта ва но је 
њи хо во кул тур но на сле ђе, ра за ра не су осно ве на род ног иден ти те та (ве ра 
и пи смо) и на кра ју, са ти ра ни су и фи зич ки. Исто вре ме но је во ђе на и по-
ли ти ка ли кви да ци је Ро ма и Је вре ја што су, за раз ли ку од ве ћин ских Ср ба 
(ко ји су уз то пру жа ли ве ћи от пор), по стра да ли знат но ви ше (Ро ми) или 
су пак го то во у пот пу но сти ис тре бље ни (Је вре ји).

1 http://www.ma kro e ko no mi ja.or g/0-mi ro slav-zdrav ko vic/ge no cid-hr vat ske-dr za ve-
u-sr bi ji-srem-1941-1945-go di ne/ улаз: 20. 2. 2020.

94-058.65(497.113 Лежимир)”1941/1945”(083.1)
355.01-053.18(=163.41)(497.113)”1941/1945”(081.1)

341.485(=163.41)(497.113)”1941/1945”(081.1)
COBISS.SR-ID 12902921
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Ако би смо стра да ње Сре ма ца од Хр ва та и Не ма ца раш чла ни ли по 
оп шти на ма, мо гли би смо да ви ди мо да нај ви ше стра да лих у бор би бе ле-
же на се ља Пе ћин ци, Сур чин, Ириг, Ста ра Па зо ва и Ин ђи ја. У ди рект ном 
хр ват ском и не мач ком те ро ру, нај ви ше жр та ва има ли су Бе о чин, Срем ска 
Ми тро ви ца и Пе тро ва ра дин, док је по ло го ри ма нај ви ше стра да ло ста-
нов ни штво Ши да, Срем ских Кар ло ва ца, Зе му на и Ру ме.2

 Кад го во ри мо о стра да њу Сре ма ца у хр ват ским ло го ри ма, нај ве ће 
стра ти ште за њих је, сва ка ко, би ло Ја се но вац, где је жи во та ли ше но 21% 
свих ли кви ди ра них. Сле де Ста ра Гра ди шка и Ду дик крај Ву ко ва ра, цен-
тар Ве ли ке жу па Ву ка под ко ју је пот па дао Срем.3

 Ме шта ни Ле жи ми ра стра да ли су то ком чи та вог тра ја ња ра та. 
Уби ја ни су на кућ ном пра гу, у Фру шкој го ри, у Срем ској Ми тро ви ци, од-
во ђе ни у хр ват ске ло го ре смр ти, а ги ну ли су и са пу шком у ру ци. Кад је 
пак реч о ма сов ним ли кви да ци ја ма, Ле жи мир ци су стра да ли нај пре то-
ком ав гу ста и сеп те мбра 1942. у Срем ској Ми тро ви ци, а по том у се о ској 
Цр кви Све тог Ге ор ги ја и пор ти те све ти ње 27. но вем бра 1943. го ди не.

Пр во ма сов но стра да ње де си ло се у вре ме по злу чу ве не опе-
ра ци је Вик то ра То ми ћа и ње го вог пре ког по крет ног су да. Та опе ра ци ја 
је на про сто ру Срем ске Ми тро ви це и срп ског де ла Сре ма спро во ђе на 
од 26. ав гу ста до 8. сеп тем бра 1942. го ди не  и та да је на ста ром пра во-
слав ном гро бљу уби је но око 7.000 Сре ма ца, нај ве ћим де лом Ср ба,. Као 
по вод опе ра ци ји по слу жи ли су су ко би уста шко-на ци стич ких тру па са 
пар ти за ни ма, као и па ље ње ле ти не што су је за јед нич ки ор га ни зо ва ли 
при пад ни ци Фру шко гор ског пар ти зан ског од ре да и ме шта ни ми тро вач-
ких се ла.

Дру го ма сов но стра да ње до го ди ло се 27. но вем бра 1943. го ди не у 
се о ској цр кви и пор ти, у знак од ма зде због су ко ба што се не ко ли ко да на 
ра ни је до го дио на под руч ју су сед ног се ла Гр гу ре ва ца, а у ко јем су уче-
ство ва ли при пад ни ци Пр ве вој во ђан ске бри га де и хр ват ско-не мач ке тру-
пе. Ме шта ни се ла та да су по хап ше ни и по те ра ни у цен тар се ла, а из ве стан 
број њих је, по зван на раз го вор, до бро вољ но до шао. Спро ве де но је ма сов-
но стре ља ње, а по том су на мр тве и ра ње не уру ше ни зво ник и свод цр кве. 
 По да т ке о укуп ним ра за ра њи ма Ле жи ми ра мо же мо на ћи у „Хро-
ни ци се ла Ле жи ми ра“ ко ја се чу ва у Исто риј ском ар хи ву „Срем“ у Срем-
ској Ми тро ви ци. Ту се, на и ме, твр ди да „све у куп на вред ност по па ље-
них ку ћа у Ле жи ми ру у то ку Н. О. бор бе: у пред рат ним ди на ри ма је сте 
7.325.000 док ште та на не та пљач ком сто ке, и ра зних дру гих на мир ни ца 

2 Исто.
3 Исто.

СтевоЛапчевић
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и спре ме из но си у пред ратним ди на ри ма 14.590.000 ди на ра.“4  
 У по гле ду бро ја жр та ва, хро ни чар Ми хај ло Шкр лец5 на во ди да је 
то ком пр ве го ди не ра та стре ља на јед на осо ба, а да је то ком 1942. уби је-
но, у се лу и ван ње га, 157 осо ба. У 1943. го ди ни Хр ва ти и Нем ци у Ле-
жи ми ру и око ли ни уби ли 53 ме шта ни на, док је 1944. го ди не уби је но 15 
осо ба, та ко ђе у се лу и око ли ни. Уз то, Шкр лец на во ди и да је 1942. го ди-
не би ло 11 си ло ва ња же на од уста ша, од но сно 54 то ком 1943. по чи ње них 
ма хом од, „бе ло гар де ја ца“ – Ко за ка ре гру то ва них у не мач ку вој ску.
 Укуп но гле да но, Шкр лец на во ди број ку од 211 уби је них, што је 
ујед но и нај ни жа број ка на ко ју смо то ком ис тра жи ва ња на и шли. Са ма 
чи ње ни ца да је у то ку по ме ну те опе ра ци је Вик то ра То ми ћа, пре ма по-
пи су чла но ва Ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по-
ма га ча у Вој во ди ни, уби је но 168 ме шта на се ла6, те да је у се о ској цр кви, 
од но сно у опе ра ци ји спро ве де ној 27. но вем бра 1943. го ди не, уби је но ви-
ше од 100 ме шта на се ла, да ти број по ди же  већ на ста р ту.  
 У сво јим збра ја њи ма (ни је оста вљен ни ка кав по пис), ме сни од-
бор СУБ НОР-а у Ле жи ми ру бе ле жи не што дру га чи је по дат ке, па је та-
ко на ве де но да је то ком 1942. го ди не уби је но 230 ме шта на се ла, што је 
за го то во сто ти ну ви ше од оно га што у сво јој „Хро ни ци“ ну ди учи тељ 
Шкр лец. Исто ва жи и за 1943. го ди ну, по што СУБ НОР из но си број од 
100 осо ба, да кле по но во дво стру ко ви ше од по ме ну тог учи те ља, док је 
за 1944. го ди ну на ве де но 70 стра да лих осо ба. Укуп но, по по да ци ма СУБ-
НОР-а, број ме шта на уби је них од  уста ша и Не ма ца иде до 350.7 
 Не што ма њи број жр та ва, њих 321, упи са но је у цр кве ној „Чи ту-
љи“, док су на спо ме ни ку у се лу укле са на име на 327 жр та ва. У тек сту 
„Ге но цид хр ват ске др жа ве у Ср би ји: Срем 1941–1945. го ди не“, Ми ро-
слав Здрав ко вић да је та бе лу у ко јој сто ји да је уку пан број по стра да лих 
Ле жи ми ра ца то ком Дру гог свет ског ра та 440, док Му зеј жр та ва ге но ци да 
до но си не ком пле тан по пис са име ни ма 456 осо ба што је најл би же бро ју 
од 591 ко ли ко смо ми, укр шта њем свих та бе ла по пи са ли.8 Зна чај но је ов-

4 „Хро ни ка се ла Ле жи ми ра од 1941 до 1945. го ди не“
5 Шкр лец је био се о ски учи тељ, а „Хро ни ку“ је са ста вљао по чет ком пе де се тих 

го ди на про шлог ве ка на осно ву све до чан ста ва ме шта на Ле жи ми ра. 
6 (Приредио) Драго Ње го ван: 185–186. Акција Виктора томића и Покретни

прекисудуСрему1942.VгрупамасовнихзлочинауСрему, (2010), Нови Сад: Прометеј 
и Мало историјско друштво Нови Сад, 2010.

7 За бе ле шке Ме сног од бо ра СУБ НОР-а Ле жи мир, Исто риј ски ар хив „Срем“, 
Ред. бр, 6 Инв. бр. 461

8 Са спи ска тре ба укло ни ти 12 Гр гу рев ча на уби је них у цр кви 1943. од но сно у 
опе ра ци ји спро ве де ној 27. но вем бра те го ди не. Та ко ђе вре ди по ме ну ти слу чај Ми ле ве 
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де на ве сти и то да су ви ше жр та ва од Ле жи ми ра у Сре му, по Здрав ко ви-
ће вим та бе ла ма, има ла са мо два ми тро вач ка по гра нич на се ла: Срем ска 
Ра ча – из гу би ла 488 ме шта на, од но сно Бо сут – из гу био 442 ста нов ни ка9. 
Раз лог то ме тре ба тра жи ти ка ко у чи ње ни ци да се се ла на ла зе у по гра-
нич ним зо на ма пре ко ко јих се од ви јао тран спорт срем ских бо ра ца за Бо-
сну и Хер це го ви ну, и у про ва ли Хан џар ди ви зи је, ко ја је са мо то ком ма ја 
1944. го ди не уби ла 223 ци ви ла у Бо су ту и 352 у Срем ској Ра чи.10

Кад го во ри мо о уби је ним у цр кви и цр кве ној пор ти, на дан 27. но-
вем бра 1943, на спо мен-пло чи у са мом хра му сто ји 41 име, уз на по ме ну 
да је „то га да на стра да ло укуп но 92 ли ца“.  Укуп но 41 осо бу по пи сао је 
и Во јин Ва си лић 1992. го ди не и њи хо ва се име на ли стом по кла па ју са 
онима укле са ним на спо мен-пло чи. (Ва си лић, шу мар ски ин же њер, био 
је ро ђе ни Ле жи ми рац, не ка да шњи пред сед ник Ју го сло вен ске ко ми си је 
за то по лу и пред сед ник Са ве за ин жи ње ра и тех ни ча ра шу мар ства и дрв-
не ин ду стри је Ср би је ко ји је 1962. за свој рад до био и Ок то бар ску на гра-
ду Но вог Са да.) 
 Већ спо ме ну та „Чи ту ља“ хра ма Све тог Ге ор ги ја, осим име на не-
ко ли ци не Гр гу рев ча на (Ла у ше ви ћа) и тек по не ко ли ко на зна ка, не до но-
си ис црп ни је по дат ке о то ме ко је су осо бе са спи ска по стра да ле уну тар 
са ме цр кве. Не што ви ше по да та ка да ју по да ци у Ар хи ву Вој во ди не, фонд 
183 „Ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у 
Вој во ди ни – Но ви Сад (1944–1948), 1941–1950“.  На том спи ску на ла зи 
се 37 по пи са них жр та ва, док у сво јој та бе ли Ми ро слав Здрав ко вић на во-
ди 56 име на.11  Укр шта њем тих по да та ка, ми смо до шли до 87 пре ци зно 
по пи са них жр та ва, што је ујед но и нај ве ћи до са да об ја вље ни по пис по-
стра да лих у ле жи мир ској цр кви. 
 Пре ма по пи су из 1931. го ди не, Ле жи мир је имао 2.041 ста нов ни-
ка12. На пр вом по сле рат ном по пи су, спро ве де ном 1948. го ди не, укуп но 
је по пи сан 1.141 ста нов ник.13 Раз ли ка је чак 900 ста нов ни ка, а на осно ву 
по пи са се ви ди да их је ви ше од по ло ви не стра да ло од хр ват ско-не мач-

Си мић за ко ју се зна да је уби је на у цр кви са „сво је две кће ри“ ко је ни су по пи са не, па 
је за то сво тро је ста вље но у по пи су под исти ред ни број. 

9 http://www.ma kro e ko no mi ja.or g/0-mi ro slav-zdrav ko vic/ge no cid-hr vat ske-dr za ve-
u-sr bi ji-srem-1941-1945-go di ne/ улаз: 20.2.2020.

10 Ви ше о то ме у: Ми ки ца Илић, СелоБосутуСрему, Срем ска Ми тро ви ца, 2012.
11 Жив ко вић до но си спи сак да име ни ма укуп но 77 Сре ма ца уби је них у цр ква-

ма. Да кле, нај ве ћи део њих чи не упра во ле жи мир ски му че ни ци.
12 http://pu bli ka ci je.stat.gov.rs/G1931/Pdf/G19314001.pdf улаз: 10.3.2020.
13 Исто.
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ког ге но ци да и у бо р би про тив зла. 
 Ле жи мир до да нас ни је до сти гао број ста нов ни ка са по пи са из 
1931. го ди не. 

Жр тве се ла Ле жи и ми ра 19411945.

(Спи сак је са ста вљен од по да та ка до ко јих се до шло у ис тра жи ва-
њу: Пре зи ме, име оца, име, го ди на ро ђе ња, на чин стра да ња, вре ме стра-
да ња, ме сто стра да ња.)

1. Авра мо вић (Гли ша) Жи ка, ро ђен 1921, уби јен 1942, у то ку опе ра-
ци је Вик то ра То ми ћа

2. Авра мо вић (Ге ор ги је) Јо ван – Јо ва, ро ђен 1909, уби јен 1942, у то-
ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа

3. Авра мо вић (Бо жи дар) Алек сан дар – Ци га, ро ђен 1921, по ги нуо 
1943, код Ку пи но ва

4. Авра мо вић (Ве ли мир) Ђор ђе – Ђо ка, ро ђен 1911, уби јен 1942, у 
Срем ској Ми тро ви ци

5. Авра мо вић (Ђо ка) Ни ко ла, ро ђен 1923, уби јен 1942, у то ку опе-
ра ци је Вик то ра То ми ћа

6. Авра мо вић (Пе тар) Ни ко ла, ро ђен 1886, уби јен 1942, у то ку опе-
ра ци је Вик то ра То ми ћа

7. Авра мо вић (Сте ван) Ђор ђе, ро ђен 1919, по ги нуо 1942. у НОБ-у, 
у око ли ни Ле жи ми ра

8. Ан дри је вић Ђо ка, ро ђен 1919. при сту пио НОП-у 1942, по ги нуо 
1943, на Фру шкој го ри

9. Ан дри је вић Ђу ра, уби јен 1941, у око ли ни се ла 
10. Ан дри је вић (Јо ван) Ра да, ро ђен 1897, уби јен 1942, у Срем ској 

Ми тро ви ци
11. Aндријевић (Са во) Ву ко са ва, ро ђе на 1876, уби је на 1943, у цр кви 

у Ле жи ми ру
12. Ан то нин (Пе тар) Ка та, ро ђе на 1923, уби је на 1943, у Гра бо ву, у 

то ку опе ра ци је ко ја је до ве ла до зло чи на у цр кви
13. Ан то нин (Ста ни мир) Да мљан, ро ђен 1923, по ги нуо 1943. у 

НОБ-у, у бли зи ни Ку пи но ва
14. Ан то нин (Стан ко) Да мјан, ро ђен 1923, по ги нуо 1943. у НОБ-у, у 

бли зи ни Ку пи но ва
15. Ан то ни је вић Да мјан
16. Ан то ни је вић Ка ти ца
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17. Андријeвић Лу ка
18. Ан тић (Јо ван) Ра да, ро ђен 1897, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
19. Ан тић Ана, ро ђе на 1912, уби је на 1942. од пар ти за на, код сво је 

ку ће
20. Ар се нић (Ни ко ле) Ђор ђе, ро ђен 1908, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
21. Ар се ни је вић Бра ца, уби јен 1941. из ван се ла
22. Ар се нић (Ти мо) Сте ва, ро ђен 1882, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
23. Aћимовић (Јо ван) Ва са, ро ђен 1901, уби јен 1942, у Срем ској Ми-

тро ви ци
24. Ба ба лек Ма ри ја, ро ђе на 1874, уби је на 1943. од Ко за ка 
25. Бу ру њац Пан те ли ја
26. Бу ру њац Ду шан
27. Ба бић (Сте фан) Ан дри ја, ро ђен 1886, уби јен 1942. у то ку 

операцијe Вик то ра То ми ћа
28. Ба бић (Ан дри ја) Лу ка, ро ђен 1909, уби јен 1945, у око ли ни Би је-

љи не
29. Ба бић (Те о дор) Љу бо мир, оп штин ски пи сар, ро ђен 1879, уби јен 

1943, у цр кви
30. Ба бић Ми лу тин
31. Ба бић Јо ван, уби јен 1944, у око ли ни се ла
32. Ба бић (Ге о рг) Бо жи дар – Бо жа, ро ђен 1878, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је  Вик то ра То ми ћа
33. Ба бић (Бо жа) Сте ван, ро ђен 1926, уби јен 1941. у Ја дов ну
34. Ба бић Сте ва, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
35. Ба бић (Сте ва) Бо жа, ро ђен 1887, уби јен 1942. у Срем ској Ми тро-

ви ци
36. Ба бић (Сте ва) Јо ван, ро ђен 1912, уби јен 1943. у Вин ков ци ма
37. Ба бић (Сте ва) Ва са, ро ђен 1903, уби јен 1942, у Срем ској Ми тро-

ви ци
38. Ба бић (Љу бо мир) Ђор ђе, ро ђен 1920, по ги нуо 1943. у НОП-у, код 

Ви зи ћа
39. Ба бић (Алек са) Си ме он - Си ма, ро ђен 1885, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа у Срем ској Ми тро ви ци
40. Ба бић (Ми ја) Си ма, ро ђен 1900, уби јен 1942, у Ја се нов цу
41. Ба бић (Ра до ван) Пе тар, ро ђен 1914, по ги нуо 1943. у НОБ-у, код 

Цви ти ћа

БорисРадаковић
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42. Ба бић (Ге о рг) Ан дри ја, ро ђен 1876, уби јен 1942, у Срем ској Ми-
тро ви ци 

43. Ба бић (Ду шан) Дра гу тин-Дра га, ро ђен 1923, уби јен 1942, у то ку 
опе ра ци је Вик то ра То ми ћа

44. Ба бић (Те о дор) Љу бо мир, ро ђен 1879, уби јен 1943, у цр кви
45. Ба бић (Ду шан) Ми лен ко – Ми ле, ро ђен 1926, уби јен 1942, у то ку 

ope ra ci je Вик то ра То ми ћа
46. Ба бић (Ва са) Ђор ђе – Ђо ка, ро ђен 1927, по ги нуо 1945. у НОБ-у, 

код Луд бер га
47. Ба нић (Фи лип) Пе тар, ро ђен 1910, уби јен 1942, у Срем ској Ми-

тро ви ци
48. Ба јић (Бо жи дар) Ге ор ги је, (не где пи ше Бо јић), ро ђен 1911, уби јен 

1942, у Срем ској Ми тро ви ци 
49. Ба јић (Јо ца) Бо жа, (не где пи ше Бо јић), ро ђен 1889, уби јен 1942, у 

то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
50. Ба јић (Јо ца) Ми ли вој – Ми ка, (не где пи ше Бо јић), ро ђен 1889, 

уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
51. Ба јић (Јо ван) Ми лош, ро ђен 1884, уби јен 1942, у Срем ској Ми-

тро ви ци
52. Ба јић (Ви ћа) Ми лош, ро ђен 1902, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
53. Ба јић (Ра де) Та на си је, (не где пи ше Бо јић), ро ђен 1914, уби јен 

1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
54. Ба јић Ђо ка, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
55. Ба нић Ко са на, стре ља на од пар ти за на
56. Ба нић Пе ра, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
57. Бо ба дик (Јан ко) Пе тар, ро ђен 1853, уби јен 1943, у цр кви
58. Бо ба дик (Сте ва) Ана, ро ђе на 1883, уби је на 1943, у цр кви
59. Бо јић Ни ко ла
60. Бор ђо шки (Ди ми три је) Да ни ло, ро ђен 1899, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
61. Бог да но вић Ми та, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
62. Бо жић Пе ра, уби јен 1941, у око ли ни се ла
63. Бо са нац Мир ко, уби јен 1941, у око ли ни се ла.
64. Бу ба ло Пе тар
65. Бу ба ло Ма ри ја
66. Бу ји но вић (Стан ко) Јо ван – Јо ца, ро ђен 1878, уби јен 1943, у цр кви
67. Бу ји но вић (Јо ван) Ру жа, ро ђе на 1883 (не где 1880), уби је на 1943, 

у цр кви
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68. Бу гар ски (Ва си ли је) Дра гу тин – Дра га, ро ђен 1896, уби јен 1942, 
у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа

69. Бу ру нац Пан те ли ја – Пан та, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик-
то ра То ми ћа

70. Ва лен тин Волф, уби јен 1942, од пар ти за на (не вен ча ни су пруг 
Ма ре Ђу рић)

71. Ви до са вље вић (Ми лан) Ва си ли је, ро ђен 1913, уби јен 1942.
72. Ви та со вић (Жи ван) Ђо ка, ро ђен 1927, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
73. Ви та со вић (Ву ка шин) Ге ор ги је, ро ђен 1920, уби јен 1942, у Срем-

ској Ми тро ви ци
74. Вла шка лић (Дра го мир) Јо ван, ро ђен 1907, уби јен 1943, у сво јој 

ку ћи, од Ко за ка
75. Вла шка лић (Ан дри ја) Је ли са ве та, ро ђе на 1890, уби је на 1943, у 

сво јој ку ћи, од Ко за ка
76. Вла шка лић (Све то зар) Ду шан ка, ро ђе на 1903. уби је на 1943, у цр кви
77. Вла шка лић (Сте фан) Па вле – Па ја, ро ђен 1900, уби јен 1943, у 

сво јој ку ћи, од Ко за ка
78. Вла ди са вље вић Ва са (уз на по ме ну да је уби јен са су пру гом и де-

цом чи ја име на ни су по зна та), уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик-
то ра То ми ћа

79. Во за ре вић Не ран џа – Не ра, ро ђе на 1903, уби је на 1942, у сво јој 
ку ћи

80. Во за ре вић (Вин ко) Алек сан дар, ро ђен 1928, по ги нуо у НОБ-у 
1943, код Бо сан ског Шам ца

81. Во за ре вић (Ми лан) Ми лен ко – Ми ка, ро ђен 1920, уби јен 1942, у 
то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа

82. Во за ре вић (Љу би шко) Ва са, ро ђен 1915, по ги нуо у НОБ-у 1942, 
за клан од уста ша код Че ре ви ћа

83. Во за ре вић  (Мој си ло) Ан дри ја, ро ђен 1898, уби јен 1942, у то ку 
опе ра ци је Вик то ра То ми ћа

84. Во за ре вић (Пе ра) Љу бо мир („Љу би шко“), ро ђен 1896, уби јен 
1941, на Фру шкој го ри.

85. Во за ро вић Љу бо мир, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То-
ми ћа

86. Во за ре вић (Бо го љуб) Да ни ло, ро ђен 1920, по ги нуо у НОБ-у 1945, 
код Ве ли ке Тре шње ви це

87. Во за ре вић (Ан дри ја) Ви да, ро ђе на 1918, уби је на 1942, у то ку опе-
ра ци је Вик то ра То мић.
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88. Во за ро вић Ви да, де те, уби је на 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра 
То ми ћа

89. Во за ре вић (Гри го ри је) Ви до са ва, ро ђе на 1918, уби је на 1942, у 
сво јој ку ћи

90. Во за ре вић Јо ван ка
91. Во за ре вић (Урош) Ђо ка, ро ђен 1891, уби јен 1943, у цр кви
92. Во за ре вић (Урош) Јо ви ца – Јо ван, ро ђен 1919, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
93. Во за ре вић (Ђо ка) Па ја, ро ђен 1892, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
94. Во за ре вић (Ђо ка) Ни ко ла, ро ђен 1900, уби јен 1943. 
95. Во за ре вић Ве ра
96. Во за ре вић (Ми лан) Са ва, ро ђен 1913, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
97. Во за ре вић Ми лен ко, уби јен 1943.
98. Во за ре вић Мил ка
99. Во за ре вић (Та на си је) Ни ко дин, ро ђен 1905, уби јен 1944, у Ле жи-

ми ру
100. Во за ре вић (Та на си је) Стан ко, ро ђен 1911, уби јен 1941. као за ро-

бље ник НОП-а, у око ли ни се ла
101. Во за ре вић Слав ко, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
102. Во за ре вић (Не го ван) Ми ли вој – Ми ка, ро ђен 1892, уби јен 1942, у 

то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
103. Во за ре вић (Ми ли вој) Ра ди вој – Ра да, ро ђен 1922, по ги нуо 1944. 

у НОБ-у, у Бо сни
104. Во за ре вић Ни ко ла, уби јен 1941, у око ли ни се ла
105. Во за ре вић (Ми лош) Влај ко, ро ђен 1890, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
106. Во за ре вић (Три ва) Жар ко, ро ђен 1891, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа 
107. Во за ре вић (Жар ко) Три ва, ро ђен 1922,  уби јен 1944, у Ле жи ми ру
108. Во за ре вић (Са ва) Сте ва, ро ђен 1903, уби јен 1942, у то ку опе ра ци-

је Вик то ра То ми ћа
109. Во за ро вић (Све то зар) Сте ван, ро ђен 1905, уби јен 1942, у Срем-

ској Ми тро ви ци
110. Во за ро вић (Све то зар) Ми лош, ро ђен 1897, уби јен 1942, у Срем-

ској Ми тро ви ци
111. Во за ре вић (Јеф та) Или ја, ро ђен 1896. уби јен 1941, у Срем ској 

Ми тро ви ци
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112. Во за ре вић Ма ли ша, уби јен 1941, у око ли ни се ла
113. Во за ре вић Во јин, стре љан 1943. од пар ти за на као чет ник
114. Вр го вић (Ата на си је) Љу бо мир – Љу бо ја, ро ђен 1889, уби јен 1942, 

у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
115. Вр го вић (Ми лан) Све то зар – Цве ја, ро ђен 1895, не стао 1942.
116.  Вр го вић (Да мјан) Са ва, ро ђен 1920, уби јен 1942, у то ку опе ра ци-

је Вик то ра То ми ћа
117. Ву ко вић (Па јо) Сте ван, ро ђен 1884, уби јен 1941, у Ило ку
118. Га јић Ла за, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
119. Го кић (Пе тар) Дра гу тин – Дра го, ро ђен 1924, по ги нуо 1944. у 

НОБ-у, код Ше ко ви ћа
120. Гр шић (Ми лан) Ђо ка, ро ђен 1910, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
121. Гр шић Ма ра, ро ђе на 1910, уби је на 1942, у сво јој ку ћи.
122. Гр шић (Ми лан) Об рад, ро ђен 1924, уби јен 1944, у Ле жи ми ру.
123. Гр шић (Ва си ли је) Ми лан, ро ђен 1884, за клан 1941, у сво јој ку ћи.
124. Гр шић (Ни ко ла) Ва си ли је - Ва са, ро ђен 1919, уби јен 1941, у око-

ли ни се ла
125. Гр шић (Јо ван) Ми ли ца, ро ђе на 1884, уби је на 1943, у цр кви
126. Гр шић (Ра ди во је) Ми лен ко, ро ђен 1921, по ги нуо 1943. у НОБ-у 
127. Гр шић (Ла зар) Или ја, ро ђен 1926, уби јен 1944, у ло го ру Гра ди-

шка
128. Гр шић Ју ли ја на – Ју ца, уби је на 1943, у цр кви
129. Гр шић (Ми лош) Ла зар – Ла за, ро ђен 1901, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
130. Гр шић Дра га
131. Гај дош (Јан ко) Сре та, ро ђен 1882, уби јен 1944, код ку ће
132. Гај дош (Ла зар) Бој ка, ро ђе на 1925, уби је на 1944, при ли ком бор би 

у Бач кој
133. Гај дош Ма ра, уби је на 1943.
134. Гај дош (Сре та) Ни ко ла, ро ђен 1882, по ги нуо 1944, у НОБ-у
135. Гај дош Ми лан – Ми ка, стре љан 1943. од пар ти за на као чет ник
136. Гај дош (Ла зар) Ду шан – Ду ја, ро ђен 1920, стре љан 1943, од пар-

ти за на као чет ник
137. Гру бар Ра да
138. Го спић Јо ва, уби јен 1941, у око ли ни се ла
139. Да чић (Јо ван) Ми ли ца (не где пи ше До чић), ро ђе на 1867, уби је на 

1943, у цр кви
140. До чић (Па вле) Ми ли ца, ро ђе на 1862, уби је на 1942.
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141. Да мја но вић (Жи ван) Ни ко ла (не где пи ше Дам ња нов), ро ђен 1925, 
уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа

142. Да мја но вић (Урош) Ни ко ла, ро ђен 1882, уби јен 1942, у Ле жи ми-
ру

143. До рош (Или ја) Ла зар – Ла за, ро ђен 1913, уби јен 1942, у то ку опе-
ра ци је Вик то ра То ми ћа

144. Див нић Јо ва, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
145. Дра гић (При го ри је) Па ја, ро ђен 1882, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
146. Дам ња нов (Мла ден) Ви до са ва, ро ђе на 1885, уби је на 1943, у цр-

кви
147. До дић (не где пи ше Де дић) (То дор) Сто јан, ро ђен 1907, уби јен 

1942.
148. До дић (не где пи ше Де дић) Ан ђа, ро ђе на 1913, уби је на 1943, у 

цр кви
149. До дић (не где пи ше Де дић) (Сто јан) Ма ра, ро ђе на 1933, уби је на 

1943, у цр кви 
150. До дић (не где пи ше Де дић) (Сто јан) Или ја, ро ђен 1937, уби јен 

1943, у цр кви 
151. До дић (не где пи ше Де дић) (Сто јан) Мар ко, ро ђен 1940, уби јен 

1943, у цр кви 
152. Див нић Јо ван, ро ђен 1912, уби јен 1942, у Срем ској Ми тро ви ци
153. Дра го је вић (Сте ван) Ми тар, ро ђен 1892, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
154. Дра гој ло вић Је ли ца, ро ђе на 1900, уби је на 1943, у бли зи ни Бе о чи-

на, у то ку опе ра ци је ко ја је до ве ла до зло чи на у цр кви
155. Дра гој ло вић (Не над) Ми тар, ро ђен 1898, уби јен 1943, у бли зи ни 

Бе о чи на, у то ку опе ра ци је ко ја је до ве ла до зло чи на у цр кви
156. Дра гој ло вић Бран ка (су пру га Ми тра), уби је на 1943. у цр кви 
157. Дра гој ло вић (Ми тар) Ми ле на, ро ђе на 1936, уби је на 1943, у сво јој 

ку ћи
158. Дра гој ло вић (Ми тар) Мир ја на, ро ђе на 1935, уби је на 1943, у бли-

зи ни Бе о чи на, у то ку опе ра ци је ко ја је до ве ла до зло чи на у цр кви
159. Дра гој ло вић (Ми тар) Дра ги ца, ро ђе на 1930, уби је на 1943, у бли-

зи ни Бе о чи на, у то ку опе ра ци је ко ја је до ве ла до зло чи на у цр кви
160. Дра гој ло вић (Ко ста) Иг њат, ро ђен 1926, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
161. Дра гој ло вић Ми ли вој
162. Дри нић Ве ца, уби је на 1941, у се лу
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163. Дри нић Дра ги ња, уби је на 1941, у се лу
164. Ду ми тро вић (Ди ми тро вић) (Ку зман) Три ва, ро ђен 1890, уби јен 

1943, у Ја се нов цу
165. Ду ми тро вић (Јо ван) Сте ван, ро ђен 1921, уби јен 1941, у Ја се нов цу
166. Ду ми тро вић Ма ри ја, ро ђе на 1870, уби је на 1941, у Ја се нов цу
167. Ду кић (Жи ван) Ма ра, ро ђе на 1922, по ги ну ла 1944. у НОБ-у, у Цр-

ној Го ри
168. Ду мић Мар ко, ро ђен 1890, уби јен 1943, у сво јој ку ћи од Ко за ка
169. Ђу ка но вић (Сте ван) Бра ни сла ва, ро ђе на 1940, уби је на 1942. у 

збе гу
170. Ђу ра ко вић (Мар ко) Сте ва, ро ђен 1909, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
171. Ђур ђе вић (Са ва) Ми лан – Ми ка, ро ђен 1910, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа 
172. Ђу рић Бо жа
173. Ђу рић (Алек са) Ве се лин, ро ђен 1902, уби јен 1942, у Су се ку
174. Ђу рић Ма ра, убијена 1942. од пар ти за на (не вен ча на су пру га Ва-

лен ти на Вол фа)
175. Ђу рић (Ла за) Са ва, ро ђен 1931, уби јен 1944.
176. Ђу рић (Ла за) Сто ја дин – Сто јан, ро ђен 1922, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
177. Жа кић (Ни ко ла) Са ва, ро ђен 1876, уби јен 1944, у Ле жи ми ру 
178. Жа кић (Са ва) Ми лан, ро ђен 1904, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
179. Жа кић (Ми лан) Ан дри ја, ро ђен 1927, по ги нуо у НОБ-у 1944, код 

Ву ко ва ра
180. Жа кић (Ан дри ја) Ми лан, ро ђен 1904, уби јен 1942.
181. Жа кић (Ми лан) Ни ко ла, ро ђен 1924, уби јен 1942, у то ку опе ра ци-

је Вик то ра То ми ћа
182. Жи ва но вић (Ди ми три је) Или ја, ро ђен 1888, уби јен 1942. 
183. Жи ва но вић (Или ја) Ми лен ко, ро ђен 1920, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
184. Жи ва но вић (Ра де) Сте ва, ро ђен 1908, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
185. Зе лен ко вић (Па вле) Слав ко, ро ђен 1881. (не где 1878) уби јен 1943, 

у цр кви
186. Зе лен ко вић (Ми лош) Ју ли ја на – Ју ца, ро ђе на 1882. (не где 1880) 

уби је на 1943, у цр кви
187. Зе лен ко вић (Бо жа) Јо ван – Јо ва, ро ђен 1912, уби јен 1942, у то ку 
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опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
188. Зе лен ко виић (Бо жа) Ми лан, ро ђен 1925, по ги нуо 1944.  НОБ-у 
189. Зе лен ко вић Ђу ра, уби јен 1943. 
190. Ива но вић (Ни ко ла) Ми ли вој, ро ђен 1897, уби јен 1943, у Ман ђе-

ло су
191. Ива но вић Шар ко, ро ђен 1919, по ги нуо у НОБ-у 1943, у Бо сни
192. Јан ко вић (Ми лан) Лу ка, ро ђен 1912, уби јен 1942, у то ку опе ра ци-

је Вик то ра То ми ћа
193. Ја ко вље вић (Љу бо мир) Со фи ја – Ста на, ро ђе на 1886, (не где 1884) 

уби је на 1943, у цр кви
194. Ја ко вље вић (Сте ван) Жи ван – Жи ка, ро ђен 1916, уби јен 1942, у 

то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
195. Је ле нић Са ва, ро ђен 1928, био не по кре тан, у но вем бру 1943. спа-

љен жив у сво јој ку ћи 
196. Је ле нић Са ва, ро ђен 1936, уби јен 1942.
197. Је ле нић (Жи ка) Сте ва, ро ђен 1905, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
198. Је ле нић (Те о дор) Ма ри ја, ро ђе на 1904, уби је на 1943, у цр кви
199. Је ле нић Ма ри ја – „Вра бац“, ро ђе на 1898, уби је на 1943, у цр кви
200. Је ле нић (Сте ван) Ма ри ја, зва на ба ба-Ма ра, ро ђе на 1865. уби је на 

1943, у цр кви
201. Је ле нић (Јо ван) Со фи ја – Со ка, ро ђе на 1923. уби је на 1943, у цр-

кви
202. Је ле нић Со фи ја, ро ђе на 1934, уби је на 1942. 
203. Је ле нић (Јо ван) Све то зар, ро ђен 1864, уби јен 1942.
204. Је ле нић Све то зар – Цве ја, ро ђен 1880, уби јен 1942,  у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
205. Је ле нић Сте ва, уби јен 1941, у око ли ни се ла
206. Је ле нић (Јо ван) Је ле на – Ле ла, ро ђе на 1921, уби је на 1943, у цр кви
207. Је лић (Цве ја) Са ва, ро ђен 1922, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
208. Ју ри шић (Ни ко ла) Пе тар, ро ђен1907, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
209. Ју ри шић (Ду шан) Вла ди мир, ро ђен 1923, уби јен 1944, у ку ћи
210. Ју ри шић (Љу бо мир) Ла зар, ро ђен 1924, уби јен 1942.
211. Ју ри шић Лу ка
212. Ју ри шић Дра ги ња
213. Ју ри шић Ве са
214. Јо јић (Ми лан) Ла зар, ро ђен 1902, уби јен 1943, у Ле жи ми ру
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215. Јо јић (Ла зар) Ва си ли ја, уби је на 1943, у ку ћи.
216. Јо јић (Ла зар) Љу би ца, уби је на 1943, у ку ћи
217. Јо ва но вић (Пе тар) Ца ја, учи те љи ца, ро ђе на 1907, уби је на 1944, 

од пар ти за на
218. Јо ва но вић (Три ва) Дра ги ња, ро ђе на 1910, уби је на 1942, у Ја се-

нов цу
219. Јо ва но вић (Три ва) Се ка, ро ђе на1921, уби је на 1942, у Ја се нов цу
220. Кар ли ца Ђу ра, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
221. Кар ли ца Или ја
222. Кар ли ца Са ве та, ро ђе на 1880. уби је на 1943, у цр кви
223. Ка ма рић Дра га, уби јен 1941, у се лу
224. Ка ма рић Здрав ко, уби јен 1941, у се лу
225. Ка ма рић Ве лин ка, уби је на 1941, у се лу.
226. Ке лић (Ђо ка) Ва си ли је, ро ђен 1941. уби јен 1943, у цр кви
227. Ке лић (Ђо ка) Жив ко, ро ђен 1934, уби јен 1943, у цр кви
228. Ке лић Ђо ка, ро ђен 1910, уби јен 1943, у цр кви
229. Ке лић Жи ва на, ро ђе на 1935, уби је на 1943, у цр кви
230. Кли ча рић (Пе ра) Стан ко, ро ђен 1913, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
231. Кли ча рић (Мла ден) Ми љен ко, ро ђен 1920, уби јен 1942.
232. Кли ча рић (Вла да) Ми лен ко, ро ђен 1921, по ги нуо 1944. у НОБ-у, 

код Пан че ва
233. Кли ча рић (Мла ден) Са ва, ро ђен 1923, уби јен 1942.
234. Кли ча рић (Јо ван) Пе ра, ро ђен 1884, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
235. Кли ча рић (Ра де) Љу бо мир, ро ђен 1875. (не где 1871), уби јен 1943, 

у цр кви
236. Кли ча рић (Ми лош) То ма, ро ђен 1867, уби јен 1943, у цр кви
237. Кли ча рић (Ра до ван) То мо, ро ђен 1877. уби јен 1943, у цр кви
238. Кли ча рић (Ни ко ла) Дра га, ро ђен 1899, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
239. Кли ча рић (Дра га) Ве лин ка, ро ђе на 1942, уби је на 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
240. Кли ча рић (Дра га) Слав ко, ро ђен 1926, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
241. Кли ча рић (Не дељ ко) Ла за, ро ђен 1905, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
242. Кли ча рић (Не ша) Јо ва, ро ђен 1886, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
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243. Кли ча рић Да рин ка, уби је на 1943.
244. Кли ча рић Та на, уби је на 1943.
245. Кли ча рић (Са ва) Ра да, ро ђен 1897, уби јен 1943, у цр кви
246. Кли ча рић (Јо ва) Ра до ван – Ра да, ро ђен 1919, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
247. Кли ча рић (Сте ва) Бран ка, ро ђе на 1941, уби је на 1942. 
248. Кли ча рић (То ма) Мла ден, ро ђен 1896, уби јен 1942.
249. Клич ко вић (Јо ван) До бри сав, ро ђен 1911, уби јен 1941.
250. Кре сић Ве ли мир
251. Кре сић Дра ги ња
252. Кли су ра (Ми лан) Са ва, ро ђен 1909, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
253. Ко зић (Иса) Со ка, ро ђе на 1864, уби је на 1944.
254. Ко вач ((Ма ри ја) Ма ри ја, ро ђе на 1910, стре ља на 1942. од пар ти-

за на
255. Ко ма рић Пе ра, уби јен 1941. у око ли ни се ла
256. Ко ма рић Стан ко, уби јен 1941. у око ли ни се ла
257. Ко ма рић Јо ва, уби јен 1941, у око ли ни се ла
258. Ко ма рић Ла за, уби јен 1941, у око ли ни се ла
259. Ко ма рић Ра да, уби јен 1941, у око ли ни се ла
260. Ко ма рић Ра да, уби јен 1941, у око ли ни се ла
261. Кр нић (Га ја) Ве ли мир – Ве ца, ро ђен 1899, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
262. Кр нић, (Ми лан), Дра ги ца – Дра ги ња, ро ђе на 1901, уби је на 1942, 

у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
263. Ку зман че вић (Во јин) Три ва, ро ђен 1923, по ги нуо 1943. у НОБ-, у 

Цр ној ре ци
264. Ку зман че вић (Ла зар) Љу би ца, ро ђе на 1923, уби је на 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
265. Ку зман че вић (То ша) Бран ко, ро ђен 1910, уби јен 1942.
266. Ку зман че вић Ми ли ца, ро ђе на 1883, уби је на 1943, у се лу
267. Ко ри ца (Ђу рађ) Или ја, ро ђен 1889, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
268. Ко ри ца (Ђор ђе) Или ја, ро ђен 1892, по ги нуо 1942. у НОБ-у 
269. Ко ри ца Ђу ра, уби јен 1941, у око ли ни се ла
270. Ла ти но вић (Те о дор) Па вле – Па ја, ро ђен 1912, уби јен 1943.
271. Ла ти но вић (То ша) Па вле, ро ђен 1913, по ги нуо 1943. у НОБ-у, код 

Звор ни ка.
272. 
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273. Ло ти на (Па вле) Сте ван, уби јен 1941. у око ли ни се ла
274. Лу кић (Бо жа) Здрав ко, ро ђен 1916, уби јен 1941, у око ли ни се ла
275. Лу кић (Ду шан) Здрав ко, ро ђен 1905, уби јен 1942, у то ку опе ра ци-

је Вик то ра То ми ћа
276. Лу кић (Јо ван) Или ја, ро ђен 1939, уби јен 1942.
277. Лу кић (Пан та) Ла зар – Ла за, ро ђен 1898, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
278. Мо шић Јо ца, ста ри ји
279. Мо шић Ђо ка, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
280. Мо шић Ми лан, уби јен 1943.
281. Мо шић (Лу ка) Ми ли вој, ро ђен 1879, уби јен 1943, у сво јој ку ћи.
282. Мо шић (Ми ли вој) Лу ка, ро ђен 1824. уби јен 1942, у то ку опе ра ци-

је Вик то ра То ми ћа
283. Мо шић (Ми ли вој) Та на си је – Та на,  ро ђен 1911, стре љан 1943. од 

пар ти за на као чет ник
284. Мо шић (Сте ван) Жи ван, ро ђен 1878. уби јен 1943.
285. Мо шић (Слав ко) Ла зар – Ла за, ро ђен 1921, уби јен 1942.
286. Мо шић Јо ва, уби јен 1941, у око ли ни се ла
287. Мо шић (Пе тар) Ми лош, ро ђен 1907, стре љан 1943. од пар ти за на 

као чет ник
288. Мо шић Ђо ка, уби јен 1941, у око ли ни се ла
289. Мо шић Јо ца, мла ђи
290. Ми ле тић (Ду шан) Си ма, ро ђен 1922, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
291. Ми ле тић (Ду шан) Са ва, ро ђен 1926, уби јен 1944. на Сај ми шту
292. Ми ле тић (Ми ла) Бо сиљ ка, ро ђе на 1916, уби је на 1944, у Мр ше-

ви ци.
293. Ми јал чић (Ни ко ла) Ла зар – Ла за (не где Ми ја чић), ро ђен 1903, 

уби јен 1942. као за ро бље ник, при пад ник НОВ и ПОЈ, у то ку опе-
ра ци је Вик то ра То ми ћа

294. Ми јал чић Ка ти ца, ро ђе на 1873. уби је на 1943, у цр кви
295. Ми јал чић (Ко ста) Ђо ка – Ган ди, ро ђен 1922, при кљу чио се пар-

ти за ни ма 1942, по ги нуо 1944, код Обре нов ца
296. Ми рић (Јо ван) Ра да, ро ђен 1901. уби јен 1943. 
297. Ми рић (Ра де) Жи ка, ро ђен 1920, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
298. Ма шић (Ге ор ги је) Јо ван, ро ђен 1867. уби јен 1943, у цр кви
299. Ма шић (Ђо ка) Јо ван, ро ђен 1926, по ги нуо у НОБ-у 1943, код Че-

ли ћа
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300. Ма шић (Јо ца) Ђо ка, ро ђен 1898, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 
Вик то ра То ми ћа

301. Ман дић (Си ма) Да ни ло – Да не, ро ђен 1900, уби јен 1942, у то ку 
опе ра ци је Вик то ра То ми ћа

302. Ма рић Или ја
303. Ма рић (Или ја) Ду шан, ро ђен 1901, по ги нуо 1942. у НОБ-у 
304. Ма рић (Ми лош) Љу бо мир, ро ђен 1865. уби јен 1943, у цр кви
305. Ма рић (Љу бо мир) Ва си ли је – Ва са, ро ђен 1908, уби јен 1942, у 

то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
306. Ма рић (Ми лош) Ге о рг, ро ђен 1880, уби јен 1942.
307. Ма рић (То ша) Га вра, ро ђен 1897, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
308. Ма рић (Јо ван) Урош, ро ђен 1892,  уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
309. Ма рић (Или ја) Дра гу тин – Дра га, ро ђен 1896, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
310. Ма рић Ра да, уби јен 1943, у цр кви
311. Ма рић Ђо ка уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
312. Ма рић (Ђо ка) Про ка, ро ђен 1893, уби јен 1941, у око ли ни се ла
313. Ма рић (Дра го) Пан та, ро ђен 1925, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
314. Ма рић Ју ли ја на, уби је на 1942, у сво јој ку ћи
315. Ма рић Јо ва, уби јен 1943, у цр кви
316. Ма рић (Мар ко) Јо ван – Јо ва, ро ђен 1921, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
317. Ма рић (Иван) Ко ста, ро ђен 1927, уби јен 1944.
318. Ма рић Ма ри ја
319. Ма рић (Ђо ка) Иван – Ива, ро ђен 1897, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
320. Ма рић (Јо ван) Жи ван, ро ђен 1891, по ги нуо 1942. у НОБ-у 
321. Ма рић Жи ван, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
322. Ма рић (Јо ван) Ми ло рад, ро ђен 1901, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
323. Ма рић Ми тар – Ми та, ро ђен 1917, уби јен 1942, као члан НОБ-а, 

у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
324. Ма рић (Про ка) Со фи ја, ро ђе на 1920, по ги ну ла 1942. ,у НОБ-у,  

код Вла се ни це
325. Ма рић Ка та
326. Ма рић (Јо ван) Ла зар – Ла за, ро ђен 1898, уби јен 1942, у то ку опе-
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ра ци је Вик то ра То ми ћа
327. Ма рић (Дра го) Ра да, ро ђен 1921, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
328. Ма рић (Јо ван) Мар ко, ро ђен 1897, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
329. Ма рић (Ду шан) Рад ми ла, ро ђе на 1933, уби је на 1943, у збе гу у то-

ку опе ра ци је ко ја је до ве ла до зло чи на у цр кви
330. Ма рић (Га вра) Сла ви ца, ро ђе на 1923, уби је на 1942.
331. Ма рић Па ја, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
332. Мар кош (Јо ван) Сте ван, ро ђен 1900, уби јен 1942, у то ку опе ра ци-

је Вик то ра То ми ћа
333. Мар кош (Или ја) Ђор ђе, ро ђен 1925, по ги нуо 1945. у НОБ-у, у Бо сни.
334. Ма рин ко вић (Алек са) Бо жа, ро ђен 1921, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
335. Ма рин ко вић (Алек са) Ве се лин, ро ђен 1925, по ги нуо 1945. у 

НОБ-у.
336. Ми трић (Пе ра) Јо ван, ро ђен 1891. уби јен 1943, у цр кви
337. Мо јић Ко ста
338. Мо јић Жар ко
339. Мо јић Ла за
340. Ми шче вић (Па вле) Ду шан, ро ђен 1922, по ги нуо 1943у НОБ-у  у 

Бо сни
341. Ми ло ше вић (Стан ко) Бог дан, ро ђен 1927, уби јен 1942.
342. Милошевић (Стан ко) Ђор ђе, ро ђен 1924, уби јен 1942.
343. Ми ло ше вић (Стан ко) Зо ра, ро ђе на 1902, уби је на 1942.
344. Но ва ко вић Ми лен ко, уби јен 1941. у око ли ни се ла
345. Но ва ко вић Сте ва, уби јен 1941, у око ли ни се ла
346. Не нић (Ла зар) Урош, ро ђен 1886, уби јен 1942.
347. Ни ко лин (Ра до ван) Ду шко, ро ђен 1924, по ги нуо 1944 .у НОБ-у 
348. Опа чић (Ђу ро) Си ме он – Си ма, ро ђен 1920, уби јен 1942.
349. Опа чић Ђу ра, ро ђен 1881, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра 

То ми ћа
350. Осто јић (Пе тар) Све то зар – Цве ја, ро ђен 1869, уби јен 1943, у цр-

кви
351. Об ра до вић Сто јан, ро ђен 1900, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
352. Об ра до вић (Сто јан) Мар ко, ро ђен 1940. уби јен 1943, у цр кви
353. Об ра до вић Ан ђе ли ја, ро ђе на 1905. уби је на 1943, у цр кви
354. Об ра до вић (Сто јан) Или ја, ро ђен 1938. уби јен 1943, у цр кви
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355. Об ра до вић (Сто јан) Ма ра, ро ђе на 1933. уби је на 1943, у цр кви
356. Ор ло вић (Ми ле) Ва са, ро ђен 1913, уби јен 1942.
357. Па у но вић Слав ко, уби јен 1941, у око ли ни се ла
358. По по вић Јо ва
359. Пеј чи но вић (То ша) Ми лош (не где Пе ји но вић), ро ђен 1913, уби-

јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
360. Пеј чи но вић (То ша) Сте ван – Сте ва (не где Пе ји но вић), ро ђен 

1916, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
361. Пеј чи но вић (То ша) Ра да (не где Пе ји но вић), ро ђен 1913. уби јен 

1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
362. Пеј чи но вић (То ша) Ђор ђе (не где Пе ји но вић), ро ђен 1925, уби јен 

1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
363. Пеј чи но вић (Па ја) Ла зар – Ла за (не где Пе ји но вић), ро ђен 1888, 

уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
364. Пеј чић (Дми тар) Жи ван, ро ђен 1890, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
365. Пеј чић (Жи ван) Је ли са ве та, ро ђа на1921, умр ла од зи ме 1943.
366. Пеј чић (Ра де) Бран ко, ро ђен 1914, по ги нуо у НОБ-у 1943.
367. Пеј чић (Ра ди вој) Де сан ка, ро ђе на 1921, умр ла од зи ме 1943.
368. Пет ко вић (Вла ди мир) Јо ван, ро ђен 1887, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
369. Пе нов (Ни ко ла) Дра гу тин, ро ђен 1922, по ги нуо 1944. у НОБ-у, 

код Зма је ва.
370. Па нић Јо ва, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
371. Па нић (Ге ор ги је) Јо ван - Јо ца, ро ђен 1871. уби јен 1943, у цр кви
372. Пи лић (Ми лош) Вла ди мир – Влај ко, ро ђен 1912, уби јен 1942, у 

то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
373. По по вић (Про ка) Ми лан ко, ро ђен 1926, по ги нуо 1943. у НОБ-у 
374. По по вић (Сте ван) Ђо ка, ро ђен 1897, уби јен 1942, у то ку опе ра ци-

је Вик то ра То ми ћа
375. По по вић (Спа са) Ми лан, ро ђен 1909, по гнуо 1943. у НОБ-у, код 

Тр на ве
376. По по вић (Стан ко) Ка ти ца, ро ђе на 1926, уби је на 1943, у цр кви
377. По по вић (Стан ко) Ми ли ца, ро ђе на 1933, уби је на 1943, у цр кви
378. По по вић Ме ла ни ја
379. По по вић (Ге ор ги ја) Жи во јин, ро ђен 1886, уби јен 1942.
380. По по вић Пер си да – Пер са, ро ђе на 1889, уби је на 1942.
381. По зна но вић (Ла за) Или ја, ро ђен 1926, уби јен 1942, у Ста рој Гра-

ди шки
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382. При бић Еви ца, уви је на 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
383. Про да но вић (Жи ван) Ра да, ро ђен 1910, уби јен 1941, у око ли ни 

се ла
384. Про да но вић (Жи ван) Ми тар – Ми та, ро ђен 1913, по ги нуо 1944. 

у НОБ-у 
385. Прњаворац Ђо ка
386. Пр ња во рац (Ми лош) Ан ка,  ро ђе на 1927. уби је на 1943, у цр кви
387. Пан те лић (Сте ван) Мла ден – Мла ђа, ро ђен 1920, уби јен 1944.
388. Пар мак Ана, стре ља на од пар ти за на
389. Пан чић (Јо ван) Жи ван, ро ђен 1887, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
390. Па нић (Сте ван) Јо ви ца, ро ђен 1920, уби јен 1942.
391. Па нић (Пе тар) Ра да, ро ђен 1864, уби јен 1944.
392. Па нић (Ми лош) Ра до ван, ро ђен 1878, уби јен 1944.
393. Па нић (Ге ор ги је) Јо ви ца – Јо ван, ро ђен 1871, уби јен 1943, у цр кви
394. Па нић Бран ко
395. Пан чић Ни ко ла
396. Пе тро вић Ма ри ца, ро ђе на 1893, уби је на 1943, у Жум бер ку
397. Пе тро вић Мар ко, уби јен 1943. 
398. Пе тро вић (Све то зар) Ћи ра, ро ђен 1923, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
399. Пан те лић Мла ђа
400. Ра да ко вић Ве се лин, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То-

ми ћа
401. Ра да ко вић Не го ван, уби јен 1941. у око ли ни се ла
402. Ра да ко вић Ми тар, уби јен 1941. у око ли ни се ла
403. Ра дој чић Ђор ђе, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
404. Ра дој чић (Ан дри ја) Дра го мир, ро ђен 1906, по ги нуо у НОБ-у 

1944, код Пе ши ћа.
405. Ра дој чић (Ан дри ја) Ве ли мир – Ве ца, ро ђен 1900, уби јен 1941, у 

око ли ни се ла
406. Ра дој чић (Ан дри ја) Во јин, ро ђен 1894, стре љан 1943. од пар ти за-

на као чет ни.
407. Ра дој чић (Јо сим) Са ве та – Со ка, ро ђе на 1898, уби је на 1943, у сво-

јој ку ћи, од Ко за ка
408. Ра дој чић (Сте ва) Ра да, ро ђен 1890, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
409. Ра дој чић Со фи ја, ро ђе на 1877, уби је на у ку ћи 1943, од Ко зак.
410. Ра дој чић Са ве та, уби је на 1943, у цр кви
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411. Ра дој чић (Ва си ли ја) Сте ва, ро ђен 1902, уби јен 1943, у цр кви
412. Ра дој чић (Жи ван) Љу би ца – Љу ба, ро ђе на 1893. уби је на 1943, у 

цр кви
413. Ра дој чић (Пе ра) Љу ба, ро ђе на 1903. уби је на 1943, у цр кви
414. Ра дој чић (Ва си ли је) Мар ко, ро ђен 1900, уби јен 1943, у цр кви
415. Ра дој чић (Во јин) Ан дри ја, ро ђен 1922, уби јен 1941, у око ли ни 

се ла 
416. Ра дој чић (Ни ко ла) Ми ли ца, ро ђе на 1900, уби је на 1943. у сво јој 

ку ћи од пар ти за на
417. Ра дој чић Ми ле ва, ро ђе на 1898, уби је на 1942.
418. Ра дој чић (Мар ко) Об рад, ро ђен 1931, уби јен 1943, у сво јој ку ћи, 

од Ко за ка
419. Ра дој чић Ви да
420. Ра дој чић Спа са, уби јен 1943.
421. Ра ду кић (Че до мир) Ни ко ла, ро ђен 1913, по ги нуо 1943. у НОБ-у, 

код Пу ра чи ћа
422. Ра ду кић (Јо ван) Па ја, ро ђен 1873, уби јен 1942.
423. Ра ду кић (Па ја) Ко ста, ро ђен 1913, по ги нуо 1944. у НОБ-у, код 

Ку ве жди на
424. Ра ду кић Ко ста, стре љан 1943. од пар ти за на као чет ник
425. Ра ду ло вић Сте ва
426. Ра ду ло вић (Јо ван) Мил ка, ро ђе на 1880, уби је на 1943.
427.  Ра ду ло вић (Сте ван) Ми ли ца, ро ђе на 1874, уби је на 1943.
428. Ра ду ло вић (Ми лан) Ђор ђе, ро ђен 1936, уби јен 1941, у Ја се нов цу
429. Ра ду ло вић (Ми лан) Јо ва, ро ђен 1936, уби јен 1943.
430. Ра ду ло вић (Ми лан) Љу бин ка – Љу ба, ро ђе на 1934, уби је на 1943.
431. Ра ду ло вић Ми ка, ро ђен 1895, уби јен 1941.
432. Ра ду ло вић (Шан дор) Ма ри ја, ро ђе на 1913, уби је на 1945.
433. Ра до са вље вић (Пе тар) Све то зар (не где Цве то зар), ро ђен 1889, 

уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
434. Ра си мић (Га вро) Бо жа, ро ђен 1925, по ги нуо у НОБ-у 1943, код 

Ше ко ви ћа
435. Ро кић (Жи ван) Дра го мир – Дра га, ро ђен 1914, по ги нуо 1944. у 

НОБ-у, код Ту зле
436. Ре лић Ду шан, ро ђен 1916, по ги нуо 1944. у НОБ-у 
437. Ру ва рац Све то зар, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
438. Стев ков Ми ли ца, стре ља на од пар ти за на
439. Сте пан че вић (Ана) Стра хи ња, ро ђен 1925, по ги нуо 1943. у НОБ-у, 

у Бо сни.
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440. Сте пан че вић (Јо ва) Па вле – Па ја (не где Сте па но вић), ро ђен 1903, 
уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа 

441. Сте пан че вић (Си ма) Иг њат (не где Сте па но вић), ро ђен 1887, уби-
јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа

442.  Сте пан че вић (Си ма) Во јин, ро ђен 1908, уби јен 1942, у то ку опе-
ра ци је Вик то ра То ми ћа

443. Сте пан че вић (Иг њат) Ду шан (не где Сте па но вић Ду шко), ро ђен 
1926, по ги нуо 1942. као при пад ник НОП-а, у то ку опе ра ци је Вик-
то ра То ми ћа 

444. Сте пан че вић (Па вле) Јо ван – Јо ва (не где Сте па но вић), ро ђен 
1913, по ги нуо у НОБ-у 1944, у Бо сни

445. Сте пан че вић Јо ван, уби јен 1941. у око ли ни се ла
446. Сте пан че вић (Па вле) Ка ти ца – Ка ја, ро ђе на 1903, уби је на 1943.
447. Са вић (Гли ша) Ми тар, ро ђен 1886, уби јен 1942. 
448. Са вић (Љу бо мир) Ми тар, ро ђен 1888, за клан 1944.
449. Са вић (Те о дор) Кон стант ин – Ко ста, ро ђен 1887, уби јен 1942, у 

то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
450. Са вић (Ми та) Све ти слав, ро ђен 1926, по ги нуо 1944. у НОБ-у, код 

Ле жи ми ра
451. Са вић (Ми тар) Ни ко ла, ро ђен 1919, по ги нуо 1944. у НОБ-у, код 

Ча ни ћа
452. Са вић (Ко ста) Угље ша, ро ђен 1922, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
453. Са вић (Ва са) Ми лин ко, ро ђен 1883, уби јен 1945.
454. Са вић (Си ме он) Пе тар – Пе ра, ро ђен 1903, уби јен 1943, од Ко за ка
455. Са вић Ма ра, уби је на 1942, од пар ти за на.
456. Са вић Ка та
457. Са вић (Гру ја) Гли го ри је – Ги га, ро ђен 1924, уби јен 1941. 
458. Са вић (Ра до ван) Ми лан ко (не где „Ми лин ко“), ро ђен 1928, по ги-

нуо 1944. у НОБ-у, у бор ба ма за Бе о град
459. Са вић Ми ша
460. Са вић Це ца, уби је на 1944.
461. Са вић (Жи ван) Гли го ри је – Гли ша, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
462. Сил ве стро вић (Па вле) Си ме он - Си ма, ро ђен 1862. уби јен 1943, 

у цр кви
463. Сил ве стро вић (Сто јан) Со фи ја - Со ка, ро ђе на 1865. уби је на 1943, 

у цр кви 
464. Сил ве стро вић (Ми лан) Пе ра, ро ђен 1928, уби јен и НОБ-у 1943, 
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код Обре нов ца
465. Сил ве стро вић (Ра до ван) Ва си ли је – Ва са, ро ђен 1919, уби јен 

1942, у ак ци ји Вик то ра То ми ћа
466. Си мић Ми ле ва - Ле ла, уби је на 1943, у цр кви са сво је две кће ри
467. Сре тић (Ра до ван) Јо ван, ро ђен 1927, уби јен у ку ћи 1942.
468. Сре тић (Јо ван) Ка ти ца, ро ђе на 1866. уби је на 1943, у цр кви
469. Стан ко вић (Ми лош) Бран ко, ро ђен 1942, по ги нуо 1943. у НОБ-у 
470. Стан ко вић (Ни ко ла) Љу би ца, ро ђе на 1938, уби је на 1942, у збе гу
471. Стан ко вић (Слав ко) Жив ка, ро ђе на 1914, уби је на 1943.
472. Стан ко вић Жив ка, уби је на 1942 у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
473. Стан ко вић (Све то зар) Јо ван – Јо ва, ро ђен 1894, уби јен 1942, у то-

ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа 
474. Стан ко вић (Све то зар) Жив ка, ро ђе на 1908, уби је на 1942, у збе гу
475. Стан ко вић Ми лан – Ми ћа, уби јен 1941, у око ли ни се ла
476. Стан ко вић (Лу ка) То дор - То ша, ро ђен 1872, уби јен 1943, у цр кви
477. Стан ко вић (Сте во) Ми лош, ро ђен 1903, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
478. Стан ко вић (Сте во) Ни ко ла, ро ђен 1911, уби јен 1941, у сво јој ку ћи
479. Стан ко вић (Сте ван) Ни ко ла, ро ђен 1909, уби јен 1941, у Срем ској 

Ми тро ви ци
480. Стан ко вић (Пе ра) Ан дри ја, ро ђен 1893, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
481. Стан ко вић (Пе ра) Ђо ка, ро ђен 1895, уби јен 1943. у цр кви
482. Стан ко вић (Сте фан) Стан ко, ро ђен 1920, уби јен 1941.
483. Стан ко вић (Пе тар) Јо ван, ро ђен 1882, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
484. Стан ко вић (Јо ван) Си ма, ро ђен 1923, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
485. Стан ко вић (Јо ван) Те о дор, ро ђен 1875, уби јен 1942.
486. Стан ко вић (Јо ван) Ми лан, ро ђен 1924, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа,
487. Стан ко вић (Цве јо) Си ма, ро ђен 1900, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа 
488. Ста ни шић (Ми ли во је) Еми ли ја – Ми ла, ро ђе на 1926, уби је на 1943.
489. Ста ни шић (Јо ван) Ду шан, ро ђен 1884, уби јен 1942.
490. Ста ни шић (Јо ван) Ра до ван – Ра да, ро ђен 1883, уби јен 1942. 
491. Ста ни шић (Јо ван) Све ти слав, ро ђен 1891, уби јен 1943, у цр кви
492. Ста ни шић Све ти слав, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То-

ми ћа,
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493. Ста ни шић (Јо ван) То ша, ро ђен 1900, уби јен 1942.
494. Ста ни шић (Ва са) Јо ван, ро ђен 1870, уби јен 1943, у цр кви
495. Ста ни шић (Ва са) Ра да, ро ђен 1880, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
496. Ста ни шић (Ра де) Ми лан, ро ђен 1908, уби јен 1943. 
497. Ста ни шић Ми лан, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
498. Ста ни шић Ми лан – Ми ка Ши ље же, ро ђен 1925, при сту пио пар-

ти за ни ма 1942, по ги нуо 1943, на Фру шкој го ри.
499. Ста ни шић (Ва са) Јо ван, ро ђен 1870. уби јен 1943. у цр кви
500. Ста ни шић (Ду шан) Га вра, ро ђен 1928, по ги нуо  1943. у НОБ-у, у 

Бо сни
501. Ста ни шић (Ра да) Урош, ро ђен 1910, уби јен 1944.
502. Ста ни шић Пет ко
503. Ста ној чић (Ми лош) Мла ден, ро ђен 1874, уби јен 1943. у цр кви
504. Ста ној чић (Фи лип) Слав ко, ро ђен 1909, уби јен 1942. уби јен 1942. 

у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа 
505. Ста ној чић (Во јин) Ми ле на, ро ђе на 1922, уби је на 1944, у Срем-

ској Ми тро ви ци
506. Ста ној чић (Та на си је) Ми лен ко, ро ђен 1924, уби јен 1944.
507. Ста но је вић Мар ко
508. Ста но је вић Ва са
509. Ста но је вић Ра да
510. Стан ков Ни ко ла, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
511. Стој ко вић (Ве зли ја) Ми лен ко, ро ђен 1927, по ги нуо 1943. у НОБ-у, 

код Ча ђа ви це
512. Срем чић (Ђо ка) Ва са, ро ђен 1924, по ги нуо у НОБ-у, 1943, код 

Тр на ве
513. Срем чић (Ми ли вој) Са ва, ро ђен 1910, уби јен 1942. у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа 
514. Срем чић (Жи ван) Та на си је – Та на, ро ђен 1900, уби јен 1942.
515. Срем чић (Ми тар) Бран ко, ро ђен 1928, по ги нуо 1945. у НОБ-у, у 

Бол ма ну
516. Срем чић (Жи ка) Ми ли вој, ро ђен 1884, уби јен 1944. го ди не
517. Срем чић (Мла ден) Вељ ко –Ве ља, рођен 1912, уби јен 1942. у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
518. Срем чић (Ми тар) Са ва, ро ђен 1924. по ги нуо 1943. у НОБ-у, код 

Ше ко ви ћа
519. Срем чић (Мла ден) Ге ор ги је, ро ђен 1905, уби јен 1942, у опе ра ци-

ји Вик то ра То ми ћа
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520. Срем чић (Жи ван) Сте ва, ро ђен 1908, уби јен 1941.
521. Срем чић (Га вро) Со ка, ро ђе на 1887. уби је на 1943, у Ман ђе ло су 
522. Срем чић (Ку зман) Со фи ја, ро ђе на 1877, уби је на 1942, у сво јој ку-

ћи у Ле жи ми ру
523. Срем чић (Мла ден) Ђо ка, ро ђен 1905, уби јен 1942. као при пад ник 

НОБ-а, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа 
524. Срем чић (То дор) Сте ван, ро ђен 1894, уби јен 1942 у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
525. Сим чић (Во јин) Ву ко са ва – Ву ки ца (на спо ме ни ку у се лу сто ји 

Си ми чић), ро ђе на 1926, уби је на 1942. као при пад ник НОП-а у 
то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа, на Фру шкој го ри

526. Си ми чић (Урош) Ми ле ва, ро ђе на 1907, уби је на 1943.
527. Си ми чић (Во јин) Бра ни сла ва, ро ђе на 1928, уби је на 1942. као 

при пад ник НОП-а, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа, на Фру шкој 
го ри.

528. Си ми чић (Во јин) Ми ро сла ва, ро ђе на 1943, уби је на 1943, код Гра-
бо ва, у то ку опе ра ци је ко ја је до ве ла до зло чи на у цр кви

529. Сим чић Бран ко (на спо ме ни ку у се лу сто ји Си ми чић)
530. Сим чић Је ла (на спо ме ни ку у се лу сто ји Си ми чић)
531. Си ми чић (Сте фан) Све то зар, ро ђен 1889, уби јен 1943. у ку ћи 
532. Си ми чић (Све то зар) Ка ти ћа, ро ђе на 1923, уби је на 1943. у ку ћи 
533. Си ми чић (Све то зар) Лу ка, ро ђен 1912, уби јен 1943 у ку ћи 
534. Сим чић (Во ја) Ка та, (на спо ме ни ку у се лу сто ји Си ми чић), ро ђе-

на 1877, уби је на 1943, у цр кви 
535. Сим чић (Мир ко) Ран ко (на спо ме ни ку у се лу сто ји „Си ми чић“), 

ро ђен 1879, уби јен 1943, у цр кви
536. Сим чић Зла ти ца
537. Си ми чић Лу ка, ро ђен 1921, при сту пио пар ти за ни ма 1943. и исте 

го ди не по ги нуо у Ис точ ној Бо сни
538. Сми ља нић Пе тар
539. Сми ља нић (Пе тар) Бо шко, ро ђен 1923, уби јен 1944, у ло го ру Те ња
540. Сми ља нић (Ми тар) Ла зар – Ла за, ро ђен 1889, уби јен 1942, у то ку 

опе ра ци је Вик то ра То ми ћа 
541. Спа со је вић (Мар ко) Са ва, ро ђен 1890, уби јен 1942.
542. Спа со је вић (Са ва) Мар ко, ро ђен 1924, по ги нуо у НОБ-у 1944, у 

Ле жи ми ру.
543. Спа со је вић (Ата на си је) Ге ор ги је – Ра да, ро ђен 1870, уби јен 1942.
544. Спа со је вић (Са ва) Ра да, ро ђен 1914, уби јен 1942, у Ја се нов цу.
545. Спа со је вић (Во јин) Ва са, ро ђен 1919, по ги нуо 1944. у НОБ-у 

СтевоЛапчевић
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546. Тан ко сић Мла ђа, уби јен 1944, у око ли ни се ла
547. Те о до сић Слав ко
548. Те о до сић (Ду шан) Та на си је – Та на, ро ђен 1922, уби јен 1942. у то-

ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа 
549. Те о до ро вић (Јо ван) Ми лан (не где „То до ро вић“), ро ђен 1898, уби-

јен 1942, у то ку опе ра ци је Вик то ра То ми ћа
550. То мић Ма ца и ње но дво је де це, уби је ни 1943.
551. То мић Ми лош, уби јен 1943.
552. То шић (Јо ван) Ан ђел ка, ро ђе на 1938, уби је на 1943, у цр кви
553. То шић (Јо ван) Жи ва на, ро ђе на 1940, уби је на 1943, у цр кви
554. То шић (Јо ва) Жив ка, ро ђе на 1938, уби је на 1943, у цр кви
555. То шић (Та на си је) Ма ри ја, ро ђе на 1868, уби је на 1943, у цр кви
556. То шић (Јо ван) Ми лан, ро ђен 1903, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
557. То шић (Мла ден) Ла зар – Ла за, ро ђен 1915, по ги нуо 1941. у НОБ-у 
558. То шић (Мла ден) Ла зар, ро ђен 1916, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
559. Те шић Мар ко
560. Ту цић  (Жи ван) Ми лан, ро ђен 1904, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
561. Ту цић (Ми лан) Слобо дан, ро ђен 1924, уби јен 1942, у то ку опе ра-

ци је Вик то ра То ми ћа
562. Ђи рић (Те о дор) Ми лен ко (не где Ми лан ко), ро ђен 1875, уби јен 

1943, у цр кви
563. Уро ше вић (Ан дри ја) Не ма ња, ро ђен 1925, по ги нуо 1944. у НОБ-у 
564. Уро ше вић  (Ра да) Ва са, ро ђен 1903, уби јен 1942, у то ку опе ра ци је 

Вик то ра То ми ћа
565. Фра дој чић (Ан дри ја) Ве се лин, ро ђен 1911, уби јен 1942.
566. Фу ци јаш (Ро за) Слав ко, ро ђен 1907, уби јен 1942.
567. Чам праг (Сте ван) Ми о драг, ро ђен 1882, уби јен 1944.
568. Чо ко ри ло Во ји слав, ро ђен 1928, уби јен 1945.
569. Ша ла мун Слав ко, стре љан од пар ти за на.
570. Ше вић (Ми лан) Ка ти ца, ро ђе на 1880, уби је на 1943, у цр кви
571. Ше вић (Гли го ри је) Слав ко, ро ђен 1896, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
572. Ше вић (Са ва) Ду шан – Ду ја, ро ђен 1920, уби јен 1942, у то ку опе-

ра ци је Вик то ра То ми ћа
573. Ши шков Пе тар – Пе ра, ро ђен 1896, уби јен 1944м у око ли ни се ла
574. Ши шков Жив ка



120

575. Ши шков Ма ца
576. Ши шков Мар ко
577. Ши шков Ан ђа
578. Ши шков Ми лош
579. Ши шков Ла за

Гр гу рев ча ни уби је ни 27. но вем бра 1943. го ди не

580. Ла у ше вић Је ли са ве та (из Гр гу ре ва ца), у цр кви
581. Ла у ше вић (Ду шан) Сте ван (из Гр гу ре ва ца), ро ђен 1935, у цр кви
582. Ла у ше вић Јо ва на (из Гр гу ре ва ца), у цр кви
583. Ла у ше вић Ни ко ла (из Гр гу ре ва ца), у цр кви
584. Ла у ше вић Све ти слав (из Гр гу ре ва ца), у цр кви
585. Ла у ше вић (Сте ван) Ста на (из Гр гу ре ва ца), ро ђе на 1908, у цр кви
586. Ла у ше вић Ђур ђи на (из Гр гу ре ва ца), у цр кви
587. Си мин (Са во) Да ни ца (из Гр гу ре ва ца), ро ђе на 1939, у цр кви
588. Си мин (Са во) Жар ко (из Гр гу ре ва ца), ро ђен 1941, у цр кви
589. Си мин (Сте ван) Дра ги ца, (из Гр гу ре ва ца), ро ђе на 1915, у цр кви
590. Ла у ше вић Ду шан (из Гр гу ре ва ца), уби јен но вем бра 1943, на не-

по зна тој ло ка ци ји.
591. Ла у ше вић Бран ко (из Гр гу ре ва ца), уби јен но вем бра 1943, на не-

по зна тој ло ка ци ји.

Извориилитература

http://www.ma kro e ko no mi ja.or g/0-mi ro slav-zdrav ko vic/ge no cid-hr-
vat ske-dr za ve-u-sr bi ji-srem-1941-1945-go di ne/ улаз: 20.2.2020.

http://pu bli ka ci je.stat.gov.rs/G1931/Pdf/G19314001.pdf улаз: 
10.3.2020.

„Хро ни ка се ла Ле жи ми ра од 1941. до 1945. го ди не“
(Приредио) Драго Ње го ван: 185–186. АкцијаВикторатомићаи

ПокретнипрекисудуСрему1942.VгрупамасовнихзлочинауСрему, 
(2010), Нови Сад: Прометеј и Мало историјско друштво Нови Сад, 2010

За бе ле шке Ме сног од бо ра „СУБ НОР“-а Ле жи мир, Исто риј ски 
ар хив „Срем“, Ред. бр, 6 Инв. бр. 461

Ми ки ца Илић, СелоБосутуСрему, Срем ска Ми тро ви ца 2012. 
го ди на.

СтевоЛапчевић

file:///D:/Knjige/ZA%20SREDJIVANJE/Godisnjak/Godisnjak%202020/ 
file:///D:/Knjige/ZA%20SREDJIVANJE/Godisnjak/Godisnjak%202020/ 
http://publikacije.stat.gov.rs/G1931/Pdf/G19314001.pdf


Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.

121

Dr.sc.FilipŠKILJAN,znanstvenisavjetnik
In sti tut za mi gra ci je i na rod no sti, Za greb

PRE KRŠ TA VA NJE SR BA NA POD RUČ JU DA NAŠ NJE BO SNE 
I HER CE GO VI NE 1941. I 1942. GO DI NE PRE MA SA ČU VA NOJ DO
KU MEN TA CI JI IZ FON DA MI NI STAR STVA PRA VO SU ĐA I BO
GOŠ TO VLJA NE ZA VI SNE DR ŽA VE HR VAT SKE IZ HR VAT SKOG 

DR ŽAV NOG AR HI VA

Sa že tak: Au tor u tek stu do no si po dat ke o pre krš ta va nju Sr ba na pod ruč ju 
da naš nje Bo sne i Her ce go vi ne 1941. i 1942. go di ne. Na te me lju gra đe sa ču va ne u 
Hr vat skom dr žav nom ar hi vu u fon du Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja, od jel 
bo goš to vlja, au tor iz no si niz po da ta ka o po je di nač nim i ma sov nim pre krš ta va nji ma 
Sr ba na te ri to ri ji Vrh bo san ske nad bi sku pi je, Ba njo luč ke bi sku pi je, Tre binj sko-mr-
kan ske bi sku pi je i Mo star sko-du vanj ske bi sku pi je. Na kon uvod nih ri je či o od no su 
Ri mo ka to lič ke cr kve i Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske i po teš ko ća ma pri li kom is tra ži-
va nja ar hiv skih ma te ri ja la, od no sno o me to do loš kim na po me na ma, sli je di tekst u 
ve zi sa po je di nim pri mje ri ma pre krš ta va nja na pod ruč ju da naš nje Bo sne i Her ce-
go vi ne. 

Ključ ne ri je či: Sr bi, pra vo sla vlje, Dru gi svjet ski rat, pre krš ta va nja, Bo sna 
i Her ce go vi na

OdnosRimokatoličkecrkveiNezavisneDržaveHrvatske

Ko ri je ni broj nih aspe ka ta od no sa Ri mo ka to lič ke cr kve spram Ne za-
vi sne Dr ža ve Hr vat ske (NDH) se žu du bo ko u proš lost, ali u bli žem vre men-
skom pe ri o du, u pr voj po lov ci 20. sto lje ća, ka da su bal kan ski i svjet ski ra to vi 
pre kra ja li ge o po li tič ku kar tu svi je ta, ka da su mno ge dr ža ve i ne sta ja le i na sta-
ja le, a od no si Sve te sto li ce s dr ža va ma bi li ure đi va ni po seb nim, sve o bu hvat-
nim ugo vo ri ma, kon kor da ti ma, okol nost ko ja je utje ca la na vje r sku kon ste la-
ci ju i po li tič ke pri li ke u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji uo či Dru gog svjet skog ra ta ti če 
se upra vo jed nog kon kor da ta, to jest nje go vog ne po sto ja nja. Ko lo plet rat nih 
okol no sti je, na i me, do veo do stva ra nje Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske 1941. 

94:341.485(=163.41)(497.5-89)”1941/1942”
272-768(=163.41)(497.15)”1941/1942”

COBISS.SR-ID 12905481
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go di ne, a tu no vo stvo re nu rat nu tvo re vi nu – ne de mo krat sku po ute me lje nju, 
kvi slin šku po ge o stra teš koj ulo zi, šo vi ni stič ku i ra si stič ku po pro kla mi ra noj 
ide o lo gi ji i zlo či nač ku i ge no cid nu po prak si – Sve ta sto li ca ni je ni for mal no 
pri zna la, a ka mo li da se raz miš lja lo o ne kom me đu na rod no prav nom ugo vo ru 
s NDH. Me đu tim, od nos Sve te sto li ce pre ma NDH bio je obi lje žen, iz me đu 
osta log, i či nje ni com da Kra lje vi na Ju go sla vi ja sa Sve tom sto li com ni je ima la 
va ljan sve o bu hva tan me đu na rod no prav ni ugo vor (tzv. kon kor dat).

Sve ta je Sto li ca pri je Pr vog svjet skog ra ta ima la sklo plje ne kon kor da-
te s Cr nom Go rom (1886) i Sr bi jom (1914), ali ti ugo vo ri ni su bi li pri mje nji vi 
na pro sto ru no vo na sta le dr ža ve Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, ka sni je 
Kra lje vi ne Ju go sla vi je. Na kon što je pri zna la Kra lje vi nu SHS, 6. stu de nog 
1919, Sve ta sto li ca je tre ba lo s njom da sklo pi spo ra zum ko jim bi se prav no 
re gu li rao po lo žaj Ri mo ka to lič ke cr kve u Kra lje vi ni – pi ta nja vje ro na u ka u 
ško la ma i cr kva ma, pra va vjer skih ško la i usta no va, pi ta nje stje ca nja cr kve nih 
do ba ra, slo bo de ko mu ni ci ra nja sa Sve tom sto li com, slo bo de dje lo va nja ka-
to lič kih or ga ni za ci ja, te niz dru gih pi ta nja iz vjer skog ži vo ta.1 To se sple tom 
okol no sti ni je do go di lo.

U Kra lje vi ni SHS je 1921. go di ne ži vje lo 48% pra vo slav nih, 39% ka-
to li ka i 13% pri pad ni ka osta lih vjer skih za jed ni ca. Pre go vo ri o kon kor da tu 
ot po če li su ra nih dva de se tih go di na i po tra ja li vi še od de se tlje ća, da bi 1935. 
bi la po stig nu ta su gla snost o svim de ta lji ma tog do ku men ta, te je for mi ra ni 
ugo vor (ko ji vla da Mi la na Sto ja di no vi ća pot pi su je 1937) po slan u Skupšti nu 
i Se nat na usva ja nje. Me đu tim, usljed ogor če nog pro ti vlje nja Srp ske pra vo-
slav ne cr kve (SPC) usva ja nju kon kor da tu ta da na sta je du bo ka po li tič ka kri za, 
uz onu u ve zi sa aten ta tom na hr vat skog po li ti ča ra Stje pa na Ra di ća u Skupšti-
ni, mo žda i naj ve ća iz me đu dva ra ta, i pro ces ra ti fi ka ci je kon kor da ta se ob u-
sta vlja.

1 Na kon du go traj nih pre go vo ra iz me đu Kra lje vi ne SHS, pa po tom Kra lje vi ne Ju go-
sla vi je i Va ti ka na, na crt tek sta kon kor da ta pri hva ćen je i od ju go sla ven ske vla de i od Sve te 
sto li ce 1935. go di ne. Da bi stu pio na sna gu, pot pi sa ni kon kor dat tre ba lo je da ra ti fi ci ra-
ju Na rod na skupšti na i Se nat Kra lje vi ne Ju go sla vi je. Me đu tim, Srp ska pra vo slav na cr kva 
(SPC) i dru gi pro tu ka to lič ki kru go vi po kre nu li su kam pa nju pro tiv ra ti fi ka ci je kon kor da ta. 
Nad bi skup Aloj zi je Ste pi nac je 1935. po sje tio pa tri jar ha Var na vu že le ći ubla ži ti nje go vo 
pro ti vlje nje kon kor da tu. Me đu tim, pa tri jarh je us tra jao u svom ot po ru i 1936. tra žio da se 
kon kor dat od bi je. Na gla sio je i da će se SPC svim sred stvi ma bo ri ti pro tiv pri mje ne kon kor-
da ta, op tu žu ju ći vla du za iz da ju Srp ske pra vo slav ne cr kve. SPC je na kra ju, u srp nju 1937, 
za pri je ti la iz op će njem svi ma ko ji bi gla sa li za kon kor dat, a su ko bi su se pre ni je li i na uli ce. 
Na rod na skupšti na je ipak ra ti fi ci ra la kon kor dat, ali na kon što je pa tri jarh Var na va umro, 
od u sta lo se od ra ti fi ka ci je pred Se na tom ta ko da je po čet kom 1938. vla da iz vi je sti la SPC da 
je kon kor dat stvar proš lo sti (M. Ak ma dža, Ka to lič ka cr kva u mo nar hi stič koj Ju go sla vi ji, na 
www.al fa por tal.hr ). 

FilipŠkiljan
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Ina če, zbog ne re gu li ra nih od no sa sa Sve tom sto li com, Ri mo ka to lič-
ka cr kva u Kra lje vi ni bi la je u per ma nent nom la tent nom su ko bu s dr ža vom, 
a kon kor dat skom kri zom 1937. od no si su eska li ra li, pre to či li se i u za oš tre-
ni, op ći me đu na ci o nal ni, hr vat sko-srp ski an ta go ni zam. Uz aten tat na Ra di ća 
(1928) i uboj stvo kra lja Alek san dra (1934), bio je to svo je vr sni tre ći vr hu nac 
per ma nent ne de se to go diš nje po li tič ke kri ze, ko ji je on da, iz me đu osta log, re-
zul ti rao i pre u stro jem dr ža ve (for mi ra nje Ba no vi ne Hr vat ske). 

Ko li ko god se dvi je do mi nant ne cr kve u Kra lje vi ni tru di le oču va ti 
či sto ću i ple me ni tost svog po sla nja me đu lju di ma i na ro di ma, ide o lo gij ski 
ka rak ter sa me nji ho ve mi si je (evan ge li za ci ja svi je ta i uni ver zal nost kom pe-
ten ci ja i pre ten zi ja kle ra), vo dio ih je za vo dlji vim zo vom kle ri ka li zma, pro ze-
li ti zma i fi le ti zma. A ka ko je bi lo kroz ci je lu dvo mi le nij sku proš lost (i pla ne-
tar no), ta ko je bi lo i kroz za mr še ne kon tro ver zi je XX sto lje ća pa, da ka ko, i u 
za jed nič kom hr vat sko-srp skom „dr žav nom dvo riš tu“. 

Po vlaš te ni po lo žaj Srp ske pra vo slav ne cr kve u vi še kon fe si o nal noj 
Kra lje vi ni ogle dao se, iz me đu osta log, i u ne rav no mjer noj po dje li bu džet skog 
nov ca za cr kve i vje r ske za jed ni ce. SPC je, na i me, do bi va la čak dvi je tre ći ne 
iz no sa na mjen skih dr žav nih sub ven ci ja.2 

Po vlaš te nim po lo ža jem Srp ske pra vo slav ne cr kve u Kra lje vi ni otva-
rao se pro stor i pra vo slav nom pro ze li ti zmu i te ri to ri jal noj eks pan zi ji SPC na 
pro stor gdje ot pri je ni je ima la du bljih ko ri je na. Gra dio se niz cr ka va i osni vao 
niz pa ro hi ja na pod ruč ji ma gdje pra vo sla vlje ni je bi lo ra ši re no (Vis i Su šak 
npr.), a i vi še je vjer skih pri je la za bi lo s ri mo ka to lič ke na pra vo slav nu vje-
ro i spo vi jest ne go obrat no. S dru ge stra ne, ov dje je po treb no re ći i da se u 
an ti kon kor dat skoj agi ta ci ji 1937. go di ne SPC u ar gu men ta ci ji ko ri sti la upra-
vo onim di je lom tog ugo vo ra ko ji je iz ri je kom le gi ti mi rao mi sij ski ka rak ter 
ka to lič kog po sla nja u dr ža vi s pra vo slav nom ve ći nom i znat nim pri su stvom 
dru gih re li gi ja – da kle, ri ječ je ta ko đer i o bo ja zni od „kra đe vjer ni ka“.

Uglav nom, ne do sta tak sve o bu hvat nog i pre ci znog prav nog okvi ra za 
dje lo va nje Ri mo ka to lič ke cr kve na pro sto ru ci je le dr ža ve bio je, pr ven stve-
no za hr vat ski ka to lič ki vi so ki kler, iz nim no fru stri ra ju ći, što je ne sum nji vo 
do pri ni je lo da Ri mo ka to lič ka cr kva u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji vi di u us po sta vi 
NDH mo guć nost po stig nu ća ka ko va žnog na ci o nal nog ci lja ta ko i svog po-
vlaš te nog sta tu sa. 

Ne po sred no na kon pro gla še nja NDH (10. trav nja 1941), za gre bač-
ki nad bi skup Aloj zi je Ste pi nac po sje ću je pu kov ni ka Slav ka Kva ter ni ka (12. 

2 O od no su Kra lje vi ne Ju go sla vi je pre ma Ri mo ka to lič koj cr kvi vi di u: Jo zo To ma se-
vich, RatirevolucijauJugoslaviji1941–1945,Okupacijaikolaboracija, Za greb 2010, str. 
584–588 (u da ljem tek stu: J. To ma se vich, n.d.). 
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trav nja), a ubr zo po tom i An tu Pa ve li ća (16. trav nja, dan na kon nje go va do-
la ska u Za greb).3 Tim nad bi sku po vim po sje ti ma, kao i nje go vom po sla ni com 
sve će ni ci ma u NDH od 28. trav nja 1941, u ko joj iz ra ža va za do volj stvo osni-
va njem NDH i po zi va sve ćen stvo na „uz vi še ni rad oko ču va nja i una pre đe nja 
hr vat ske dr ža ve“ (isto su uči ni li i split sko-dal ma tin ski, krč ki i senj ski bi skup), 
vi so ki ka to lič ki kler jed noj re vo lu ci o nar no pro gla še noj no voj dr ža vi na te ri to-
ri ji me đu na rod no pri zna te Kra lje vi ne Ju go sla vi je (ko ja još ni je ka pi tu li ra la, to 
se de si lo 17. trav nja), jav no i iz rav no da je le gi ti mi tet (ka ko jed nom de kla ri ra-
nom ide o loš kom kon struk tu, ta ko i dr žav no-prav nom okvi ru kao re žim skom 
in stru men tu). Le ga li tet se pak „vu kao“ iz for mal ne pri mo pre da je ba no vin ske 
upra ve 10. trav nja 1941. i na pro du lje nju ra da iza bra nog sa zi va Sa bo ra.

U okvi ru svo je ide o lo gi je „ko nač nog rje še nja srp skog pi ta nja“ us ta še 
su Srp sku pra vo slav nu cr kvu sma tra li no si te ljem na ci o nal nog iden ti te ta Sr ba 
u Hr vat skoj pa su se pra vo slav ni sve će ni ci naš li pr vi na uda ru us taš kih vla-
sti.4 Za pra vo slav ne vjer ni ke je pak, s ci ljem od na ro đi va nja i asi mi la ci je, bi la 
pla ni ra na kon ver zi ja – tre ba lo ih je pre ve sti na ri mo ka to lič ku, od no sno na 
gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest, što bi pret ho di lo nji ho vom po hr va će nju – pa je 
po čet kom 1942. go di ne vla da NDH pro gla si la od lu ku da se pri je la zni ci mo-
ra ju na ci o nal no upi si va ti i iz jaš nja va ti kao Hr va ti. 

Za kon ska od red ba (ured ba sa sna gom za ko na), o pri je la zu iz jed ne 
vje re u dru gu do ne se na je već 3. svib nja 1941. Tom se ured bom us taš ka vlast 
„po sta vi la“ iz nad Ri mo ka to lič ke cr kve, što je vi dlji vo iz član ka ured be gdje 
sto ji da je za va lja nost pri je la za po treb no da stran ka ko ja mi je nja vje ru pod-
ne se pi sa nu pri ja vu „uprav noj vla sti pr ve mol be“ (ko tar skoj obla sti, od no sno 
grad skom po gla var stvu, da kle svje tov noj, re žim skoj vla sti), o svo joj na mje ri 
i da od „uprav ne vla sti pr ve mol be“ do bi je po tvr du o toj svo joj pri ja vi.5 Ri-
mo ka to lič ka cr kva ni je bi la za do volj na ta kvim mi je ša njem dr ža ve u cr kve ne 
po slo ve. U svo jim ra do vi ma po vje sni čar Ju re Kriš to ja sno po ka zu je na ko ji su 
se na čin do pi si i okru žni ce iz me đu Cr kve i jav no u prav nih re so ra raz mje nji-
va le i ka ko je na po je di ne cr kve ne do pi se re a gi ra la dr ža va, a na ko ji je na čin 
na dr žav ne ured be re a gi ra la Cr kva. Du hov ni stol je na za kon sku od red bu od 
3. svib nja re a gi rao već 8. svib nja 1941. sta vom da „pri stup u ka to lič ku Cr-
kvu mo že se do pu sti ti sa mo onim oso ba ma, za ko je po sto ji osvje do če nje, da 
to že le uči ni ti iskre no i s uvje re njem o isti ni to sti na še sve te vje re i o nje noj 

3 Ju re Kriš to, Sukobsimbola:PolitikavjereiideologijeuNezavisnojDržaviHrvat
skoj, Za greb, 2001, str. 37–39 (u da ljem tek stu: J. Kriš to, n.d.). 

4 O stra da nji ma pra vo slav nih sve će ni ka vi di u: V. Đ. Đu rić, Ustašeipravoslavlje. 
Be o grad 1989, str. 106–117.

5 Narodnenovine, 4. svib nja 1941. 
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po tre bi za spas du še“, a da bi tre ba lo od bi ja ti one „ko ji bi u Cr kvu htje li ući 
bez is prav nih mo ti va tra že ći u njoj sa mo zaš ti tu svo jih ma te ri jal nih in te re sa 
i ego i stič kih ci lje va“.6 Ne du go na kon to ga, 27. svib nja, Mi ni star stvo pra vo-
su đa i bo goš to vlja NDH ob ja vlju je Upu te o pri je la zu s jed ne vje re na dru gu.7 
Mi ni star Mi le Bu dak u tom do ku men tu upu ću je ko tar ske i grad ske vla sti da 
je di no one mo gu iz da va ti po tvr de o pri ja vi za vje r ski pri je laz. Krat ko iza 
to ga, u lip nju, ob ja vlje ni su i pro pi si o pri ma nju u Ri mo ka to lič ku cr kvu. Mi-
ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja po tom, 14. srp nja, ša lje bi skup skim or di-
na ri ja ti ma NDH do pis iz ko jeg se vi di da us ta še ne že le da na ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest pre la ze pra vo slav ni sve će ni ci, uči te lji, tr gov ci, obrt ni ci i bo-
ga ti se lja ci. U do pi su je ta ko đer vi dlji vo da dr ža va ne že li da pra vo slav no 
sta nov niš tvo pre la zi na gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest, a isto ta ko je sa svim 
ja sno da je dr ža va ta ko ja tre ba iz da ti do zvo lu za vje r ski pri je laz.8 Cr kva 16. 
srp nja ša lje do pis Mi ni star stvu pra vo su đa i bo goš to vlja iz ra ža va ju ći ne sla ga-
nje sa za bra nji va njem pri je la za na gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest, a ta ko đer 
sma tra da bi tre ba lo da se pri je la zi odo bra va ju i pra vo slav noj in te li gen ci ji.9 
Dr žav no rav na telj stvo za po no vu (na ko je su u me đu vre me nu po ste pe no pre-
no še ne nad le žno sti za vo đe nje po slo va u ve zi sa vjer skom kon ver zi jom), ša lje 
30. srp nja 1941. okru žni cu u ko joj po na vlja za htjev vla sti da pra vo slav ni ne 
pre la ze na gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest osim u slu ča je vi ma gdje već po sto-
je gr ko ka to lič ke žu pe. U toj se okru žni ci spo mi nju i po tvr de o če sti to sti ko je 
mo gu iz da va ti je di no ko tar ska i op ćin ska po gla var stva, a bez če ga se ne mo že 
ni ot po če ti po stu pak vjer skog pri je la za. Te upu te su vri je di le za ci je lu NDH, 
osim za pod ruč je Kr ba ve i Psa ta i žu pe Go ra10, dok je iz do pi sa ko ji vrh Cr kve 
upu ću je cr kve noj hi je rar hi ji po čet kom ko lo vo za 1941. po sve ja sno da Cr kva 
pri sta je da dr žav ne vla sti iz da ju po tvr de o če sti to sti, či me za pra vo pre puš ta-
ju re ži mu da od lu ču je tko je po do ban da do bi je do zvo lu za vje r ski pri je laz, a 
tko ni je.11 Po ten ci jal ni su pri je la zni ci mo ra li pro ći i „pri pre mu“ za pre la zak u 
ka to li čan stvo, a tu „pri pre mu“, to jest po u ča va nje o vje ri, vo di li su ili lo kal-
ni sve će ni ci ili tzv. mi si o na ri što su po ma ga li sve će ni ci ma. Ri tam, od no sno 
in ten zi tet sa mog pre krš ta va nja, odre đi vao je us taš ki re žim, a ne cr kve na hi-

6 Katoličkilist, 19. svib nja 1941.
7 Narodnenovine, 27. svib nja 1941.
8 J. Kriš to, n.d., str. 177–179. 
9 Si ma Si mić, PrekrštavanjeSrbazavremeDrugogsvetskograta, Ti to grad, 1958, 

str. 63–64.
10 Ve ljko Đ. Đu rić, PrekrštavanjeSrbauNezavisnojDržaviHrvatskoj,Prilozi za

istorijuverskoggenocida, Be o grad, 1991, str. 45–46.
11 J. Kriš to, n.d., str. 182–183.
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je rar hi ja. Ta ko zbog pri lič ne ka o tič no sti na te re nu i pro mi je nje nih okol no sti 
(na rod ni usta nak i kri tič ki od nos Ni je ma ca i Ta li ja na pre ma us taš koj po li ti ci 
pre krš ta va nja), u ruj nu 1941. go di ne Mi ni star stvo unu traš njih po slo va ša lje 
dr žav nim ti je li ma i bi skup skim or di na ri ja ti ma okru žni cu ko jom se po žu ru ju 
vjer ski pri je la zi, tj. tra ži da se ne pra ve bi ro krat ski pro ble mi oso ba ma ko je 
že le pri je ći na ka to li čan stvo.12 Po čet kom li sto pa da 1941. osni va se i Vje r ski 
od sjek Dr žav nog rav na telj stva za po no vu i na to ti je lo dr ža va pre no si sve po-
slo ve u ve zi sa vjer skim pri je la zi ma. 

Ipak, ko nač no, pre ci zan slu žbe ni stav pre ma vjer skim pri je la zi ma i 
mi je ša nju dr ža ve u taj po sao Cr kva za u zi ma na bi skup skoj kon fe ren ci ji 17–
19. stu de nog 1941. za ključ kom u de set to ča ka. Kao pr vo, is ti če se da se sa mo 
Cr kva mo že i mo ra ba vi ti pri je la zi ma na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest; dru-
go, da sa mo cr kve na hi je rar hi ja mo že po sta vlja ti lju de što će po u ča va ti pri je-
la zni ke u vje ri; tre će, da ta kvi lju di mo gu bi ti ovi sni sa mo o cr kve nim in sti tu-
ci ja ma; če tvr to, da Ka to lič ka cr kva pri zna je sa mo pri je la ze oba vlje ne pre ma 
cr kve nim pro pi si ma; pe to, da dr žav ne in sti tu ci je ne smi ju po niš ta va ti pri je-
la ze ko je Cr kva pro ve de; še sto, da epi sko pat iz a bi re od bor či ji će se čla no vi 
bri nu ti o pri dr ža va nju pra vi la kod pri je la za; sed mo, da u Cr kvu mo gu bi ti 
pri mlje ni sa mo oni što to slo bod no tra že; osmo, da ob red u ko ji će pri je la znik 
pri je ći ne mo že odre đi va ti dr ža va; de ve to, da će iza bra ni od bor or ga ni zi ra ti 
te ča je ve za one ko ji pro po vi je da ju po ten ci jal nim pri je la zni ci ma; i de se to, da 
se pri je la zni ci ma mo ra ju za jam či ti sva gra đan ska pra va.13 Na taj se na čin Ri-
mo ka to lič ka cr kva zaš ti ti la od op tu žbi za ka to lič ki pro ze li ti zam, za po ti ca nje 
vjer ni ka dru gih kon fe si ja na vje r ski pri je laz na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. 

Ma sov no pre la že nje s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest 
za vr ši lo je u pro lje će 1942, kad je us po sta vlje na Hr vat ska pra vo slav na cr-
kva.14

12 Isto, str. 185–186.
13 Isto, str. 194–202.
14 Di je lo ve ovo ga uvo da vi di u: Fi lip Ški ljan, „Pre vje ra va nje Sr ba na pod ruč ju sje-

ve ro za pad ne Hr vat ske 1941. i 1942. go di ne“, Tokoviistorije,knji ga I (2014), str. 135–173; 
F. Ški ljan, „Vje r ski pri je la zi s pra vo slav ne na “ri mo ka to lič ku i gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest 
na pod ruč ju ko ta ra Kri žev ci u vri je me NDH“, Cris, 17 (1) (2015), str. 97–107;  F. Ški ljan, 
„Vje r ski pri je la zi s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku i gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest na pod ruč ju 
ko ta re va Pa krac i Da ru var iz me đu 1941. i 1945“, ZbornikJanković, 1 (2015), str. 101–122; 
F. Ški ljan, „Vjer ski pri je la zi s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku i gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest 
u Po dra vi ni iz me đu 1941. i 1945. go di ne“, Podravina, 15 (29) (2016), str. 168–179; F. Ški-
ljan, „Vje r ski pri je la zi s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest u NDH (1941–1945) 
na pod ruč ju ar hi đa ko na ta Sve tač je (Nov ska, No va Gra diš ka, Ori o vac)“, Kulturapolisa, 12 
(31) (2016), str. 185–202; F. Ški ljan, „Vjer ski pri je la zi na ri mo ka to lič ku i gr ko ka to lič ku vje-
ro i spo vi jest na pod ruč ju Va ra ždi na, Me đi mur ja i u Hr vat skom za gor ju iz me đu 1941. i 194., 
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ProblemarhivskihizvorauistraživanjuvjerskihprijelazauNDH

O bro ju pri je la zni ka s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest 
u vri je me po sto ja nja NDH ras pra vlja se već de se tlje ći ma. Naj ra ni ja ku mu la-
tiv na kvan ti fi ka ci ja kon ver zi ja pra vo slav nih u ka to li ke u NDH je u jed nom 
iz vješ ta ju Pa pi Pi ju XII s po čet ka svib nja 1943. go di ne nad bi sku pa Aloj zi ja 
Ste pin ca.15 U tom iz vješ ta ju do slov no sto ji: „Mla da hr vat ska dr ža va, ro đe na u 
straš ni jim i te žim pri li ka ma ne go bi lo ko ja dr ža va kroz vi še vi je ko va, bo re ći 
se očaj nič ki za svoj op sta nak, po ka zu je sa svim tim u sva koj pri li ci, da že li 
osta ti vje r na svo jim sjaj nim ka to lič kim tra di ci ja ma i osi gu ra ti bo lje i ja sni je 
iz gle de Ka to lič koj cr kvi u to me ku tu ku gle ze malj ske. U pro tiv nom, nje zi-
nom pro paš ću ili fa tal nim sma nje njem – ti su će naj bo ljih hr vat skih vjer ni ka i 
sve će ni ka žr tvo va le bi dra go volj no i ra do svo je ži vo te da za pri je če tu stra ho-
vi tu mo guć nost – ne bi bi lo uniš te no sa mo onih 240.000 pri je la zni ka sa srp-
skog pra vo sla vlja ne go i či ta vo ka to lič ko pu čan stvo to li kih te ri to ri ja sa svim 
svo jim cr kva ma i svo jim sa mo sta ni ma. Pre ma pri rod nom po ret ku stva ri, ako 
Bog ne bi uči nio ne ko ve li ko ču do, na pre dak je ka to li ci zma usko po ve zan uz 
na pre dak Hr vat ske Dr ža ve, nje gov op sta nak uz nje zin op sta nak, nje gov spas 
uz nje zin.“ Ovo je pi smo upo tri je blje no na su đe nju Ste pin cu, ne ka ko bi taj 
do ku ment svje do čio o či nu mi lo sr đa uči nje nom da bi se spa si li ljud ski ži vot, 
ne go kao op tu žba da je Ste pi nac ko la bo ri rao s Pa ve li ćem. Ste pi nac i nje go vi 
od vjet ni ci tvr di li su ta da da je ri ječ o kri vo tvo ri ni. Ipak, bez ob zi ra na to, ta 
broj ka se pro vla či la de se tlje ći ma na kon Dru gog svjet skog ra ta kao okvir na o 
bro ju pri je la zni ka s pra vo sla vlja na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest i to ne za-
to što bi bi la toč na, već za to što je bi la je di na. Jo zo To ma se vich, po vje sni čar 
ko ji je u SAD na pi sao iz vr sno dje lo RatirevolucijauJugoslaviji194–1945.
–Okupacijaikolaboracija, tra žio je za po tre be pi sa nja tog ra da po dat ke o 
bro ju pri je la zni ka. Bu du ći da je po gla vlje o vjer skim pri je la zi ma u NDH či ni-

Hrvatskozagorje,časopiszakulturu, 2016, str. 117–135; F. Ški ljan, „Vje r ski pri je la zi s pra-
vo slav ne na ri mo ka to lič ku i gr ko ka to lič ku vje ru u vri je me NDH na pod ruč ju Bje lo var skog 
de ka na ta“, RadoviZavodazaznanstvenoistraživačkiiumjetničkiraduBjelovaru, 10 (2016), 
str. 295–314; F. Ški ljan, „Vje r ski pri je la zi s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest na 
pod ruč ju Vaš ćan skog ar hi đa ko na ta (Vi ro vi ti ca, Sla ti na, Ora ho vi ca, Na ši ce) u vri je me NDH 
(1941–1945)“, Scriniaslavonica, 17 (2017), str. 223–251; F. Ški ljan, „Pre vje ra va nja pra vo-
slav nih Sr ba u Go rič kom ar hi đa ko na tu (Kar lo vac i oko li ca) iz me đu 1941. i 1945. go di ne“, 
Arhiv,časopisArhivaJugoslavije, 18 (1–2) (2017), str. 127–145. F. Ški ljan, „Vje r ski pri je-
la zi s pra vo sla vlja na ri mo ka to lič ku vje ru iz me đu 1941. i 1945. na pod ruč ju ko ta ra Po že ga“, 
RadoviZavodazaznanstveniiumjetničkiraduPožegi, 6 (2017), str. 173–195.

15 Fra njo Ša njek, „Dr. Aloj zi je Ste pi nac i Ne za vi sae Dr ža va Hr vat ska u svje tlu nad-
bi sku po va dos si e ra Sve toj Sto li ci (1943.)“, CroaticaChristianaPeriodica 40 (1997), str. 
97–105.
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lo je dan od va žni jih di je lo va nje go va ra da, To ma se vich se ras pi ti vao na vi še 
mje sta ka ko bi do šao do toč ni jih po da ta ka o bro ju pri je la zni ka, od no sno do 
do ku men ta ci je ko ja se ti ca la tog bro ja. U do dat ku po gla vlja o cr kva ma, pod 
na slo vom „Je li nad bi sku pov iz vješ taj pa pi iz svib nja 1943. au ten ti čan?“16, 
To ma se vich opi su je svo ju po tra gu za do ku men ta ci jom o vjer skim pri je la zi-
ma. U tek stu na vo di ka ko je po tra gu za do ku men ta ci jom za po čeo pi smom 
Va ti ka nu s mol bom da mu se do pu sti uvid u ko re spon den ci ju pa pin skog po-
sla ni ka u Za gre bu, opa ta Mar co nea i nad bi sku pa Ste pin ca, ko ja se na la zi u 
Va ti kan skom ar hi vu. Di plo mat ski je upu ćen na se kun dar ne iz vo re ko ji će 
usko ro bi ti ob ja vlje ni. Po tom je, u srp nju 1967. go di ne, u Za gre bu pri u pi tao 
nad bi sku pa Fra nju Še pe ra o bro ju pri je la zni ka na što mu je ovaj od go vo rio da 
se ne sje ća bro ja, a kad je 1974. za mo lio Dr žav no taj niš tvo Nje go ve sve to sti 
u Ri mu da ko nač no do bi je na uvid do ku men ta ci ju ko ju je tra žio 1967, mon si-
njor što ga je pri mio iz ja vio je da su šan se da do bi je bi lo ka kvu do ku men ta ci-
ju o pre pi sci Mar co ne -Ste pi nac rav ne niš ti ci. U ko nač ni ci, s na dom da će bi ti 
otvo re ni ar hi vi Nad bi sku pi je za gre bač ke, To ma se vich je 1975. upu tio pi smo 
i nad bi sku pu Fra nji Ku ha ri ću na što je do bio od go vor da Kap tol ne ma do ku-
men ti ra nih po da ta ka ko ji bi mu mo gli po slu ži ti za znan stve no is tra ži va nje i 
to za to što u pri li ka ma po sli je ra ta ni su po ku ša li do ve sti sta ti stič ke po dat ke u 
red. Ipak, To ma se vich je go di nu da na ka sni je, kad je već iz gu bio sva ku na du 
da će bi lo što u ve zi s tim pro na ći, u Pu blic Re cord Offi  ceu u Lon do nu na i šao 
na bri tan ske do ku men te ko ji su po ka za li da je nad bi sku pov iz vješ taj iz 1943. 
go di ne au ten ti čan. Na i me, To ma se vich je na i šao na iz vješ taj Fran ci sa d’Arcy 
Os bor na, bri tan skog iza sla ni ka u Va ti ka nu, sa po seb nim do dat kom čla na bri-
tan skog iza slan stva Mont go merya. Os born je iz vi je stio o po sje tu Kru no sla-
va Dra ga no vi ća, spe ci jal nog iza sla ni ka pri ure du ne slu žbe nog pred stav ni ka 
NDH u Va ti ka nu, nje mu i Mont go meryiju u dru goj po lo vi ci 1943. ili po čet-
kom 1944. go di ne, Dra ga no vić je Mont go meryiju po ka zao Ste pin če vo pi smo 
pa pi, a Mont go mery je u spo me nu tom do dat ku Os bor no vom iz vješ ta ju pri lo-
žio još go to vo dvi je stra ni ce ci ta ta iz to ga pi sma ko ji se po du da ra ju s tek stom 
iz vješ ta ja pre zen ti ra nog na su đe nju nad bi sku pu. 

Ma da se još uvi jek spe ku li ra o sa mom ukup nom bro ju pri je la zni ka s 
pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest u NDH, ipak se da nas ve ći na 
kon tro ver zi uglav nom ti če ka rak te ra i etič no sti te dok tri nar ne do sljed no sti i 
po li tič ke opor tu no sti sa mog či na kon ver zi je. To su, da ka ko, aspek ti o ko ji ma 
će se i na da lje vo di ti ras pra ve, ali pi ta nje bro ja vjer skih pri je la za je neš to što 
se mo že pri lič no pre ci zno i jed no stav no ri je ši ti. Na i me, se dam de set i vi še 
go di na je proš lo od sa mih do ga đa ja i ne ma ni za kon ske ni mo ral ne za pre ke 

16 J. To ma se vich, n.d., str. 629–631. 
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znan stve nom uvi du u do ku men te, a je di no ako se po br o ji po i me nič no sva ki 
pri je la znik, od no sno pod no si telj mol be za vjer ski pri je laz, mo že mo do ći do 
toč nih broj ki. Vo đe nje knji ga vjer skih pri je la zni ka, iz me đu osta log, žup ni ko-
va je ele men tar na rad na oba ve za i na ra zi ni žu pa mo ra ju po sto ja ti ru di men-
tar ni po da ci, a na vi šim ra zi na ma hi je rar hi je si gur no i ku mu la tiv ni po da ci, 
vje ro jat no čak ana li tič ki di je lom i ob ra đe ni. 

Metodološkiproblemi

Is tra ži va nje vjer skih pri je la za iz nim no je kom plek sno zbog broj nih 
pro ble ma što se ja vlja ju pri li kom is tra ži va nja. Kao pr vi i naj ve ći tre ba is tak-
nu ti či nje ni cu da oso be ko je su za tra ži le pri je laz na ri mo ka to lič ku, od no sno 
gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest ili islam ni su uvi jek preš le na tu vje ro i spo vi jest 
već su od u sta ja le od pri je la za što ni gdje ni je bi lo za bi lje že no. Bi lo je, da ka-
ko, i onih ko ji ma pri je laz ni je bio odo bren, ali ta kvi su slu ča je vi ui sti nu bi li 
ri jet ki. Kao dru gi pro blem va lja spo me nu ti i to da su kod ma sov nih vjer skih 
pri je la za po ne kad ubi lje že ni i lju di što uop će ni su bi li pri sut ni pri li kom pre-
krš ta va nja, ko ji su se u tom tre nut ku na la zi li ne sa mo iz van se la, u ne kom dru-
gom di je lu NDH, već i iz van NDH (naj češ će u za ro blje niš tvu u Nje mač koj, 
ali i u Ame ri ci). Pri li kom ma sov nih vjer skih pri je la za de ša va lo se, ia ko ne 
oso bi to če sto, da su ubi lje že ni i lju di već pre mi nu li. Po pi si ta ko đer ni su toč ni 
i zbog či nje ni ce da su po je din ci bi li ubi lje že ni vi še pu ta. Na i me, de ša va lo se 
da su po je din ci pod no si li mol bu za vjer ski pri je laz, a on da od go vor na tu mol-
bu ni je sti gao du že vre me na, pa su žup ni ci po nov no po sta vlja li, pod dru gim 
red nim bro jem, pi ta nje po je di noj bi sku pi ji ili nad bi sku pi ji za iste po je din ce 
ili iste obi te lji. Zbog to ga je mo glo do ći i do po na vlja nja ime na istih oso ba u 
ko nač nom spi sku onih što su pod ni je li mol bu za vjer ski pri je laz. Va lja spo-
me nu ti i či nje ni cu da su mno ga ime na i pre zi me na mo žda za pi sa na po greš no. 
Na i me, bu du ći da je ve ći na do ku me na ta pi sa na ru kom, a po je di ni žup ni ci ni-
su ima li po sve či tljiv ru ko pis, mo glo je la ko da do đe do na vo đe nja po je di nih 
po greš nih ime na i pre zi me na u po pi su oso ba ko je su za tra ži le pri je laz. Naj-
češ će greš ke to ga ti pa su one gdje su u po pis upi sa ni sta ro ka to li ci (po svo jim 
ime ni ma i pre zi me ni ma ne raz li ku ju se od pra vo slav nih), od no sno Ži do vi (za 
ko je je ta ko đer po ne kad te že usta no vi ti da su ži dov ske vje ro i spo vi je sti). Pra-
va je šte ta što ni su sa ču va ne knji ge pri je la za ko je bi nam ne dvo smi sle no da le 
in for ma ci ju o to me tko je pre šao na ri mo ka to lič ku, od no sno islam sku vje ro i-
spo vi jest na pod ruč ju da naš nje Bo sne i Her ce go vi ne.

Glav ni iz vor za pro u ča va nje te te me u Hr vat skoj pred sta vlja ju do ku-
men ti u Hr vat skom dr žav nom ar hi vu u fon do vi ma Mi ni star stvo pra vo su đa 
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i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja i Dr žav no rav na telj stvo za po no vu, 
Vje r ski od sjek. Ta dva iz vo ra vr lo su  vri jed na, ali nam ne da ju kom ple tan 
uvid kao što bi smo ga do bi li is tra ži va nji ma u ar hi vu Vrh bo san ske bi sku pi je u 
Sa ra je vu ili Ba nja luč ke bi sku pi je u Ba nja Lu ci, od no sno Mo star sko-du vanj-
ske bi sku pi je u Mo sta ru i Tre binj sko-mr kan ske bi sku pi je u Tre bi nju. Na i me, 
u Hr vat skom dr žav nom ar hi vu se na la ze po je di nač ne po tvr de dr žav nih vla sti 
o to me da se po je din ci ma odo bra va pri je laz na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi-
jest, od no sno islam. Osim to ga, me đu tim do ku men ti ma mo gu će je pro na ći i 
po pi se onih ko ji su preš li za po je di na mje sta, op ći ne i ko ta re ve na pod ruč ju 
či ta ve NDH i okol no sti nji ho va pri je la za. U fon du Dr žav no rav na telj stvo za 
po no vu, u ku ti ji 584, što pred sta vlja či ta vu do ku men ta ci ju Vjer skog od sje ka 
Dr žav nog rav na telj stva za po no vu, na la zi se niz do ku me na ta u či jim re do vi-
ma se spo mi nje broj na ja vlje nih pri je la za, od no sno broj oba vlje nih pri je la za 
na pod ruč ju či ta ve NDH u dru goj po lo vi ni 1941. i na po čet ku 1942. go di ne. 
Ta je do ku men ta ci ja ta ko đer vr lo dra go cje na jer nam da je uvid u broj pri je la-
za ko ji su oba vlje ni na pod ruč ju po je di nih ko ta re va i op ći na. 

SlučajBosneiHercegovine
UstaškapolitikaprotivSrba

Na pod ruč ju da naš nje Bo sne i Her ce go vi ne u vri je me Kra lje vi ne Ju-
go sla vi je ži vje lo je 2.323.555 sta nov ni ka, a pra vo slav nih je bi lo 1.028.139, 
od no sno 44,45% te su pred sta vlja lii naj broj ni je sta nov niš tvo. Te ri to ri jal no je 
Bo sna i Her ce go vi na bi la po di je lje na na če ti ri ba no vi ne: Vr ba sku, Drin sku, 
Zet sku i Pri mor sku.17 

Od mah na kon us po sta ve NDH us ta še su pri stu pi le po li ti ci is tre blje nja 
Sr ba i Ži do va, ka ko na pod ruč ju da naš nje Hr vat ske, ta ko i na pod ruč ju Bo sne 
i Her ce go vi ne. Srp sko pi ta nje po sta vi lo se kao spe ci fi čan pro blem us taš kog 
re ži ma. Ka ko bi Sr bi bi li ozna če ni kao ne po želj ni, us ta še su na čin ob ra ču na 
sa Sr bi ma ja sno na vi je sti le u dnev nim i tjed nim gla si li ma što su iz la zi la u 
NDH. Tre ba ja sno re ći da su us ta še ta kva gle diš ta pro pa gi ra li i u vri je me dok 
su bi li u po li tič koj emi gra ci ji, da kle i pri je do la ska na vlast. Glav ni val us taš-
ke pro pa gan de pro tiv Sr ba usli je dio je ti je kom svib nja i lip nja 1941. go di ne, a 
on se ma ni fe sti rao jav nim go vo ri ma us taš kih du žno sni ka na ve li kim ma ni fe-
sta ci ja ma di ljem NDH. U pro pa gan di or ga ni zi ra noj pro tiv Sr ba is ti ca lo se da 
Sr bi ma ne ma mje sta u NDH, da su Sr bi stra ni ele men ti ko ji su se su ko blja va li 
s Hr va ti ma i u proš lo sti, te da „srp sko pi ta nje“ tre ba na ne ki na čin ri je ši ti. Pro-

17 Definitivnirezultatipopisastanovništvaod31.marta1931.godine,knjigaII,Pri
sutnostanovništvopoveroispovesti, Be o grad 1938. 
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tiv Sr ba je ob ja vlje no i ne ko li ko za kon skih od red bi ko je su im znat no ote ža-
va le sva ko dnev ni ži vot. Pr ve od red be su se od no si le na uki da nje ći ri li ce i na 
pri je laz s jed ne vje ro i spo vi je sti na dru gu (o če mu je već bi lo ri je či), a ka sni je 
od red be su se od no si le na ozna ča va nje Sr ba, ogra ni ča va nje nji ho va kre ta nja 
i pro mje nu ime na na se lja sa srp skim pred zna kom. Na raz li či tim pod ruč ji ma 
NDH us taš ke su vla sti na raz li či te na či ne rje ša va le „srp sko pi ta nje“. 

Od mah na kon us po sta ve NDH ko tar ski na čel ni ci i či nov ni ci su do bi-
li za da tak da iz ra de po pi se opa snih i ne po ćud nih Sr ba na svo jem te ri to ri ju. 
Ta kvi su po pi si u po je di nim zo na ma bi li re la tiv no krat ki, ali su se na ne kim 
pod ruč ji ma pro te za li i na vi še de se ti na stra ni ca. Uz ime na i pre zi me na ko-
tar ski či nov ni ci su da va li slo bod nu, ne for mal nu kva li fi ka ci ju po je di na ca kao 
ne po ćud nih i opa snih, a te se kva li fi ka ci je raz li ku ju u spi sko vi ma od jed nog 
do dru gog ko ta ra. Po je di ni ko ta re vi sla li su spi sko ve sa mo is tak nu tih i po li-
tič ki ak tiv nih Sr ba dok su dru gi po sla li na pro sto po pi se svih Sr ba na nji ho-
vom pod ruč ju. U spi sko vi ma su uz sva ku oso bu na zna če ni i zva nje, mje sto 
ro đe nja, broj i sta ro sna dob čla no va obi te lji, opis i vri jed nost imet ka ko ji 
po sje du je i po da tak či me se ogri je šio o hr vat ski na rod. U ko ta ru Ba nja Lu ka 
uz je dan dio po pi sa nih sto ji ka ko su se „is tak nu li svo jim ve li ko srp skim dr-
ža njem“, za tim da su „ma te ri jal no pod u pi ra li sve pro tu hr vat ske ak ci je“, bi li 
„po zna ti huš ka či pro tiv Hr va ta“, „čet ni ci i vo đe svih ak ci ja“ i slič no. U ko ta ru 
Bo san ski No vi sto ji da su ve ći na po pi sa nih „ve li ki Sr bi“, a za iz vje snog umi-
ro vlje nog žan dar me rij skog na red ni ka pi še da je „na ro či to opa san, sta ri, vr lo 
pre ve ja ni zlo či nac“. Za ne kog tr gov ca iz Bo san ske Pe tri nje na vo di se  da se 
„ni je ogri je šio, ali je za gu lje ni Sr bin“, a za po je di ne ka ko „ni su opa sni, ali bi 
mo gli bi ti ne po želj ni“. U ko ta ru Bu goj no kva li fi ka ti vi su „Sr bin“, „čet nik“ i 
„hr va to žder“. Za jed nog po sjed ni ka iz Bu goj na sto ji da je „Sr bin, ko mu ni sta, 
la žac, po dlac, pro pa li tip“. Iz ova kvih se opi sa mo že shva ti ti ko li ko su osob ne 
ne tr pe lji vo sti mo gle utje ca ti na oda bir onih što je tre ba lo da bu du po pi sa ni. 
Bu du ći da su spi sko ve iz ra đi va li osob no ko tar ski pred stoj ni ci i nji ho vi po-
dob ni či nov ni ci, u njih su uno še ne naj ra zli či ti je po je di no sti. Za pra vo slav nog 
pa ro ha iz Klad nja ka že se da se ni čim ni je ogri je šio o hr vat ski na rod, „ali 
ni sam si gu ran da pri ob re di ma pro pa gi ra sla vu Ne ma nji ća“. Opa san je, pri-
mje ra ra di, i tr go vac iz ko ta ra Liv no zbog to ga što se is tak nuo pro pa gan dom 
i po li tič kim dje lo va njem – „mr zi telj sve ga što je hr vat sko, a či tav je ime tak 
ste kao iza 1918. is klju či vo na ra čun hr vat skog na ro da“. Spe ci fi čan je i opis 
ko tar skog pred stoj ni ka u Lju bi nju: za jed nog ta moš njeg tr gov ca i po sjed ni ka 
pi še ka ko se „ogri je šio svi me či me je mo gao da se ogri je ši o hr vat ski na rod i o 
NDH“. Po seb no je upe ča tlji va na po me na us taš kog po vje re ni ka iz Sre bre ni ce 
jer je spi sak za vr šio ri je či ma: „U ovom po gle du ne mo že se da ti ona ka sli ka 
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nji ho vog ra da u to ku ove 23 go di ne, jer su isti bi li naj vi ši ne pri ja te lji i pro-
tiv ni ci sve ga što ni je srp sko. Po sa zna nju us taš kog lo go ra, a na osno vu iz ja ve 
sta ri jih lju di ko ji su do ži vlja va li nji ho vu ti ra ni ju (pro gon stvo) ni su za slu žni ni 
naj ma njeg ob zi ra.“ Spi sak pri sti gao iz Sto ca  bio je pot pu no „neo r ga ni zi ran“. 
Tu su po pi si va ni i „do bri“ i „lo ši“. Go le mi spi sak Sr ba iz ko ta ra Sto lac uglav-
nom no si ne ga tiv ne na po me ne uz po pi sa ne. Me đu tim, uz po je di ne se na la zi i 
ka rak te ri sti ka „do bar“, „neo pa san“, „ni je se ni čim ogri je šio“ i slič no dok uz 
one ne ga tiv no oka rak te ri zi ra ne sto ji „so ko ju go sla ven“, „bi jo je uvi jek pro tiv 
hr vat skog na ro da“, „ko mu nist“ i slič no. Za uči te lji cu iz Vla se ni ce na vo di se 
po da tak da je ona „mo zak čet ni ka ko ja još uvi jek vr ši du žnost uči te lji ce“.18 
Iz vje stan broj po pi sa nih već je ti je kom svib nja i lip nja od ve den u lo gor Da ni-
cu, a ve ći na od ve de nih ka sni je je ubi je na u lo go ru Ja dov no. 

Dru gi dio je or ga ni zi ra no pri sil no ise ljen s pod ruč ja Bo sne i Her ce-
go vi ne. Va lja is tak nu ti da je or ga ni zi ra nih pri sil nih ise lja va nja Sr ba s pod-
ruč ja da naš nje Bo sne i Her ce go vi ne u Sr bi ju bi lo, ali da su ona spro vo đe na 
u znat no ma njoj mje ri ne go li s pod ruč ja Hr vat ske. Ta ko je iz ba nja luč kog 
ko ta ra pri sil no ise lje no 1.807 Sr ba, s pod ruč ja Bo san ske Gra diš ke njih 221, 
iz bo san sko du bič kog pod ruč ja 34, iz oko li ce Bo san skog No vog 11, iz Bo san-
skog Bro da osmo ro, iz Bo san ske Kru pe 32, iz Bo san skog Gra ho va je dan, iz 
Bo san skog Pe trov ca še sto ro, iz Bu goj na 328, iz Der ven te 138, iz Do bo ja 96, 
iz Fo če 10, iz Gra ča ni ce 124, iz Gra dač ca pe to ro, iz Jaj ca 34, iz Klad nja 12, 
iz Klju ča 21, iz Ko nji ca dvo je, iz Ko tor Va ro ši 16, iz Ma gla ja 14, iz Mo sta ra 
232, iz Pri je do ra 62, iz Pr nja vo ra 74, iz Ro ga ti ce 26, iz San skog Mo sta 24, iz 
Sa ra je va 97, iz Sken der Va ku fa je dan, iz Sre bre ni ce 25, iz Te sli ća 126, iz Teš-
nja sed mo ro, iz Trav ni ka osmo ro, iz Tre bi nja de ve to ro, iz Tu zle 47, iz Var car 
Va ku fa 23, iz Vi so kog 168, iz Vi še gra da 11, iz Vla se ni ce 18, iz Ze ni ce 18, iz 
Zvor ni ka 14 i iz Žep ča 90. Ov dje bi tre ba lo na gla si ti da su u pret hod nim re-
do vi ma po pi sa ni sa mo oni or ga ni zi ra no pre se lje ni, pre ko sa bir nih ise lje nič kih 
lo go ra, dok pri sil no ise lja va ni di rekt no u Sr bi ju ni su po pi si va ni.19 Iz vje stan 
broj po pi sa nih u spi sko vi ma ko tar skih i op ćin skih či nov ni ka ubi jen je u po-
ko lji ma pod u ze tim ti je kom 1941. i 1942, ali i ka sni je di ljem da naš nje Bo sne 
i Her ce go vi ne. 

U svib nju su us ta še ubi le ne ko li ko de se ti na lju di u oko li ci San skog 
Mo sta. Us ta še su već u lip nju za po če li s po ko lji ma Sr ba na pod ruč ju Her ce-
go vi ne. Pr va hap še nja i li kvi da ci je u Her ce go vi ni usli je di li su kra jem svib-

18 Hr vat ski dr žav ni ar hiv (HDA), Dr žav no rav na telj stvo za po no vu, ku ti ja 1771: Po-
pi si ne po ćud nih i opa snih Sr ba po ko ta re vi ma.

19 F. Ški ljan, OrganiziranaprisilnaiseljavanjaSrbaizNDH, Za greb 2015, str. 159–
160. 
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nja i po čet kom lip nja (Mo star, Tre bi nje, Ne ve si nje). U oko li ci Lju bi nja već 
su 2. lip nja 1941. ubi li oko 140 Sr ba se lja ka. Tri da na ka sni je ubi je no je još 
180 oso ba u se lu Ko ri ta kod Gac ka, a za tim 23. lip nja je po nov no u bli zi ni 
Lju bi nja ubi je no oko 160 lju di. Dva da na ka sni je ubi je no je 260 lju di s pod-
ruč ja Sto ca, a isto dob no još 280 lju di u bli zi ni Met ko vi ća, svi pod ri je tlom iz 
oko li ce Sto ca. U bli zi ni Lju buš kog ubi je no je 90 Sr ba do ve de nih iz Ča plji ne 
30. lip nja. Kra jem srp nja usli je di li su po ko lji Sr ba s pod ruč ja ko ta re va Ca zin, 
Bi hać i Bo san ska Kru pa te San ski Most, Pri je dor i Bo san ski No vi. Tih da na 
stra da va ju i Sr bi iz oko li ce Duv na (To mi slav gra da) i Liv na.20 Ma sov nih po-
ko lja je bi lo i u dru gim di je lo vi ma Bo sne i Her ce go vi ne.21 

Pre krš ta va nje srp skog pra vo slav nog sta nov niš tva pred sta vljao je, kao 
što je već na po me nu to, je dan od ob li ka rje ša va nja „srp skog pi ta nja“ u NDH. 
Na pod ruč ju da naš nje Bo sne i Her ce go vi ne ta je me to da ima la ma nje uspje ha 
ne go li na pod ruč ju Za gre bač ke nad bi sku pi je i Đa ko vač ko-sri jem ske bi sku pi-
je. Na i me, u okru žni ci Rav na telj stva za po no vu od 30. srp nja 1941. ja sno je 
da na pod ruč ju ta daš njih ve li kih žu pa Go re i Kr ba ve žu pa ni u spo ra zu mu s lo-
kal nim us taš kim ta bor ni ci ma i lo gor ni ci ma mo gu po stu pa ti pre ma „mje snim 
pri li ka ma“. To je zna či lo da su Sr bi u tom di je lu NDH, od no sno u ko ta re vi-
ma Bo san ski No vi, Dvor, Gli na, Ko staj ni ca, Pe tri nja, Si sak, Bi hać, Bo san ska 
Kru pa, Bo san ski Pe tro vac, Ca zin i Ko re ni ca bi li pred vi đe ni za or ga ni zi ra no 
pri sil no ise lja va nje, od no sno za ubi ja nje.

PrimjeriprekrštavanjaSrbanapodručjuBosneiHercegovine

U na red nom tek stu na vest će mo ne ke pri mje re vjer skih pri je la za na 
pod ruč ju da naš nje Bo sne i Her ce go vi ne sa ču va nih u fon du Mi ni star stvo pra-
vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja u Hr vat skom dr žav nom ar hi vu 
i u do stup noj li te ra tu ri. Da ka ko da se sa dr žaj ni ji po da ci sa svim si gur no na la ze 
u ar hi vi ma Ba nja luč ke bi sku pi je, Vrh bo san ske nad bi sku pi je, Mo star sko-du-
vanj ske bi sku pi je i Tre binj sko-mr kan ske bi sku pi je. 

O ra nim pre krš ta va nji ma na pod ruč ju Bo sne i Her ce go vi ne sa zna je mo 
iz do ku men ta o pre kr ša va nju Sr ba na te ri to ri ji ko ta ra Tre bi nje. Na i me, na tom 
pod ruč ju je u ka snim da ni ma lip nja 1941. go di ne na ini ci ja ti vu pred stoj ni ka 
ko tar ske obla sti Tre bi nje Ta vre po kre nu ta ope ra ci ja pri je la za s pra vo slav ne 
na ri mo ka to lič ku ili islam sku vje ro i spo vi jest. Po je din ci su do la zi li kod ka to-

20 F. Je lić Bu tić, UstašeiNezavisnadržavaHrvatska 1941–1945, Za greb 1978, str. 
166–167 

21 Po dr o ban i kva li te tan po pis us taš kih zlo či na u NDH  sa svom zna čaj ni jom li-
te ra tu rom na la zi se na ovoj in ter net skoj stra ni ci: https://hr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Kro no lo gi-
ja_usta%C5%A1kih_zlo%C4%8Di na_1941.#ci te_no te-123. 
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lič kog na džup ni ka Ma ri ja na Vu ji no vi ća te su iz ja vlji va li da že le pri je ći na ri-
mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest, ali da ne zna ju i da se bo je ka ko će pro ći 28. lip-
nja, od no sno na Vi dov dan, ka da su Sr bi is toč ne Her ce go vi ne pla ni ra li dig nu ti 
usta nak.22 Vje ro jat no je da ti Sr bi ni su sti gli pri je ći na ri mo ka to lič ku vje ro i-
spo vi jest s ob zi rom na po gr o me što su usli je di li i na di za nje ustan ka u is toč-
noj Her ce go vi ni. U Tre bi nju je, pre ma is ka zu Vla di mi ra Ge ru na, tr go vač kog 
po moć ni ka iz tre binj skog ko ta ra, Ko me sa ri ja tu za iz be gli ce i pre se lje ni ke pri 
Sa ve tu ko me sa ra u Be o gra du, u srp nju 1941, ko tar ska oblast tra ži la da svi 
pra vo slav ni pri je đu na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest ili da na pu ste svo je ku će 
i ima nja. Ko tar ska je oblast iz ra di la i for mu la re ko je su Sr bi  mo ra li pot pi sa ti. 
Ko li ko se či ni iz vje stan broj Sr ba je ta da u gra du Tre bi nju pre šao u na ri mo ka-
to li ci zam, uglav nom že ne či ji su mu že vi već bi li ubi je ni ili od ve de ni. Ži te lji 
okol nih se la ni su že lje la pri je ći na ri mo ka to li ci zam.23  

Pre ma is ka zu Vu ko sa ve Pu dar  da tom Ko mi si ji za iz be gli ce i pre se-
lje ni ke iz Ča plji ne već 26. lip nja 1941. u tom gra du je iz dan pro glas da Sr bi 
tre ba ju pri je ći na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. Onim Sr bi ma što su se na la-
zi li u za tvo ru obe ća no je da će bi ti puš te ni, a že ne su na kon ovo ga pro gla sa u 
ma sa ma iš le u is po sta vu ko tar ske obla sti i iz ja vlji va le da že le pri je ći na ri mo-
ka to lič ku vje ro i spo vi jest.

Na pod ruč ju Do bo ja do ko lo vo za 1941. go di ne mol ba ma se pri ja vi la i 
do bi la po tvr du o pri je la zu na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest ukup no 61 oso ba 
sa 39 čla no va svo jih obi te lji. Sa mo je jed na obi telj tra ži la pri je laz na islam. 
Vi dlji vo je da je ve ći na tih oso ba bi la iz gra da Do bo ja, ali je bi lo i mješ ta-
na se la Ko žu ha, Li pa ča i Ru dan ke. Iz opi sa je oči to da se me žu nji ma i 15 
oso ba ži dov ske vje ro i spo vi je sti iz ja sni lo da se že le po kr sti ti na ri mo ka to lič-
ku vje ro i spo vi jest.24 Bi lo je mno go i po je di nač nih pri je la za na ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest. Po je di nač no su naj češ će pre la zi li dr žav ni či nov ni ci za po sle ni 
u op ći na ma, po re zni ci, po dvor ni ci i slič no. S nji ma su re do vi to u ri mo ka to li-
čan stvo pre la zi li i čla no vi nji ho vih obi te lji. Ta ko je i bi lo na pod ruč ju ko ta ra 

22 Zbornikdokumenataipodatakaonarodnooslobodilačkomratu,ZLOČININDH–
knjiga1:godina1941,tom25,Be o grad 1993, str. 130–132.

23 Velj ko Đ. Đu rić, PrekrštavanjeSrbauNezavisnojDržaviHrvatskoj,Prilozi za
istorijuverskoggenocida, Be o grad, 1991, str. 163 (u da ljem tek stu: V. Đ. Đu rić, Prekršta
vanje...).

24 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 5, 
714-B-1941. Iz iz vješ ta ja ko ji je ko tar ska oblast u Do bo ju pod ni je la na kon ra ta Ze malj skoj 
ko mi si ji za utvr đi va nje zlo či na oku pa to ra i nji ho vih po ma ga ča vi dlji vo je da je ti je kom ci je-
log ra ta na ri mo ka to li ci zam preš lo 104 pra vo slav nih, 24 Ži do va i je dan pra vo slav ni Rus.  (V. 
Đ. Đu rić, Prekrštavanje..., str. 131). Pre krš ta va nja je bi lo i u Klad nju gdje je preš lo sve ga 
osam oso ba i to pet s pra vo slav ne i tro je sa ži dov ske vje ro i spo vi je sti. (Vi di: V. Đ. Đu rić, 
Prekrštavanje..., str. 131) 
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Lju bi nje– u ko lo vo zu 1941. pri je laz u ka to li čan stvo za tra ži li je še ste ro Sr ba 
me đu ko ji ma je dvo je bi lo za po sle no u op ći ni, a tro je su bi li čla no vi nji ho vih 
obi te lji. Či nje ni ca je da su ti lju di bi li za pla še ni po ko lji ma u nji ho voj ne po-
sred noj bli zi ni, pa su se pre la ze ći na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest na sto ja li 
zaš ti ti ti od ta kve sud bi ne. Osim to ga, na da li su se da će na taj na čin sa ču va ti 
za po sle nje u dr žav noj slu žbi.25 I neš to ka sni je iz Lju bi nja sti že još pet mol bi 
za pri je laz. Ta ko đe je bi lo ri ječ o sta nov ni ci ma ko tar skog sre diš ta u Lju bi nja, 
bu du ći da osta la na se lja u oko li ci u naj ve ćoj mje ri ni su bi la do stup na vla-
sti ma NDH, na i me za po sjed nu te su ih dr ža li lo kal ni Sr bi.26  Po je di ni su se 
po u če ni sud bi nom svo jih su sje da, i „ču dom“ spa še ni, pri ja vlji va li za pri je laz 
na ri mo ka to li ci zam na da ju ći se da će ih to zaš ti ti ti od us taš kih po ko lja. Ta ko 
Mar ko Mi ha i lo iz Če le bi ća kod Liv na; mo li da ga se pri mi u ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest za jed no sa dje com, unu kom i ne vje stom poš to su ga pri li kom 
po gr o ma zaš ti ti li lo kal ne us ta še i dru gi mješ ta ni pa „da ni je stra dao“.27

Bi lo je i ma sov nih vjer skih pri je la za mješ ta na či ta vih na se lja i op ći-
na. Ti ma sov ni pri je la zi bi li su naj češ će u zo na ma gdje su se do ga đa li zlo či ni 
nad srp skim sta nov niš tvom. Na i me, na taj su na čin gra đa ni tih na se lja že lje li 
po ka za ti lo jal nost no voj vla sti o če mu vr lo če sto i pi šu u svo jim mol ba ma. 
Jed nu od zo na gdje je bi lo oso bi to mno go ma sov nih pri je la za či ta vih se la 
pred sta vlja pod ruč je Klju ča. Ta ko su tu na ri mo ka to li čan stvo preš li broj ni 
sta nov ni ci na se lja Hri pa vac, Ko plja ni ce, Bla že vi ći, Pe ći, Ru de ni ca, Pri sje ka, 
Ja ri ce, Hu mi ći, Piš te ni ca, Ra mi ći, Pla me ni ca, Sa ni ca, Ključ i Bi lja ni. Ri ječ 
je o vi še sto ti na lju di što su za tra ži li pri je laz s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest po čet kom ruj na 1941.go di ne.28 Me đu tim, ko li ko je taj pri je laz 
mješ ta ni ma zna čio za nji ho vu si gur nost go vo ri či nje ni ca da su već po čet-
kom 1942. go di ne ži te lji se la Pe ći, Bi lja ni, Pla me ni ca i Hu mi ći za tra ži li od 
žup ni ka iz Klju ča da ih zaš ti ti da ne bu du „po bi je ni i isje če ni“, ka ko to sto ji 
u žup ni ko vom do pi su upu će nom ba nja luč kom bi sku pu Ga ri ću. Po seb no je 
in te re san tan do pis ko ji na te me lju pi sma ključ kog žup ni ka ša lje taj nik ba nja-
luč kog bi sku pa Ra do sla vu Gla va šu, pro čel ni ku od je la Mi ni star stva pra vo su-
đa i bo goš to vlja. On u do pi su od ri če mo guć nost da su ih lo kal ni ri mo ka to li ci 
pla ši li tvrd nja ma da će bi ti po kla ni, već za to op tu žu je lo kal ne mu sli ma ne: 

25 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 6. 
934-B-1941 

26 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 6, 
1028-B-1941

27 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 18, 
5892-B-1941 

28 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 8, 
2194-B-1941. 
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„Bi će da im se pri je te mu sli ma ni, ko ji su ih i ra ni je na pa da li ni kri ve ni du-
žne, da su na ču li za čiš će nje, pa uhva ti li fu sat i sad im se pri je te po ko ljem 
pod zaš ti tom oru ža ne si le“. Po tom bi sku pov taj nik iz ra ža va sum nju da su 
mo žda ne ki od pra vo sla va ca iz tih se la „pri sta li uz čet ni ke i ko mu ni ste“, pa 
da ih on da ne tre ba šti ti ti. „Jer pri je laz na ka to lič ku vje ru ne smi je slu ži ti kao 
plašt za pro tu dr žav no ro va ra nje. Ima ih ta kih, ko ji su po sli je pri je la za po ma-
ga li čet ni ke, da pa če su se ne ki i od met nu li. No ni su svi bez raz li ke ta ko vi.“29 
Pre ma iz vješ ta ju pod ne se nom iz Klju ča na kon Dru gog svjet skog ra ta vi dlji vo 
su naj broj ni ji pri je la zi za bi lje že ni u na se lji ma Pri sje ka, Bi lja ni, Ra mi ći, Sa ni-
ca, Piš te ni ca i u Klju ču. Pre ma to me iz vješ ta ju iz gle da da se iz me đu 6.500 i 
7.000 oso ba iz ja sni lo za pri je laz.30

Broj ni su bi li pod ne sci pri ja va za pri je laz na ri mo ka to li ci zam i na pod-
ruč ju San skog Mo sta. Tu je, pri mje ri ce, ci je lo se lo Tra moš nja pod ni je lo mol bu 
za pri je laz. Po pis čla no va obi te lji na la zi se na pet na est stra ni ca pi sa nih na pi sa-
ćoj ma ši ni.31 Isto vjet na je si tu a ci ja i sa mješ ta ni ma se la Uso r ci gdje su za pri je-
laz pod ni je le pri ja vu čak 103 obi te lji32, od no sno sa se lom Bu sno vi kod Pri je do-
ra gdje je mol bu pod ni je lo 87 obi te lji.33 Iz se la Kljev ci kod San skog Mo sta pet 
obi te lji 24. ruj na 1941. tra že pri je laz na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest ko ri ste ći 
iz vje snu vr stu uni ver zal ne mol be za pri je laz: „Ni že pot pi sa ni mo le za pri je laz 
sa gr ko i stoč ne na ka to lič ku vje ru. Ujed no oči tu ju da bez iči jeg na go vo ra ne go 
po sve slo bod no, pro miš lje no i iz vla sti te po bu de i unu tar njeg osvje do če nja da 
je ka to lič ka vje ra pra va i je di na spa so no sna pre la ze u istu te že le i mo le da bu du 
pri mlje ni u kri lo ka to lič ke Cr kve. Obe ća ju da će u bu du će ži vje ti po na če li ma 
ka to lič ke cr kve i vr ši ti vje r ske du žno sti kao i osta li do bri i pra vi ka to li ci.“34 
Pre ma po sli je rat nom iz vješ ta ju či ni se da dr broj onih što su preš li na ri mo ka to-
lič ku vje ro i spo vjest kre će oko 15.000, te da su naj broj ni ji pri je la zi za bi lje že ni 
u na se lji ma Uso r ci, Po ljak, Po briž je, Pod lug, Zde na, Kr ko jev ci, Đe do va ča, Hu-
smov ci, Kljev ci, San ski Most, Sta ri Maj dan, To mi na i Ko zi ca.35

29 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 27, 
1031-B-1942. 

30 V. Đ. Đu rić, Prekrštavanje..., str. 129. 
31 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 16, 

5004-B-1941. 
32 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 16, 

5005-B-1941. 
33 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 16, 

5006-B-1941. 
34 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 11, 

3523-B-1941. 
35 V. Đ. Đu rić, Prekrštavanje..., str. 130. 
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Mno go je Sr ba tra ži lo pri je laz i na pod ruč ju Liv na, njih 540 – 185 
od ra slih i 355 dje ce. a 537 ih je preš lo na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest.36 Taj 
broj ob u hva ta sa mo pri ja ve pod ne se ne do 15. li sto pa da 1941. go di ne. Za ni-
mljiv je do pis žup ni ka Sreć ka Pe ri ća od 17. li sto pa da 1941. go di ne iz Liv na 
ko ji iz bješ ta va da se oko 400 lju di iz Ve li kog Gu be ra i Po to ča na pri ja vi lo za 
pri je laz, ali da, od ka da su ta li jan ske tru pe doš le u oko li cu Liv na „ma lo tko 
do la zi na vje r sku pod u ku“. Na vod no su pre ma Pe ri ću Ta li ja ni „oku ra ži li pra-
vo slav ne, da vje re ne mi je nja ju“. „Mi sve će ni ci ne smi je mo vi še ići u srp ska 
se la, da gr ko i stoč nja ke spre ma mo u vje ri, ako prem su isti pi sme no za tra ži li 
pri je laz na ka to lič ku vje ru. Da pa če, sve će ni ci su zva ni na od go vor nost ra di 
na še ka te hi za ci je gr ko i stoč nja ka. Mi smo im od bru si li da je to stvar Sv. oca 
Pa pe i na ših bi sku pa i da se oni niš ta ne ima ju u te stva ri mi je ša ti.“37 Či nje ni ca 
je da su Ta li ja ni u svo joj zo ni od go vor no sti šti ti li Sr be od pre krš ta va nja, po-
ko lja i pri sil nog ise lja va nja, pa su se sto ga Sr bi naš li u znat no bo ljem po lo ža ju 
ne go li pri je do la ska Ta li ja na. 

I u oko li ci Jaj ca je bi lo pri je la za. Ta ko su mješ ta ni se la Kre zluk, Bu-
ko vi ca, Ipo ta, Še ri ći. Do bro Br do, Du bra ve, Ci pić, Vi je nac, Šanj ka re, Brav ni-
ce i Ba re vi iz ra zi li že lju da pre đu u ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. Iz Ba re va 
se pri ja vi lo 28 obi te lji, a iz osta lih se la 86 obi te lji. Po tom je usli je dio i pri je laz 
mješ ta na se la Go gi ći, Pri so je, Ton ko vac, Đu me zli je, Ko va če vac, Čer ka zo-
vi ći, Za sko plje, Ću si ne, Briš će, Bor ci, Pe ru či ca, Ža o vi ne i Je ze ro oda kle je 
pri je laz tra ži lo 185 obi te lji.38 

Žup nik iz Var car Va ku fa Ni ko la Ka ić oba vljao je pri je la ze na pod ruč-
ju ko ta ra Var car Va ku fa (Mr ko njić Gra da). Tu je, na te ri to ri ju op ći ne Pod raš-
ni ce, pri je laz za tra ži lo 15 obi te lji, na te ri to ri ju op ći ne Bi laj ce čak 363 obi te lji, 
dok se na pod ruč ju op ći ne Gu sto va ra za pri je laz pri ja vi lo 289 obi te lji.39

Po seb no za ni mlji va bi la je si tu a ci ja u ko ta ra Ca zin (u to vri je me ob-
u hva ćao je pod ruč je Ve li ke Kla du še i Ca zi na), poš to tu, pre ma sa ču va nim 
do ku men ti ma, mo že mo pra ti ti ka ko se raz vi ja lo pi ta nje vjer skih pri je la za i 
ko je su bi le po slje di ce tih vjer skih pri je la za. Na i me, na tom pod ruč ju je ma-
lo broj no pra vo slav no sta nov niš tvo kom plet no preš lo na ri mo ka to lič ku vje-
ro i spo vi jest. Ta ko su pred stav ni ci se la Ruj ni ce kod Tr žač ke Raš te le po sla li 

36 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 15, 
3595-B-1941. 

37 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 15, 
4760-B-1941. 

38 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 16, 
4946-B-1941, 4947-B-1941 i 4948-B-1941. 

39 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 20, 
6214-B-1941. 
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mol bu po glav ni ku NDH An ti Pa ve li ću u ko joj je do slov no pi sa lo: „Mo li mo 
Vas Po glav ni če, da nas uz me te u zaš ti tu i poš te di te na še ži vo te i ži vo te na še 
ne vi ne dje ce, a mi Vam se za kli nje mo, da će mo Va ma i Ne za vi snoj Dr ža vi 
Hr vat skoj bi ti uvi jek vje r ni, oda ni i po kor ni dr ža vlja ni, te lju bi ti ze mlju u 
ko joj ži vi mo. Go spo di ne Po glav ni če! Mi ni smo kri vi za ova teš ka stra da nja, 
ko ja su nas ne u ke i ne vi ne se lja ke sa da za de si la, ne go su kri vi na ši bez um ni 
i pro kle ti po po vi i uči te lji itd., ko ji su se za vre me na sklo ni li, a mi jad ni stra-
da va mo, za njih ni kri vi ni du žni. Do puš ta mo, da ima van na šeg se la ta kvih 
lju di, ko ji ro va re i ra de pro tiv na še Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske, ali u na šem 
se lu to ga do da nas ni je bi lo, a za kli nje mo se da ne će ni bi ti ni ka da dok smo 
mi ži vi. Mi jam či mo ka ko na šim ži vo ti ma ta ko i ži vo ti ma na še ne vi ne dje či-
ce, da se iz me dju nas u na šem se lu ne će do go di ti ni ti ma i naj ma nji in ci dent, 
pa ni jed na ri ječ ne će pa sti pro tiv na še Ne za vi sne Dr ža vi Hr vat ske, a ka mo li 
što dru go, a ko ji bi se usu dio iz me dju nas bi lo što ro va ri ti, ili bi ma tko dru-
gi do šao me dju nas ro va ri ti, mi će mo ga sa mi pre da ti vla sti ma bi lo ži va ili 
mr tva. Ujed no Vas Po glav ni če sklo plje nih ru ku i su znim oči ma mo li mo, da 
nam do zvo li te pri je laz na ri mo ka to lič ku vje ru ka ko na ma ta ko i na šoj ne vi-
noj dje ci, da ne bu de mo ži vi li u onoj vje ri, ko ja nas je do ovih mu ka do ve la, a 
sve kriv njom na ših po kva re nih i bez um nih po po va i uči te lja, jer za pra vo re ći, 
ne ma ni smi sla ži vi ti u dru goj vje ri, ne go u ri mo ka to lič koj ka da hva la Bo gu 
i Va ma Po glav ni če ima de mo na šu Ne za vi snu Dr ža vu Hr vat sku i pro klet bio 
sva ki onaj ko ji bi pro ti njoj ma na ko ji na čin ro va rio, a mi će mo sa ta ko vi ma 
uči ni ti ona ko ka ko smo se go re za kle li, te će mo u sva kom po gle du na stu pa ti 
kao pra vi, poš te ni i is kre ni Hr va ti.“40 Na kon to ga sli je di po pis 56 ku će do ma-
ći na ko ji mo le za vje r ski pri je laz. Sko ro iden tič no pi smo 20. ko lo vo za 1941. 
pi šu i mješ ta ni se la Krn di ja-Bu ko vi ca bli zu Ruj ni ce. Na kra ju sli je de oti sci 
pr sti ju po je di nih ku će do ma ći na či me oni po tvr đu ju da će se dr ža ti ono ga što 
u pi smu po glav ni ku sto ji.41 Ta kvu su mol bu po glav ni ku po sla li i mješ ta ni se lo 
Ma rin Most kod Ca zi na istog da na, 20. ko lo vo za 1941.42 Na isti na čin su pi-
smo na pi sa li i mješ ta ni obli žnjeg Kor dun skog Lje skov ca na dru goj stra ni Ko-
ra ne u Hr vat skoj.43  Vr lo je ja sno da su ži te lji tih se la bi li za pla še ni po ko lji ma 
što su se do go di li kra jem srp nja i po čet kom ko lo vo za na pod ruč ju Ca zin ske 

40 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 10, 
3033-B-1941. 

41 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 14, 
4433-B-1941. 

42 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 19, 
2249-B-1941. 

43 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 14, 
4453-B-1941. 

FilipŠkiljan



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.

139

kra ji ne, pa im se, po sve mu su de ći, či ni lo da će ova ko spa si ti go le ži vo te. Na 
ca zin skom pod ruč ju preš la su na ri mo ka to li ci zam neš to ka sni je, 20. pro sin-
ca 1941, i na se lja Osre dak, Piš ta li na i Vre lo.44 Pet da na ka sni je (25. pro sin ca 
1941.) mo le za pri je laz i pra vo slav ni iz se la Jo ho vi ca, Vi dov ska i Do nja Ga-
ta.45 I na bi hać kom pod ruč ju bi lo je mno go ma sov nih pri je la za. Tu na ri mo-
ka to lič ku vje ro i spo vi jest pre la ze ži te lji se la Ma la Ga ta (27 obi te lji), Jan ko vac 
(32 obi te lji), Vr sta (42 obi te lji) i Pri toš nja (16 obi te lji). Mol be su pod ne se ne 
po čet kom li sto pa da 1941. go di ne  i pod u pro ih je ri mo ka to lič ki žup nik iz Bi-
ha ća.46 Po čet kom 1942. go di ne preš li su na ri mo ka to li ci zam i pra vo slav ni iz 
se la Iza čić i se la Mu sli ći.47  I u ka sni jem pe ri o du, u ve lja či 1942, pra vo slav ni 
mješ ta ni Oto ke i Je zer skog tra ži li su pri je laz na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest 
zbog stra ha od di vljih us ta ša mu sli ma na što su ha ra či li tim kra jem. Pri je laz 
je 17. ve lja če 1942. tra ži lo 214 mješ ta na, a uko li ko ni je mo gu će da pri je đu 
na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest, ka ko je sta ja lo u do pi su, tra ži li su ise lje nje 
u Sla vo ni ju.48 Da bi se spa si li od us ta ša iz oko li ce Ve li ke Kla du še i Ca zi na 
iz vje stan broj pra vo slav nih vjer ni ka na pod ruč ju Ce tin gra da u Hr vat skoj pre-
la zi na islam. Pre ma ne kim po da ci ma bi lo ih je 120.49 Sud bi nu pri je la zni ka s 
pod ruč ja Osred ka i oko li ce u ko ta ru Ca zin mo že mo pra ti ti kroz do ku men te i 
u 1942. go di ni. Či nje ni ca je da ve ći na onih pri je la zni ka ko ji su ti je kom 1941. 
preš li na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest na pod ruč ju ko ta ra Ca zin na kra ju bje-
že od mu sli man skih us ta ša što ih pri si lja va ju da pri je đu na islam. U ko ta ru 
Ca zin je pri je la zni ke po sje ći vao fra Ma ri jan Ja ko vlje vić; on je po se li ma ho-
dao pje ši ce i ostao sa svo jom no vom pa stvom i u naj te žim tre nu ci ma, toč ni je 
i u vri je me su ko ba par ti za na i us ta ša. U svom do pi su od 1. li sto pa da 1942. 
opi su je ka ko su pri je la znič ka se la ca zin skog ko ta ra vi še pu ta pre la zi la iz ru-
ku us ta ša u par ti zan ske ru ke i obr nu to te ka ko je je dva iz vu kao ži vu gla vu.50

U po je di nim ve ćim grad skim sre diš ti ma ko tar ske su vla sti vo di le sta-

44 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 28,  
1333-B-1942. 

45 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 31. 
46 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 18, 

4350-B-1941. 
47 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 28, 

1336, 1337 i 1338-B-1942. 
48 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 50, 

3448-B-1942.  
49 Či ni se da ni to ni je pu no po mo glo pra vo slav ni ma, bu du ći da su bi li pro ga nja ni i 

ubi ja ni od us ta ša na to me te re nu. O to me vi di u: V. Đ. Đu rić, Prekrštavanje..., 71–73. 
50 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 56, 

10654-B-1942.  
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ti sti ku o to me ko li ko je iz da no po tvr da za vjer ski pri je laz po po je di nim za ni-
ma nji ma. Ta kva sta ti sti ka sa ču va na je za ko lo voz 1941. za ko tar Ba nja Lu ku. 
Vi dlji vo je da je iz da no 28 po tvr da za se lja ke vjen ča ne u pra vo slav noj cr kvi te 
po jed na po tvr da za op ćin skog bi lje žni ka, sto la ra, pe kar skog po moć ni ka, op-
ćin skog pi sa ra, tr gov ca, obu ća ra, že lje zni čar skog slu žbe ni ka i umi ro vlje ni ka. 
I sam ci ma pra vo slav ne vje ro i spo vi je sti iz da ne su po tvr de pa su ta ko iz da ne 
po jed na po tvr da za uči te lji cu, uči te lja, slu gu, ko no ba ra i do ma ći cu i tri za 
se lja ke. Iz da ne su i po tvr de i u slu ča je vi ma mje šo vi tih bra ko va – jed nom ka-
fe dži ji, za če tvo ro se lja ka, jed nom ko va ču i su pru zi iz vje snog oru žni ka. Jed na 
je po tvr da iz da na i za pri je laz na gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest. Od bi je na ni je 
bi la ni ti jed na mol ba. Da kle, iz da ne su sve u kup no 52 po tvr de za pri je laz.51 U 
ruj nu je ta kvih po tvr da iz da no 46.52

Do bro su sjed ski od no si, me đu sob no po vje re nje i pred rat na pri ja telj-
stva ni u ra tu u po je di nim slu ča je vi ma ni su po sve za bo ra vlje na. Oni ko ji su 
bi li u pri li ci po ma ga li su ka ko su zna li i umje li svo jim ugro že nim pri ja te lji ma, 
su sje di ma i ro đa ci ma. O to me go vo ri mol ba što ju je upu tio fra Paš ka la Viš ne 
iz Vi so kog in ter ve ni ra ju ći za po zna ni ka Si mu Da mja no vi ća ko jem je ko tar ski 
pred stoj nik u Vi so kom od bio mol bu za vje r ski pri je laz. Na i me, Da mja no vić 
je bio umi ro vlje ni sud ski gla snik, pa je zbog to ga bio sum njiv ko tar skom 
pred stoj ni ku. Viš na je na veo: „Obi telj Si ma Da mja no vi ća i si no va je bo lje 
sto je ća u tom smi slu što su svi vri jed ni i če sti ti lju di, a ni su ra spi ku će. Svo je 
ze mlje ne ma ju, jer bi ina če ob ra đi va li svo ju ze mlju i ne bi ho da li po tu đim 
slu žba ma. Si mo Da mja no vić je pen zi o ni san još od Au stri je, a ne od Ju go sla-
vi je. Oni su bi stri i svi est ni lju di, a k to me i ka rak ter ni, pa im se mo žda to 
pri pi su je da su ‘tvr do kor ni Sr bi’.“53 I za Da ni la Kru ni ća re a gi rao je fra tar Ve-
li mir Mi le Ilo va ča iz fra nje vač kog sa mo sta na u Vi so kom. Kru nić je u mol bi 
na pi sao da je „ože njen ka tol ki njom“ i da se već „du že vre me na ba vi miš lju da 
pri je đe na ri mo ka to lič ku vje ru“. „Sa Hr va ti ma i ka to li ci ma sam od u vi jek ži-
vio u naj bo ljoj slo zi i lju ba vi, sa ra dji vao sam s hr vat skim druš tvi ma i u sve mu 
sa o sje ćao sa Hr va ti ma. Ta ko sam bio član Na pred ka 10 go di na, član Hr vat-
ske či ta o ni ce u Bre zi 16 go di na, či ji sam i od bor nik.“ Is ti če da se ni ka da ni je 
ogri je šio o in te re se hr vat skog na ro da i da ni ka da ni je bio član druš ta va ko ja 
su bi la pro tu hr vat ska. Me đu tim, una toč to me što je do pis po slan u ko lo vo zu, 
u li sto pa du još ni je bi lo od go vo ra, pa je sto ga fra tar Ilo va ča re a gi rao da se s 

51 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 12, 
3569-B-1941. 

52 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 13, 
3847-B-1941. 

53 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 13, 
3869-B-1941. 
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ti mi po žu ri. Ilo va ča je re a gi rao i za Ili ju Bo ti ća iz Vi so kog, bo ga ti jeg čo vje ka 
i svr še nog prav ni ka, ko jem je sti gla od bi je ni cu za pri je laz na ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest. Ilo va ča is ti če ka ko je Bo tić ma tu ri rao na Fra nje vač koj gim na-
zi ji u Vi so kom, ka ko „ni ka da ni je bio ni ti u jed nom srp skom druš tvu“ te da se 
s Hr va ti ma „uvi jek dru žio“. Na po me nuo je i ka ko su ga ju go sla ven ske vla sti 
osu di le na za tvor mje sec da na i da to mo gu po tvr di ti „svi če sti ti Hr va ti, ko ji 
su Hr va ti uvi jek bi li, a ne od 10. trav nja ili od 1. srp nja“.54

Iz do pi sa re is-ul -ule me oči gled no je da je po sto jao dru ga či ji od nos 
pre ma Sr bi ma što su preš li na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest od od no sa pre ma 
ko ji su preš li na islam sku vje ro i spo vi jest. Na vod no su, pre ma re is-ul  ule mi, 
po je di ni pra vo slav ni ko ji su preš li na islam bi li i ubi ja ni.55

Da je ak ci ja ma sov nih vjer skih pri je la za za pi nja la na te re nu već u 
pro sin cu 1941. vi dlji vo je iz do pi sa Bi skup skog or di na ri ja ra ta u Ba njoj Lu ci. 
Taj Or di na ri jat tvr di da je na pod ruč ju Ba nja luč ke bi sku pi je do 18. pro sin ca 
1941. oko 35.000 oso ba preš lo na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. „Ovi pri je-
la zni ci na la ze se u bli zi ni ka to li ka, pa ih slu že lo kal ni ri mo ka to lič ki žup ni ci 
ili ka pe la ni.“ Me đu tim, isto vre me no na po mi nje: „Da čet nič ko-ko mu ni stič ka 
ak ci ja ni je na šim kra je vi ma za u ze la ovo li kog ma ha, bi lo bi pri je la za mno go 
vi še i mo gle bi se osno va ti no ve žu pe. Ova ko je za sad ne mo gu će. Jer gdje god 
su gr ko i stoč nja ci kom pakt ni, tu i ak ci ja po bu nje ni ka hva ta ko ri je na i uspi je-
va. Za to ih mno go ne mo že ni iz vr ši ti pri je la za. Po kret za pri je laz bio je jed-
no vri je me za sto, zbog na pri jed spo me nu tog raz lo ga. Me dju tim se u zad nje 
vri je me opet ja vlja. Ta ko se je ovih da na iz oko li ne Bo san skog No vog ja vi lo 
pre ko 550 obi te lji za pri je laz. Oni su već pri pra vlje ni po u če ni. Ka ko nas pak 
žup nik iz Bo san ske Du bi ce iz vješ ću je, ve lik je po kret za pri je laz i on dje u 
svim se li ma u bli zi ni gra da. U se li ma, ko ja su bli že šu mi, u ko joj se za dr ža-
va ju čet nič ko-ko mu ni stič ke ban de, ne mo gu ća je sva ka ak ci ja, jer ovi ome ta ju 
pri jet nja ma i na si lji ma.“56 Pre ma iz vješ ta ju Vjer skog ure da po glav ni ka iz sre-
di ne pro sin ca 1941. mo že se za klju či ti da su pri je la zi za sta li u kra je vi ma gdje 
su Ta li ja ni pre u ze li vlast, od no sno gdje su „vra ti li srb ske po po ve iz prog nan-
stva u Sr bi ji“, a da je na pod ruč ju oko Bo san ske Gra diš ke57, oko Brč kog i oko 

54 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 14. 
55 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 14, 

4447-B-1941. 
56 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 23, 

6857-B-1941. 
57 Pre ma iz vješ ta ju ko tar skih vla sti pod ni je tih na kon ra ta Ze malj skoj ko mi si ji za 

utvr đi va nje zlo či na oku pa to ra na pod ruč ju Bo san ske Gra diš ke ti je kom ra ta preš lo je na ri mo-
ka to lič ku vje ro i spo vi jest 155 lju di. (vi di: V. Đ. Đu rić, Prekrštavanje..., str. 130.
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Tu zle „po kret pri je la za uzeo ma ha“.58

I u 1942. go di ni na sta vlje ni su po me nu ti pri je la zi. Ta ko je na pod ruč ju 
ko ta ra Der ven ta od us po sta ve NDH za bi lje že no da su od trav nju 1941. do po-
čet ka ve lja če 1942. go di ne sti gle 834 pri ja ve za pri je laz sa 3.095 pri je la zni ka, 
a kra jem istog mje se ca 993 pri ja ve sa 3860 pri je la zni ka.59 Da na 1. ve lja če u 
bli zi ni Der ven te oba vljen je i jav ni pri je laz pra vo slav nih mješ ta na se la Po lje. 
„Po vrat ni ci na pra dje dov sku vje ru po bo žno su u žup skoj cr kvi slu ša li sve-
tu mi su, a po sli je mi se kre nu li u ko tar sku oblast gdje ih je do če kao ko tar ski 
pred stoj nik i nji ma upra vio ne ko li ko ri je či o zna če nju ovog do ga đa ja. Na kon 
go vo ra ko tar skog pred stoj ni ka ko ji je ovom pri li kom za stu pao i go spo di na 
žu pa na Žu pe Po sa vje pri sut ni su klik nu li: ‘Ži vio Po glav nik, Ži vje la Ne za vi-
sna Dr ža va Hr vat ska! Za dom sprem ni!’“. I mješ ta ni osta lih se la Op ći ne Bo-
san ski Lu ža ni – Viš njik, Lu ža ni Šem si be go vi i Ba ri ce – skup no su pod ni je la 
mol bu za pri je laz, a skup ni pri je laz je tre ba lo da bu de oba vljen ka da se pri je-
la zni ci pri pra ve za to.60 O to me da je u ne kim zo na ma bi lo ma lo pri je la zni ka 
go vo ri po da tak da je na pod ruč ju ko ta ra Bi je lji na od 68.132 pra vo slav nih 
tek njih 35 do 15. stu de nog 1941. preš lo na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest ili 
islam.61 Slič no je bi lo i na pod ruč ju ko ta ra Ze ni ca gdje je od ukup no 6.000 
pra vo slav nih tek 76 njih oba vi lo pri je laz, dok ih je još 46 to na ja vi lo.62 Do 
lip nja 1942. go di ne vi dlji vo je da se broj pri je la za ni je zna čaj no po ve ćao. 
Na i me, ta da je Ve li ka žu pa Po sa vje za tra ži la evi den ci ju o bro ju pre la za ka s 
pra vo sla vlja na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest te su na pod ruč ju Bi je lji ne evi-
den ti ra li 71 pre la zni ka i još 646 ko ji su na ja vi li pri je laz63; po tom na pod ruč ju 
ko ta ra Brč ko 3.028 pre la za ka i još 3.256 ko ji su na ja vi li pri je laz64, za tim na 
pod ruč ju is po sta ve Bo san ski Ša mac 22 pri je la zni ka i još 260 što su to na ja-

58 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 25, 
177-B-1942. 

59 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 29, 
2078-B-1942. 

60 HDA, Mi ni star stvo pra vo su đa i bo goš to vlja NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 27, 
1033-B-1942. 

61 HDA, Dr žav no rav na telj stvo za po no vu, Vjer ski od sjek, ku ti ja 584, 55/1941. 
62 HDA, Dr žav no rav na telj stvo za po no vu, Vje r ski od sjek, ku ti ja 584, 65/1941. 
63 Iz jed nog iz vješ ta ja od 28. ožuj ka 1942. ja sno se mo že uvi dje ti da je na pod ruč ju 

ko ta ra Bi je lji na iz me đu 1. si ječ nja 1942. i 28. ožuj ka 1942. go di ne preš lo s pra vo sla vlja na 
ri mo ka to li ci zam i islam 120 obi te lji, od no sno 304 oso be, od ko jih 303 na ri mo ka to lič ku vje-
ro i spo vi jest. (Vi di: V. Đ. Đu rić, Prekrštavanje..., 222–235. 

64 Iz iz vješ ta ja pod ne se nog na kon ra ta Ze malj skoj ko mi si ji za utvr đi va nje zlo či na 
oku pa to ra i nji ho vih po ma ga ča vi dlji vo je da su s pod ruč ja ko ta ra Brč ko preš lo na ri mo ka to-
li ci zam 1974 oso be.  (Vi di: V. Đ. Đu rić, Prekrštavanje..., str. 130–131. 
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vi li65, na pod ruč ju ko tar ske obla sti Der ven ta 607 ko ji su preš li i još 4.123 što 
su to na ja vi li, na pod ruč ju Is po sta ve ko ta ra Der ven ta u Bo san skom Bro du 
821 onih ko ji su preš li i još 6.976 sa na ja va ma66, na pod ruč ju ko ta ra Gra da-
čac 23 pre la zni ka i 27 na ja vlje nih, na pod ruč ju Is po sta ve ko ta ra Gra da čac u 
Odža ku če tvo ro što u preš li i još 15 ko ji su na ja vi li svoj pre la zak.67 Naj ve ći 
broj onih ko ji su po čet kom 1942. go di ne na ja vi li pri je laz na ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest, na kon osni va nja Hr vat ske pra vo slav ne cr kve, to ni su ura di li. 
Ne za in te re si ra nost za pri je laz na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest po seb no je ka-
rak te ri stič na za pod ruč ja gdje su pra vo slav ni bi li u ap so lut noj ve ći ni ili gdje 
je par ti zan ski ili čet nič ki po kret uzeo ma ha, pa po tom su tu pod ruč ja što ni su 
bi la pod di rekt nom kon tro lom us taš kih vla sti.

Hr vat ska pra vo slav na cr kva osno va na je za kon skom od red bom us-
taš kog po glav ni ka An te Pa ve li ća  6. lip nja 1942. go di ne na te me lju za kon ske 
od red be o Hr vat skoj pra vo slav noj cr kvi od 3. trav nja 1942. go di ne. Za nje nog 
vr hov ni ka iza bran je vla di ka Gri go rij Iva no vič Mak si mov Ger mo gen. Uz Za-
gre bač ku mi tro po li ju pla ni ra no je bi lo osni va nje brod ske, sa ra jev ske i pe tro-
vač ke epar hi je. Us po sta va Hr vat ske pra vo slav ne cr kve pre ki nu la je ma sov nu 
po ja vu pri je la za pra vo sla va ca na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. Na kon 1942. 
broj pri je la za opa da na pod ruč ju či ta ve NDH, pa ta ko i u Bo sni i Her ce go vi ni. 

Za klju čak

Na pod ruč ju da naš nje Bo sne i Her ce go vi ne broj vjer skih pri je la za bio 
je ma nji ne go li je to bi lo na te ri to ri ju da naš nje Hr vat ske. Na i me, okol no sti u 
ko ji ma su se od vi ja li vje r ski pri je la zi na da naš njem bo san sko-her ce go vač-
kom tlu bi le su znat no te že od okol no sti na pod ruč ju da naš nje Hr vat ske. Su-
ko bi što su usli je di li već u lip nju 1941. na pod ruč ju is toč ne Her ce go vi ne one-
mo gu ći li su dalj nje ak ci je pre krš ta va nja srp skog pra vo slav nog sta nov niš tva, 
a slič no je bi lo i na pod ruč ju Bo san ske Kra ji ne. O bro ju pre krš te nih go vo ri 

65 Či ni se da je s pra vo slav ne vje ro i spo vi je sti preš lo sve ga 26 pra vo slav nih iz me đu 
1941. i 1945. go di ne. (Vi di: V. Đ. Đu rić, Prekrštavanje..., 131–132.) 

66 Ipak, či ni se da us pr kos to me što su na ja vi li pri je laz pra vo slav ni iz Bo san skog 
Bro da i oko li ce ni su preš li na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. Na i me, pre ma do pi su od 22. si-
ječ nja 1942. ko ji Ve li ka žu pa Po sa vje ša lje Ko tar skoj obla sti Bo san ski Brod vi dlji vo je da je 
od 10.000 gr ko i stoč nja ka na ja vi lo vje r ski pri je laz njih 7.000 i do bi lo po tvr de no na kon to ga 
sa tim po tvr da ma ne do la ze žup nim ure di ma i ne pod u zi ma ju niš ta. (Vi di: V. Đ. Đu rić, Pre
krštavanje..., str. 102–103.

67 HDA, Ve li ka žu pa Po sa vje, ku ti ja 1, 1817/1942; pre ma: N. Ba rić, „O osnut ku i 
dje lo va nju Hr vat ske pra vo slav ne cr kve ti je kom 1942. i 1943. go di ne: pri mjer Ve li ke žu pe 
Po sa vje“, u: Croatiachristianaperiodica, sv. 74 (2014), str. 140. 
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sa mo po da tak ko ji po sje du je mo za Ba nja luč ku bi sku pi ju gdje je, pre ma jed-
nom sa ču va nom do ku men tu, do po čet ka 1942. go di ne 35.000 pra vo slav nih 
preš lo na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. Mol be što su pod no si te lji do sta vlja li 
pr vo op ćin skim i ko tar skim vla sti ma, od no sno us taš kim lo go ri ma i ta bo ri ma 
bi le su po je di nač ne, obi telj ske, ko lek tiv ne i ma sov ne, a pre krš ta va lo se i bez 
tog for mal nog uvje ta. Naj ve ći broj mol bi ko lek tiv nog ka rak te ra, uz ma sov-
no ri tu al no pre krš ta va nje, re gi stri ran je u Ba nja luč koj bi sku pi ji, od no sno u 
Vrh bo san skoj nad bi sku pi ji. Sr bi s te ri to ri ja ko ji ob u hva ća da naš nja Bo sna 
i Her ce go vi na pod no si li su mol be s na dom da će ti me sa ču va ti za po sle nja, 
do mo ve i svo ju imo vi nu, a u kraj njoj li ni ji i go li ži vot. Me đu tim, una toč svoj 
de ma goš koj mi mi kri ji kle ra i re žim skih vla sti, bi lo je ri ječ u osno vi o pri sil noj 
ra bo ti, da kle o zlo či nu nad vjer skom i na ci o nal nom ma nji nom u eg zi sten ci-
jal no iz nu đe noj po zi ci ji u ko ju je žr tva do ve de na pri mje nom osnov ne us taš ke 
ide o loš ke ma tri ce. Isti ne ra di, tre ba re ći da su ne ki žup ni ci što su pi sa li mol-
be (pre po ru ke) bi li bla go na klo ni pre ma oso ba ma ko je su mo li le za pri je laz i 
pre po ru či va li su te mol be. Tre ba lo bi na po me nu ti da su pri je la zi ui sti nu bi li 
for mal nog ka rak te ra, bu du ći da ve ći broj pri je la zni ka ni ka da na kon to ga ni-
je prak ti ci rao ri mo ka to lič ke obi ča je. Kad su u je sen i zi mi 1941. i u pro lje će 
1942. go di ne us taš ki zlo či ni uze li ma ha, po seb no u ne kim di je lo vi ma da naš-
nje Bo sne i Her ce go vi ne, pre krš te ni Sr bi su shva ti li da im pro mje na vje re 
ne će po mo ći, od no sno da je bi la po li ti kant ska, li ce mjer na i re al no be smi sle-
na. Iz vje stan broj „biv ših pra vo slav nih“ po sli je us taš kih ope ra ci ja čiš će nja 
te re na raz bje žao se po šu ma ma i pri klju čio par ti za ni ma, dru gi su od ve de ni u 
kon cen tra ci o ne lo go re, a tre ći po u bi jan na kuć nim pra go vi ma ili stra tiš ti ma. 
Us po sta vom Hr vat ske pra vo slav ne cr kve 1942. pre ki nu ta je po li ti ka ma sov-
nih pre krš ta va nja. Broj pri je la za ta da je ra pid no pao. Epi log kam pa nje pre-
krš ta va nja pra vo slav nih na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest je na kon us po sta ve 
fe de ra tiv ne Ju go sla vi je bio la pi da ran: po niš ta va ju se svi vje r ski pri je la zi. U 
sa ču va noj knji zi pri je la za za žu pu Ku nić Rib nič ki (u du go reš kom kra ju uz 
ri je ku Ku pu), pi še: „Pred sjed niš tvo Ze malj skog an ti fa ši stič kog vi e ća Na rod-
nog oslo bo đe nja Hr vat ske (ZAV NOH) iz da lo je 26. au gu sta 1944. sli e de ću 
od red bu: ‘Pre vo đe nje pra vo sla va ca od 1. 10. 1941. za vri e me oku pa to ra bi lo 
je pri sil no, za to niš tav no i bez vri ed no sti. Vo di te lji ma tič nih knji ga du žni su 
ure da ra di da bri šu sva ta ka pre vo đe nja. Po stu pak tre ba da je brz i bez for-
mal no sti’.“68 

68 Te ri je či je u ma tič noj knji zi vjen ča nih žu pe Ku nić Rib nič ki ko ja se ču va u Hr-
vat skom dr žav nom ar hi vu za pi sao ku nić ki žup nik 26. srp nja 1945. go di ne. (HDA, Ma tič na 
knji ga vjen ča nih Ku nić Rib nič ki). 
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НебојшаСтАМБОЛИЈА
ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју Бе о град
БористОМАНИћ
ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју Бе о град

КВАН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ЗЛО ЧИ НА ПРИ ПАД НИ КА СРП СКЕ ДР
ЖАВ НЕ СТРА ЖЕ ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА 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

Ап стракт: На осно ву нео бја вље не ар хив ске гра ђе, пу бли ко ва них из-
во ра и ре ле вант не ли те ра ту ре ну ме ро ло шки су ана ли зи ра ни зло чи ни при пад-
ни ка Срп ске др жав не стра же (СДС) то ком Дру гог свет ског ра та. У по чет ном 
де лу тек ста дат је кра так осврт на осни ва ње и де ло ва ње СДС.а. По том је, с 
тим у ве зи, па жња по све ће на ра ду 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. По себ но је апо стро фи ра на уло га чла но ва Др-
жав не ко ми си је у при ку пља њу и си сте ма ти за ци ји по да та ка у ну ме ро ло шком 
об ли ку. На кра ју ра да при ло же ни су та бе лар ни и ста ти стич ки пре гле ди зло чи-
на СДС-а уре ђе ни по те ри то ри јал ном и те мат ском прин ци пу.

Кључ не ре чи: Ср би ја, Дру ги свет ски рат, оку па ци ја, зло чи ни, Срп ска 
др жав на стра жа, Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо-
вих по ма га ча

Ре о р га ни за ци ја оку па тор ског и ко ла бо ра ци о ни стич ког си
сте ма без бед но сти у оку пи ра ној Ср би ји по чет ком 1942 – ства ра ње 
Срп ске др жав не стра же

По чет ком 1942. го ди не, у ци љу ефи ка сни јег кон тро ли са ња те-
ри то ри је оку пи ра не Ср би је, до ла зи до ре ор га ни за ци је без бед но сно о ба-
ве штај ног апа ра та не мач ке оку па тор ске си ле. Од Ви ше ко ман де за на-
ро чи ту упо тре бу и Шта ба вој но у прав ног ко ман дан та фор ми ра на је ин-
сти ту ци ја ко ман ду ју ћег ге не ра ла и вој ног за по вед ни ка, а ту функ ци ју је 
оба вљао ге не рал Па ул Ба дер. Опе ра тив на гру па по ли ци је и на ци стич ка 
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оба ве штај на слу жба спо је не су, а на че ло но ве ин сти ту ци је (за по вед ник 
по ли ци је си гур но сти и слу жбе без бед но сти – БДС) име но ван је пу ков-
ник Ема ну ел Ше фер. То ком фе бру а ра у Ср би ју сти жу и че ти ри пу ка по-
ли ци је по рет ка; тим фор ма ци ја ма ко ман до вао је пот пу ков ник Ан дре ас 
Меј. При спе ћем СС-ге не ра ла Ау гу ста Мајс не ра и ста вља њем по ли циј-
ског и оба ве штај ног апа ра та под ње го ву ко ман ду, по чет ком фе бру а ра, 
до ла зи до про це са  ре ор га ни за ци је.1

У скла ду са но во на ста лим про ме на ма ука за ла се по тре ба и за 
ре ор га ни за ци јом ко ла бо ра ци о ни стич ких ору жа них сна га. На са стан ци-
ма код пред сед ни ка та ко зва не Вла де на род ног спа са ге не ра ла Ми ла на 
Не ди ћа до го во ре но је да но ва фор ма ци ја бу де на зва на Срп ска др жав на 
стра жа (СДС). Уред ба о устрој ству об ја вље на је 3. мар та 1942. го ди не. 
По тој уред би СДС је би ла де фи ни са на као уни фор ми са на и ору жа на 
тру па ко ја оба вља по ли циј ску из вр шну и гра нич ну слу жбу. У њен са став 
укљу че ни су при пад ни ци до та да шње жан дар ме ри је, по ли циј ске стра же, 
ору жа них од ре да и по гра нич ни ор га ни фи нан сиј ске кон тро ле. При пад-
ни ци СДС-а де ло ва ли су у слу жби Ми ни ста р ства уну тра шњих по сло ва. 
Срп ска др жав на стра жа об у хва та ла је 1) град ских др жав них стра жа, са 
слу жбом у Бе о гра ду и дру гим гра до ви ма, 2) пољ ску др жав ну стра жу, чи-
ји су при пад ни ци оба вља ли слу жбу на це лој те ри то ри ји зе мље осим на 
под руч ји ма град ских стра жа, и 3) гра нич ну стра жу. На те ри то ри ји гра да 
Бе о гра да, као по себ на је ди ни ца, ди рект но под ре ђе на управ ни ку гра да 
Бе о гра да, слу жбу је оба вља ла Срп ска др жав на стра жа Упра ве гра да Бе-
о гра да. СДС је пред во дио ко ман дант и са шта бом је пред ста вљао ко-
ман ду те фор ма ци је. Да ље, те ри то ри јал ном по де лом при пад ни ци СДС-а 
би ли су рас по ре ђе ни у окру жне (град ске), а ови у сре ске (ква рт не) од-
ре де. Сре ски су се да ље де ли ли на по тре бан број ста нич них оде ље ња. 
При пад ни ци СДС мо ра ли су да ис пу ња ва ју од ре ђе не усло ве што се ти че 
ви си не и го ди на ста ро сти, а би ла је оба ве зна и „при пад ност ари јев ској 
ра си и срп ској на род но сти“, с тим што је Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва на пред лог ко ман дан та СДС-а мо гло кан ди да та да осло бо ди 
усло ва при пад но сти срп ској на род но сти и оста лих усло ваа,сем кад је 

1 Ми лан Бор ко вић, КонтрареволуцијауСрбији.Квислиншкауправа1941–1944, 
књ. 1, Бе о град 1979, 286; Му ха рем Кре со, Њемачка окупациона управа у Београду
1941–1944, Бе о град 1979, 70; Не бој ша Ђо кић, „Вој но у прав ни ко ман дант у Ср би ји и 
Ко ман дант Ср би је“, Лесковачкизборник, L, 2010, 292. О не мач ком оку па ци о ном си-
сте му у Ср би ји још у: Пе тар Ви шњић, „Не мач ки оку па ци о ни си стем у Ср би ји 1941. 
го ди не“, Историјскигласник, 3–4, 1956, 84–92; Немачкаобавештајнаслужба, књ. IV, 
Бе о град 1959; Вељ ко Ђу рић, „Ко су би ли не мач ки вој но у прав ни ко ман дан ти Ср би је 
1941–1944“, Војноисторијскигласник, 3/1996, 159–168.
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реч о ари јев ској ра си. Иа ко је СДС фор мал но био пот чи њен пред сед ни ку 
вла де Не ди ћу и ми ни стру уну тра шњих по сло ва Ми ла ну Аћи мо ви ћу, том 
фор ма ци јом у пот пу но сти је ру ко во дио Мајс нер; за град ску и пољ ску 
стра жу био је за ду жен Ан дре ас Меј, а гра нич ном стра жом је ко ман до вао 
Франц Ној ха у зен, не мач ки опу но мо ће ни пред став ник за при вре ду.2

Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо
вих по ма га ча – рад на си сте ма ти за ци ји зло чи на

Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча осно ва на је од лу ком Ан ти фа ши стич ког ве ћа на род ног осло-
бо ђе ња Ју го сла ви је (АВ НОЈ), на Дру гом за се да њу у Јај цу 29. но вем бра 
1943. го ди не. Од осни ва ња пред сед ник Ко ми си је био је др Ду шан Не-
дељ ко вић,3 про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра ду.4

Од лу ка АВ НОЈ-а о осни ва њу Др жав не ко ми си је ста ви ла је том те-
лу у за да так утвр ђи ва ње од го вор но сти и про на ла же ње и при во ђе ње свих 
осо ба од го вор них за по чи ње не рат не зло чи не у Ју го сла ви ји и оних ко ји 
их и да ље чи не и од ре ди ла да Ко ми си ја де лу је при Пред сед ни штву На-
ци о нал ног ко ми те та осло бо ђе ња Ју го сла ви је (НКОЈ), ка сни је Пред сед ни-
штву вла де ФНРЈ. Пред сед ни штво је би ло за ду же но да име ну је чла но ве 
Ко ми си је и про пи ше пра вил ник о ње ном ра ду. Ипак, Др жав на ко ми си ја 
ни је има ла над ле жно сти у до ме ну ди рект них оп ту жби, су ђе ња и ка жња-
ва ња. Ти за да ци и да ље су оста ли под ин ге рен ци јом дру гих вој них и ци-
вил них ор га на.5

2 М. Бор ко вић, н.д., 287–290; Бо јан Б. Ди ми три је вић, ВојскаНедићевеСрбије.
Оружанеснагесрпскевладе1941–1945, Бе о град 2011, 155–158. 

3 Ду шан Не дељ ко вић (1899–1984) био је про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, ет но лог, фи ло зоф ски пи сац и члан СА НУ и МА НУ. Био је уче сник НОБ-а од 
1941. го ди не. Ау тор је око две сто ти не ма њих и ве ћих ра до ва из исто ри је фи ло зо фи је 
и ви ше сту ди ја о ра зним фи ло зоф ским пи та њи ма. МалаенциклопедијаПросвета,том
2,Бе о град 1986, 769.

4 Ар хив Ју го сла ви је, фонд: 110 – Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку-
па то ра и њи хо вих по ма га ча, фа сци кла: 809, до ку мент: 10 (да ље: AJ, 110–809–10).

5 По ред од лу ке о осни ва њу, дру ги основ ни до ку мент за ор га ни за ци ју и рад ове 
слу жбе је сте Пра вил ник о ра ду др жав не ко ми си је, до нет 8. ма ја 1944. го ди не. Пра вил-
ник, у са мо 13 чла но ва, да је основ не смер ни це де ло ва ња Др жав не ко ми си је, зе маљ-
ских ко ми си ја и њи хо вих ор га на. Тај до ку мент је до кра ја ра да Ко ми си је остао нај ва-
жни ји прав ни про пис за рад ње них чла но ва. АЈ, 110–1, IzveštajDrNedeljkovićaoradu
Državnekomisije,1, 40; Ал берт Вајс, „Рад ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра 
и њи хо вих по ма га ча“,АналиПравногфакултетауБеограду, ок то бар-де цем бар, број 
1–2/3–4, Бе о град 1961, 388. 
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Др жав на ко ми си ја је де ло ва ла не што ма ње од пет го ди на и у ње-
ном ра ду мо гу се уо чи ти три фа зе, од ко јих сва ка има из ве сне по себ не 
ка рак те ри сти ке ка ко у од но су на ор га ни за циу и струк ту ру слу жбе, та ко 
и у од но су на по ље де ло вањ ља. Пр ва фа за ра да об у хва та пе ри од од осни-
ва ња до за вр шет ка ра та и осло бо ђе ња це ле зе мље. Дру га фа за углав ном 
од ма ја 1945. до сре ди не 1946, а тре ћа од дру ге по ло ви не 1946, до за вр-
шет ка ра да и уки да ња Ко ми си је Ука зом Пред сед ни штва вла де ФНРЈ од 
14. апри ла 1948. го ди не. Тим Ука зом ак тив но сти Др жав не ко ми си је тре-
ба ло је да до вр ши Јав но ту жи ла штво ФНРЈ и ар хи ва Ко ми си је је пре да та 
на чу ва ње Вр хов ном су ду ФНРЈ.6

У пе ри о ду ка да је рад на ис тра жи ва њу и утвр ђи ва њу зло чи на био 
нај ин тен зив ни ји по сто ја ле су, по ред Др жав не ко ми си је као цен трал ног 
ор га на, шест зе маљ ских ко ми си ја (за сва ку на род ну ре пу бли ку), јед на 
по кра јин ска (АП Вој во ди на), две об ла сне (Ко смет и Сан џак), 65 окру-
жних, 299 сре ских и 1.210 оп штин ских ко ми си ја. По ред те „ре дов не“ 
мре же обра зо ва не су и по себ не ан кет не ко ми си је при Др жав ној ко ми-
си ји и зе маљ ским ко ми си ја ма са за дат ком да ис тра жу ју и утвр ђу ју по је-
ди не зло чи не ве ћег оби ма или спе ци фич ног ка рак те ра. Та квих ко ми си ја 
укуп но је би ло 28.7

Др жав на ко ми си ја, зе маљ ске, јед на по кра јин ска, об ла сне и оста-
ле ко ми си је при ку пи ле су ви ше од 900.000 при ја ва о рат ним зло чи ни ма 
и рат ним зло чин ци ма ко је су им под не ли оште ће ни ци, пре жи ве ле жр тве, 
чла но ви по ро ди ца на стра да лих или дру ги гра ђа ни. У гра ни ца ма мо гућ-
но сти, све при ја ве су про ве ра ва не у сми слу њи хо ве ве ро до стој но сти. За-
пи сни ка о са слу ша њи ма све до ка има ско ро 550.000, а по ред то га ве ли-
ки је број за пи сни ка о са слу ша њи ма са мих кри ва ца, као и за пи сни ка о 
уви ђа ју на ли цу ме ста, ис ко па ва њу ма сов них и по је ди нач них гроб ни ца 
и сл. Оби ман ма те ри јал пред ста вља ју и до ку мен ти из не при ја тељ ских 
из во ра – при ку пље но их је око 20.000. У то ку ра да ко ми си је су до не ле 
око 120.000 од лу ка ко ји ма је утвр ђе на оод го во е ност око 65.000 „рат них 
зло чи на ца, из дај ни ка и на род них не при ја те ља“. Ко ми си ја је има ла за-
да так и да про це ни рат ну ште ту про у зро ко ва ну то ком чи ње ња зло чи на, 
као и да спро ве де ме ру о пре ла зу не при ја тељ ске имо ви не у др жав ну сво-
ји ну; то је, исти на, чи ње но са мо на по чет ку де ло ва ња ко ми си ја, док све 
те ак тив но сти ни су пре шле у над ле жност дру гих ор га на. Ка да је реч о 
зло чин ци ма или из дај ни ци ма за ко је се зна ло или прет по ста вља ло да су 

6 А. Вајс, н.д., 389; Јe le na Lo pi čić-Jan čić, AlbertVajs(1905–1964),život idelo,
Be o grad 2014, 29.

7 А. Вајс, н.д., 390–391.
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у ино стран ству ан ха жо ва ње Др жав не ко ми си је би ло је уне ко ли ко сло же-
ни је. У та квим слу ча је ви ма при сту па ло се зах те ви ма за из ру че ње, би ло 
по сред ством де ле га ци ја Др жав не ко ми си је у ино стран ству, би ло пре ко 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва. Уко ли ко су зло чин ци би ли стра ни др-
жа вља ни, тзах те ву за ексттра ди ци ју нај че шће је прет хо ди ло ре ги стро ва-
ње по ме ну тих осо ба код Ко ми си је Ује ди ње них на ци ја за рат не зло чи не 
(КУН). Те ак тив но сти од ви ја ле су се по сред ством Де ле га ци је при КУН. 
Ју го сла ви ја је за тра жи ла ре ги стро ва ње ско ро 5.000 нај од го вор ни јих оку-
па тор ских рат них зло чи на ца, као и не ко ли ко до ма ћих у том ран гу и из-
дај ни ка. КУН је при хва ти ла и уне ла у сво је за пи сни ке не што ма ње од 
2.700 зло чи на ца. Ме ђу тим, укуп но је из ру че но тек око 200 оку па тор ских 
и 171 до ма ћих рат них зло чи на ца.8

У овај ис тра жи вач ки рад ва ља увр сти ти још и из ра ду ела бо ра-
та и те мат ских ре фе ра та ко ји су об ра ђи ва ли из ве сна по себ на пи та ња, 
на ро чи то по је ди не ма сов не зло чи не. Укуп но је из ра ђе но 170 ела бо ра та. 
Ва жну ак тив ност у том сми слу пред ста вља и из ра да струк тур них ше ма 
оку па тор ских ор га ни за ци ја, вој них ор га ни за ци ја и дру гих фор ма ци ја. 
По себ но се при сту пи ло и из ра ди ста ти стич ких та бе лар них пре гле да по-
пу ња ва них пре ма вр сти зло чи на.9

Ми ни стар ство ино стра них по сло ва упу ти ло је 26. ју на 1945. го-
ди не мол бу Др жав ној ко ми си ји за из ра ду ре фе ра та у ци љу пре зен та ци је 
„ко ли ко је жр та ва пре тр пео наш на род у ово ме ра ту би ло услед ди рект-
них зло чи на са мог оку па то ра би ло услед ње го вих ин ди рект них зло чи на 
пре ко из дај ни ка“. Тај ре фе рат тре ба ло је да по слу жи ју го сло вен ској де-
ле га ци ји на ми ров ној кон фе рен ци ји, оа је тре ба ло да има ка рак тер ста-
ти стич ког при ка за жр та ва по сре зо ви ма и евен ту ал но по оп шти на ма.10

Др жав на ко ми си ја је сво јим ак том на ло жи ла из ра ду та квих пре-
гле да 8. ју ла 1945. го ди не и од свих зе маљ ских ко ми си ја за тра жи ла хит-
но при ку пља ње „ста ти стич ких по да та ка о жр тва ма“. Уз акт су по сла ти 
и исто вет ни фор му ла ри ко је је тре ба ло упу ти ти свим ме сним на род ним 
од бо ри ма ра ди по пу ња ва ња. Та ко ђе је на ре ђе но да сви при ку пље ни фор-
му ла ри бу ду до ста вље ни Др жав ној ко ми си ји до 8. ав гу ста 1945. го ди не.11

Та бе ле ко је је тре ба ло да бу ду по пу ње не по де ље не су у че ти ри 
ка те го ри је, фор му ла ра пре ма вр сти зло чи на:

8 А. Вајс, н.д.,394–395; АЈ, 110–1, IzveštajDrNedeljkovićaoraduDržavnekomi
sije,21–29, 47–54.

9 Ви де ти: АЈ, 110–49 – 110–74.
10 АЈ, 110‒49‒1.
11 АЈ, 110‒49‒10.
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1) Ли ше ње жи во та: бом бар до ва њем ци вил ног ста нов ни штва, стре ља-
њем; ве ша њем; кла њем; мр цва ре њем (пре би ја њем); ка сни ја смрт као 
по сле ди ца по вре де, зло ста вља њем – му че њем; смрт у ло го ри ма.

2) По вре де те ла: оса ка ће ње; ра ња ва ње; му че ње – зло ста вља ње (ко јим 
су на не те те шке по вре де или здра вље те шко на ру ше но); ту ча – ла ка 
и те шка те ле сна по вре да; си ло ва ње.

3) По вре де лич не сло бо де: хап ше ње; ин тер ни ра ње у зе мљи; од во ђе ње 
на при нуд ни рад; при нуд но пре се ље ње; од во ђе ње у ло го ре ван зе-
мље.

4) По вре де имо ви не: спа ље не ку ће и дру ге згра де; ра зо ре не ку ће и дру-
ге згра де; пљач ка сто ке; пљач ка хра не; пљач ка фа бри ка и рад њи; 
пљач ка на ме шта ја; пљач ка оде ла.

За сва ки на ве де ни зло чин (осим из че твр те ка те го ри је) по сто ја ла 
је ру бри ка са пот ка те го ри ја ма где су раз вр ста ва ни зло чи ни по чи ње ни 
над „љу ди ма“, „же на ма“, „де ци“ и „стар ци ма“.12

По ред то га сва ки од по ме ну тих фор му ла ра са др жа вао је и по де лу 
на из вр ши о це зло чи на: „Нем ци у зе мљи“; „Нем ци у ло го ри ма ван Ју го-
сла ви је“; „Ма ђа ри“, „Ита ли ја ни“, „Ал бан ци“, „Бу га ри“, „уста ше“, „Д. 
М.“ (при пад ни ци Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни); „Љо ти ћев ци“ (при-
пад ни ци Срп ског до бро во љач ког кор пу са); „Руп ни ков ци“ (из ко ла бо ра-
ци о ни стич ких фор ма ци ја ге не ра ла Ла ва Руп ни ка у Сло ве ни ји). Ка сни-
је је у та бе ле, што се ти че под руч ја Ср би је, до пи си ва но ру ком зло чи ни 
„СДС“ или „не ди ћев ци“ и „чет ни ка Ко сте Пе ћан ца“ или „Пе ћан че вих 
чет ни ка“. На по је ди ним ме сти ма на во ђе на је и од ред ни ца „Му сли ман-
ска ми ли ци ја“ и „Спе ци јал на по ли ци ја“.13 Ста ти стич ке та бе ле по пу ња-
ва не су од оп шти на, пре ко сре зо ва, окру га, ре пу бли ка, па до са ве зног 
ни воа.14

По што зе маљ ске, по кра јин ске и об ла сне ко ми си је ни су мо гле на 
вре ме да оба ве та ко зах те ван по сао, Др жав на ко ми си ја је мо ра ла кон-
стант но да ур ги ра и по жу ру је те ак тив но сти на ни жем ни воу. Нај ви ше 
про бле ма у Ср би ји за бе ле же но је у том кон тек сту у Ча чан ском и Но-
во па зар ском окру гу.15 Нај јед но став ни је ре че но – за ка сне лост у сла њу 
фор му ла ра, не до ста так об у че них ка др о ва и не по ве за ност над ле жних ин-

12 Ви де ти: АЈ, 110–49 – 110–74.
13 У до пи су Др жав не ко ми си је од 8. ју ла ста ја ло је: „... Ако у ко јој оп шти ни по-

сто је још и дру ги спе ци фич ни рат ни зло чи ни или гру пе ко је су вр ши ле зло чи не, њих 
озна чи ти у пре гле ду по себ ни...“ АЈ, 110‒49‒3. Ви де ти: АЈ, 110–49 – 110–74.

14 Ви де ти: АЈ, 110–49 – 110–74.
15 АЈ, 110‒49‒7‒49‒8.
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сти ту ци ја спре ча ва ли су бр же и струч ни је оба вља ње тих по сло ва. Пр ви 
ста ти стич ки по да ци ко је смо ана ли зи ра ли у овом ра ду по ти чу с кра ја 
ок то бра 1945, ка да је Зе маљ ска ко ми си ја Ср би је по сла ла Др жав ној ко-
ми си ји ста ти стич ки пре глед.16

Због не струч но сти и кон стант ног од ла га ња спто во ђе ња да тих за-
ду же ња на ни жем ни воу Др жав на ко ми си ја огла си ла се 26. ја ну а ра 1946. 
до пи сом свим под руч ним ко ми сиј ским те ли ма: „... При ли ком про у ча ва-
ња ових по да та ка и из ра де ре ка пи ту ла ци је за це лу зе мљу при ме ће но је 
да су по да ци не пот пу ни, по гре шни и уоп ште не ре ал ни. У ве ли ком бро ју 
слу ча је ва ви ди се да се не бри жљи во при ку пље ни и фор му ла ри по пу ња-
ва ни од ока – на па мет. Та ко у за вр ше ном фор му ла ру за ʼли ше ње жи во таʻ 
у ру бри ци ʼсмрт у ло го ри маʻ Зе маљ ске ко ми си је Ср би је сто ји да су из гу-
би ли жи вот све га 23 ли ца ко ја су упу ће на у ло гор од стра не Спе ци јал не 
по ли ци је... У по да ци ма По кра јин ске ко ми си је Ко сме та сто ји да из сре за 
ђа ко вач ког ни је ни ко при нуд но пре се љен итд, итд...“ Због све га то га је 
Др жав на ко ми си ја по но во на ре ди ла да бу ду при ку пље ни сви ста ти стич-
ки по да ци из на по ме ну да се на ро чи то обра ти па жња на фор му лар број 1 
– „ли ше ње жи во та“ од 6. апри ла 1941. до осло ба ђа ња од но сне те ри то ри-
је.17 Зе маљ ска ко ми си ја Ср би је је но ве по дат ке по сла ла углав ном до сре-
ди не 1946. го ди не. Ме ђу тим, про бле ми у при ку пља њу по да та ка и да ље 
су по сто ја ли, па је Др жав на ко ми си ја сла ла слич не до пи се зе маљ ским и 
по кра јин ским ко ми си ја ма и то ком ав гу ста и сеп тем бра 1946. го ди не.18

Над ле жне уста но ве, пред во ђе не Др жав ном ко ми си јом, вре ме ном 
су схва ти ле да им је за успе шну из ра ду ста ти стич ких пре гле да нео п ход-
но ви ше ме сеч но пла ни ра ње и из ра да. Кад је о то ме реч на ро чи то спо ра 
би ла је Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске – тек 10. ју на 1947. по сла ла је Др-
жав ној ко ми си ји по дат ке „о жр тва ма фа ши стич ког те ро ра на под руч ју 
На род не Ре пу бли ке Хр ват ске и то по себ но за сва ки округ и скуп но за 
чи та во под руч је На род не Ре пу бли ке Хр ват ске“.19

Нај ва жни ји ка рак те ри сти ка ра да Др жав не ко ми си је тре ба ло је 
да бу де ко нач на кван ти фи ка ци ја и си сте ма ти за ци ја зло чи на на про сто-
ру Ју го сла ви је то ком Дру гог свет ског ра та. Ко ми си ја је по ну ди ла раз вр-
ста ва ње зло чи на пре ма ти по ло ги ји, ин тен зи те ту, пре ма они ма ко ји су 
при чи ни ли зло чи не, ге о граф ском и те мат ском прин ци пу итд. Ти по да ци 
по слу жи ли су ка сни је над ле жним уста но ва ма и ин сти ту ци ја ма у њи хо-

16 АЈ, 110–55–10. Ви де ти још: АЈ, 110‒49‒5, АЈ, 110‒49‒11.
17 АЈ, 110‒49‒12.
18 АЈ, 110‒49‒13; АЈ, 110‒49‒14.
19 АЈ, 110‒49‒24.
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вом ра ду на екс тра ди ци ји и су ђе њу рат ним зло чин ци ма, на по пи си ва њу 
рат не ште те, од ре ђи ва њу ре па ра ци ја и тд.

У на став ку тек ста да је мо ста ти стич ки пре глед по чи ње них зло чи-
на при пад ни ка СДС-а пре ма по да ци ма Др жав не ко ми си је. Ко ри шће не су 
та бе ле „ли ше ње жи во та“, „по вре де те ла“ и „по вре де лич не сло бо де“. У 
ана ли зи ни су ко ри шће не та бе ле „по вре де имо ви не“ због раз ли чи тог ка-
рак те ра уне тих по да та ка и не сре ђе но сти. 

Кван ти фи ка ци ја зло чи на при пад ни ка СДСа
 

ЗлочиниприпадникаСДСапремаподацимаКомисијеизоктобра
1945.године

У пр вом пре гле ду што сле ди да ти су по да ци за те ри то ри ју На-
род не Ре пу бли ке Ср би је, без по кра ји на. У та бе ли „Ли ше ње жи во та“ 
да та је кла си фи ка ци ја жр та ва у од но су на фор ма ци ју чи ји при пад ни ци 
су их ли ши ли жи во та, али и пре ма на чи ну из вр ше ња зло чи на. Уку пан 
број осо ба стра да лих на та кав на чин на те ри то ри ји Ср би је из но сио је 
65.293. Ви ше од по ло ви не жр та ва стра да ло је од не мач ких оку па тор-
ских сна га: „Нем ци у зе мљи“ 32.591 (49,91%) и „Нем ци у ло го ри ма ван 
Ју го сла ви је“ 1.706 (2,61%). Од „Д. М.“ стра да ло је 15.093 (23,12%), од 
„Бу га ра“ 9.438 (14,45%), од „Љо ти ће ва ца“ 1.745 (2,67%), од „Ал ба на ца“ 
945 (1,45%), од „Му сли ман ске ми ли ци је“ 940 (1,44%), од „Уста ша“ 772 
(1,18%), од „СДС“ 741 (1,13%), од „Пе ћан че вих“ (чет ни ка Ко сте Пе ћан-
ца) 505 (0,77%), од „Спе ци јал не по ли ци је“ 466 (0,71%), од „Ита ли ја на“ 
303 (0,46%), од „Ма ђа ра“ 37 (0,06%) и „Руп ни ко ва ца“ 11 (0,02%). 

Од 741 осо бе стра да ле од при пад ни ка СДС-а, 53 су би ле жр тве  
„бом бар до ва ња ци вил ног ста нов ни штва“, 303„стре ља ња“, 10„ве ша ња“, 
три „кла ња“ , 301„мр цва ре ња (пре би ја ње)“; за 33 осо бе на ве де на је ка-
те го ри ја „ка сни је на сту пи ла смрт као по сле ди ца по вре де муч ним зло-
ста вља њем“, а 38 је за де си ла „смрт у ло го ри ма“. У на ред ном гра фи ко ну 
на ве де ни по да ци за СДС пред ста вље ни су гра фич ки са про цен ти ма.20

20 АЈ, 110–55–11, Та бе ла I – ли ше ње жи во та (Ср би ја).
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Гра фи кон бр. 1: Струк ту ра стра да лих од при пад ни ка СДС-а пре ма на чи ну из-
вр ше ња зло чи на на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је с кра ја ок то бра 
1945. го ди не

Та бе лу осо ба стра да лих од при пад ни ка СДС-а упо ре ди ли смо са 
на ла зи ма окру жних ко ми си ја са про сто ра НР Ср би је без по кра ји на и до-
би је ни по да ци се не знат но раз ли ку ју. Број „стре ља них“ је за три осо бе 
ве ћи, па их је  306, та ко да је и уку пан број осо ба стра да лих од СДС-а ве-
ћи и из но си 744. Као што се из та бе ле мо же ви де ти, пре ма пр вим на ла зи-
ма Зе маљ ске ко ми си је, нај ве ћи број жр та ва стра дао од при па сни ка СДС-а 
еви ден ти ран је у Бе о град ском, Мо рав ском и Кра гу је вач ком окру гу.21

21 По да ци окру жних ко ми си ја у НР Ср би ји без по кра ји на, ко ји су нам по слу жи-
ли за ана ли зи ра ну ста ти сти ку по окру зи ма, на ла зе се у Ар хи ву Ју го сла ви је, фонд 110, 
фа сци кле 55–71.
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Бе о град ски 25 23 4 1 56 11 28 148
Ча чан ски 0 16 0 0 1 4 0 21
Кра гу је вач ки 2 9 1 0 122 3 0 137
Кру ше вач ки 0 6 0 0 0 1 0 7
Ле ско вач ки 4 35 0 0 13 0 0 52
Мо рав ски 2 132 5 0 0 2 0 141
Ни шки 0 10 0 1 2 5 3 21
Но во па зар ски 0 0 0 0 0 0 0 0
Пи рот ски 0 1 0 0 61 3 0 65
Под рин ски 0 0 0 0 14 1 0 15
По жа ре вач ки 18 9 0 0 0 0 0 27
То плич ки 0 28 0 1 5 1 7 42
Ужич ки 0 0 0 0 0 0 0 0
Ва љев ски 0 3 0 0 25 0 0 28
Врањ ски 0 0 0 0 0 0 0 0
За је чар ски 2 34 0 0 2 2 0 40
УКУП НО 53 306 10 3 301 33 38 744

Та бе ла бр. 1: Струк ту ра стра да лих од при пад ни ка СДС-а пре ма на чи ну из вр-
ше ња по окруѕима НР Ср би је на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је с 
кра ја ок то бра 1945. го ди не
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У дру гој ста ти стич кој та бе ли са др жа ни су слу ча је ви ока рак те ри-
са ни као „По вре де те ла“ и ту је удео „Не ма ца“ знат но ма њи не го у пр вој. 
Укуп но је за бе ле же но 130.802 „по вре де те ла“ – нај ви ше су их по чи ни-
ли при пад ни ци ЈВуО 46.505 (или 35,5%). По том сле де „Бу га ри“ 30.356 
(23,21%), па „Нем ци у зе мљи“ 27.569 (21,08%), а на че твр том ме сту су 
при пад ни ци Срп ске др жав не стра же 8.120 (или 6,21%). Да ље су то „Љо-
ти ћев ци“ са 7.668 (5,86%), „Чет ни ци Ко сте Пе ћан ца“ 2.536 (или 1,94%), 
„Спе ци јал на по ли ци ја“ 1.991 (1,52%), „Ал бан ци“1.775 (1,36%), „Му сли-
ман ска ми ли ци ја“ 1.169 (или 0,89%), „Нем ци у ло го ри ма ван Ју го сла-
ви је“ 1.126 (0,86%), „Ита ли ја ни“ 1.095 (0,84%), „Уста ше“ 880 (0,67%) 
и „Ма ђа ри“ 12 (0,01%). Ме ђу 8.120 слу ча ја у ру бри ци „По вре да те ла“ 
ко је су по чи ни ли при пад ни ци Срп ске др жав не стра же еви ден ти ра но је 
59 „оса ка ће ња“, 410 „ра ња ва ња“, 1.566 „му че ња-зло ста вља ња“, 6.013 
„ла ких и те шких те ле сних по вре да“ и 72 „си ло ва ња“.22

Гра фи кон бр. 2: Струк ту ра „по вре ђе них“ од при пад ни ка СДС-а пре ма на чи ну 
из вр ше ња на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је с кра ја ок то бра 1945. 
го ди не

22 АЈ, 110–55–12, Та бе ла II – по вре де те ла (Ср би ја).
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 Тре ћа та бе ла бе ле жи слу ча је ве „По вре де сло бо де“ – ре ги стро ва-
но их је 330.088. Не мач ке оку па тор ске сна ге („Нем ци у зе мљи“), по чи-
ни ле су нај ви ше та квих зло чи на, то јест ви ше од по ло ви не ‒ 173.897 
(52,68%); по том сле де „Бу га ри“ са 71.088 (21,54%), па ре дом „Д. М.“ 
26.100 (7,91%), а „С. Д. С.“ је на че твр том ме сту са 16.847 (5,10%); да-
ље су ту „Љо ти ћев ци“ у 14.084 слу ча ја (или 4,27%), „Ал бан ци“ 7.154 
(2,17%), „Ита ли ја ни“ 6.263 (1,90%), „Нем ци у ло го ри ма ван Ју го сла ви-
је“ 4.648 (1,41%), „Спе ци јал на по ли ци ја“ 4.257 (1,29%), „Му сли ман ска 
ми ли ци ја“ 2.952 (или 0,89%), „Чет ни ци Ко сте Пе ћан ца“ 1.446 (0,44%), 
„Уста ше“ 1.280 (0,39%) и „Ма ђа ри“ 72 (0,02%). У 16.847 слу ча ја ока рак-
те ри са них као „по вре да сло бо де“ што су их по чи ни ли при пад ни ци Срп-
ске др жав не стра же на ве де но је 10.481 „хап ше ња“, 910 „ин тер ни ра ња у 
зе мљи“, 5.280 „од во ђе ња на при нуд ни рад“, 54 „при нуд на пре се ље ња“, 
93 „од во ђе ња у ло го ре ван зе мље“ и 29 слу ча је ва „при нуд не мо би ли за-
ци је“.23

Гра фи кон бр. 3: Струк ту ра „по вре да лич не сло бо де“ од при пад ни ка СДС-а пре-
ма на чи ну из вр ше ња на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је с кра ја ок-
то бра 1945. го ди не

23 АЈ, 110–55–13, Та бе ла III – по вре де лич не сло бо де (Ср би ја).
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 ЗлочиниприпадникаСДСапремаподацимаКомисијеизсредине
1946.године

 Због раз ло га на ве де них у прет ход ном тек сту, Др жав на ко ми си ја 
је ур ги ра ла и „при ти ска ла“ под ре ђе не ре пу блич ке, по кра јин ске, об ла сне 
и окру жне ко ми си је да тра же не по дат ке те мељ ни је кла си фи ку ју, по што 
је утвр ђе но да су не ке од та бе ла по пу ња ва не „од ока“, „на па мет“ и сл. 
До сре ди не 1946. го ди не за НР Ср би ју по сла ти су но ви по да ци и они су 
се знат но раз ли ко ва ли од прет ход них – док су фор му ла ри та бе ла оста-
ли го то во иден тич ни, у ве ћи ни слу ча је ва до да та је ру бри ка „по ги ну ли 
у бор би“. Број жр та ва у НР Ср би ји без по кра ји на био је ве ћи го то во за 
тре ћи ну и из но сио је 98.440. Пре ма тим по да ци ма, око по ло ви не жр та-
ва је стра да ло од не мач ких оку па тор ских је ди ни ца („Нем ци у зе мљи“) 
45.525 (или 46,25%). Од при пад ни ка је ди ни ца ЈВуО стра да ло је 17.271 
(17,54%), од „Бу га ра“ 12.707 (12,91%), 9.661 осо ба (или 9,81% њих) је 
„по ги нуо у бор би“, а од „Не ма ца у ло го ри ма ван Ју го сла ви је“ 3.373 (или 
3,43%). Од при пад ни ка СДС-а стра да ле су  2.554 осо бе (или 2,59% њих), 
од „Спе ци јал не по ли ци је“ 1.778 (1,82%), „Чет ни ка Ко сте Пе ћан ца“ 1.472 
(1,50%), „Љо ти ће ва ца“ 1.339 (1,36%), „Му сли ман ске ми ли ци је“ 1.281 
(1,30%), „Уста ша“ 583 (или 0,59%), од „Ита ли ја на“ 531 (0,54%), „Ал ба-
на ца“ 250 (0,25%) и „Ма ђа ра“ 105 (0,11%). Иа ко је број укуп них жр та ва 
по ве ћан за тре ћи ну, број стра да лих од при пад ни ка Срп ске др жав не стра-
же по ве ћан је го то во 3,5 пу та. Пре ма на чи ну стра да ња струк ту ра је би-
ла сле де ћа: „бом бар до ва њем ци вил ног ста нов ни штва“ 20, „стре ља њем“ 
699, „ве ша њем“ 32, „кла њем“ 66, „мр цва ре њем-пре би ја њем“ 1.589, код 
128 осо ба је „ка сни је на сту пи ла смрт као по сле ди ца по вре де муч ним 
зло ста вља њем“, а „смрт у ло го ри ма“ за де си ла је 20 осо ба.24

24 АЈ, 110–55–15, Та бе ла I – ли ше ње жи во та (НР Ср би ја, без Вој во ди не и Ко-
сме та).
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Гра фи кон бр. 4: Струк ту ра стра да лих од при пад ни ка  СДС-а пре ма на чи ну из-
вр ше ња на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је из сре ди не 1946. го ди не
 

Као и са пр вим на ла зи ма о жр тва ма из ок то бра 1945, и ове по-
дат ке смо упо ре ди ли са на ла зи ма окру жних ко ми си ја и у овом слу ча ју 
они се знат но раз ли ку ју; број стра да лих од при пад ни ка СДС-а је за 197 
ма њи. Нај ве ро ват ни ји раз лог за то, по све му су де ћи, је сте не до ста так по-
да та ка за За је чар ски округ. Пре ма овом пре гле ду по да та ка и да ље је по 
бро ју стра да лих од при пад ни ка СДС-а на пр вом ме сту вио Бе о град ски 
округ. Ме ђу тим, за раз ли ку од прет ход ног окру жног пре гле да, за Бе о-
град ским окру гом сле ди То плич ки у ко ме је број стра да лих „ско чио“ са 
42 на чак 544, што је по ве ћа ње од 1.295%. На кон Бе о град ског и То плич-
ког окру га, сле де Ни шки, Ужич ки, Ле ско вач ки итд.25

25 АЈ, фонд 110, фа сци кле 55–71.
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Бе о град ски 2 115 4 2 414 21 3 561
Ча чан ски 3 24 0 0 26 5 0 58
Кра гу је вач ки 0 27 0 26 54 4 0 111
Кру ше вач ки 0 18 1 2 5 0 0 26
Ле ско вач ки 0 100 0 2 32 15 3 152
Мо рав ски 0 123 6 1 10 1 1 142
Ни шки 0 57 0 0 125 8 8 198
Но во па зар ски 0 22 0 20 18 7 0 67
Пи рот ски 10 15 21 0 19 9 1 75
Под рин ски 0 41 0 4 72 30 0 147
По жа ре вач ки 0 22 0 0 35 3 0 60
То плич ки 0 53 0 8 467 14 2 544
Ужич ки 0 19 0 2 134 5 1 161
Ва љев ски 5 16 0 0 30 4 0 55
Врањ ски 0 0 0 0 0 0 0 0
За је чар ски не ма по да та ка 0
УКУП НО 20 652 32 67 1441 126 19 2357

табелабр.2:СтруктурастрадалиходприпадникаСДСапреманачинуизвр
шењаипоокрузимаНРСрбијенаосновуподатакаЗемаљскекомисијеСрбије
изсредине1946.године

У дру гој та бе ли ре ги стро ва не су „По вре де те ла“. Као и у прет-
ход ној из ок то бра 1945. го ди не нај ве ћи број „по вре да те ла“ при пи сан 
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је при пад ни ци ма ЈВуО – 58.033 (или 30,55%). По том сле де „Бу га ри“ са 
47.941 (25,24%), „Нем ци у зе мљи“ 46.973 (или 24,73%); на че твр том ме-
сту је „СДС“ са 11.245 (5,92%), па „Љо ти ћев ци“ 6.970 (3,67%), „Спе-
ци јал на по ли ци ја“ 6.308 (или 3,32%), „Чет ни ци Ко сте Пе ћан ца“ 4.617 
(2,43%), „Му сли ман ска ми ли ци ја“ 2.947(1,55%),„Нем ци у ло го ри ма 
ван Ју го сла ви је“ 2.073(или 1,09%),  „Уста ше“ 1.133(0,60%), „Ал бан ци“ 
947(0,50%), „Ита ли ја ни“ 535(0,28%), „Руп ни ков ци“ 114(0.06%) и „Ма-
ђа ри“ 94(0.05%). Укуп но 11.245 „по вре да те ла“ по чи ни ли су при пад ни-
ци СДС-а, а струк ту ра је би ла: „оса ка ће ње“ 179, „ра ња ва ње“ 243, „му че-
ње-зло ста вља ње“ 2.083, „ла ке и те шке те ле сне по вре де“ су на не ли 8.623 
пу та, а „си ло ва но“ је 117 же на.26

Графиконбр.5:Структура„повређених“одприпадникаСДСапреманачину
извршењанаосновуподатакаЗемаљскекомисијеСрбијеизсредине1946.го
дине
 

У тре ћој та бе ли тре ти ра не су „По вре де сло бо де“. И у овом слу ча-
ју је при мет но знат но по ве ћа ње зло чи на под по ме ну том од ред ни цом, го-

26 АЈ, 110–55–16, Та бе ла II – по вре де те ла (НР Ср би ја, без Вој во ди не и Ко сме-
та).  
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то во дво стру ко, у од но су на ок то бар 1945. го ди не. Укуп но су за бе ле же на 
615.733 слу ча ја  „по вре да сло бо де“. Нај ви ше су их по чи ни ли „Нем ци у 
зе мљи“ (199.736 или 32,44%), по том при пад ни ци „Д. М.“ (187.085 или 
30,38%) па ре дом „Бу га ри“ (97.408 – 15,82%), „СДС“ (41.654 – 6,76%), 
„Љо ти ћев ци“ (20.936 – 3,31%), „Му сли ман ска ми ли ци ја“ (21.860 – 
3,55%), „Спе ци јал на по ли ци ја“ (14.002 – 2,27%),„Нем ци у ло го ри ма ван 
Ју го сла ви је“ (13.675 – 2,22%),  „Чет ни ци Ко сте Пе ћан ца“ (8.917 – 1,45%), 
„Ита ли ја ни“ (7.444 – 1,21%), „Ал бан ци“ (1.765 – 0,29%), „Уста ше“ 
(1.591– 0,26%), „Руп ни ков ци“ (110 – 0,02%) и „Ма ђа ри“ (90 – 0,01%). У 
41.654 „по вре де сло бо де“ ко је су по чи ни ли при пад ни ци Срп ске др жав не 
стра же при мет на је огром на раз ли ка у ка те го ри ји „при нуд на мо би ли за-
ци ја“ јер је са 29 слу ча ја по ве ћа на на 9.968. Уз то за бе ле же ни су слу ча-
је ви 17.550 „хап ше ња“, 2.045 „ин тер ни ра ња у зе мљи“, 11.540 „од во ђе ња 
на при ну дан рад“, 53 „при нуд на пре се ље ња“ и 498 „од во ђе ња у ло го ре 
ван зе мље.27

Графикон бр. 6:Структура„повреда личне слободе“ од припадникаСДСа
преманачинуизвршењанаосновуподатакаЗемаљскекомисијеСрбијеизсре
дине1946.

27 АЈ, 110–55–17, Та бе ла III – по вре де сло бо де (НР Ср би ја, без Вој во ди не и 
Ко сме та).  
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У об ја вље ном спи ску „зло чи на ца“ ко је је то ком свог де ло ва ња ре ги стро-
ва ла Др жав на ко ми си ја, ко ји је об у хва тио 8.961 име на, еви ден ти ран је 
161 при пад ник СДС-а (или 1,80%). Пре ма на ци о нал но сти у огром ној 
ве ћи ни би ли су, оче ки ва но, Ср би (153); Ал ба на ца је би ло тро ји ца, Сло-
ве на ца дво ји ца и по је дан Рус и Цр но го рац.28

Удео при пад ни ка Срп ске др жав не стра же у чи ње њу зло чи на за 
вре ме оку па ци је био је у од ре ђе ној ме ри сра зме ран њи хо вој „по моћ ној“ 
уло зи, пред ви ђе ној од оку па то ра. Ста ти стич ке та бе ле ко је су у два на вра-
та са чи ни ли чла но ви зе маљ ске и по кра јин ске ко ми си је и упу ти ли их Др-
жав ној ко ми си ји за зло чи не оку па то ра и њи хо вих по ма га ча пред ста вља-
ју вр ло упи тан и ди ску та би лан исто риј ски из вор и ти на ла зи зах те ва ју 
до дат не про ве ре. Ипак, иа ко су по ме ну те број ке упит не, ма кар нам да ју 
пред ста ву о уло зи у чи ње њу зло чи на што су је но ве ју го сло вен ске вла сти 
прет по ста ви ле за при пад ни ке Срп ске др жав не стра же. Ова фор ма ци ја 
ни је ни у јед ној ка те го ри ји зло чи на у пр вом пла ну, а нај ма њи удео у од-
но су на дру ге зло чи не има у „ли ше њу жи во та“. Ти ме, на рав но, зло чи не 
при пад ни ка СДС-а ни у ком слу ча ју не оправ да ва мо, њи хо ва уло га у ко-
ла бо ра ци ји и по ма га њу оку па то ру је до ку мен то ва на и зна чај на, а ве ли ки 
део не мач ких зло чи на је омо гу ћен и њи хо вим по моћ ним де ло ва њем.

Квантификација злочина припадника Српске државне стра
же према подацима Државне комисије за утврђивање злочина 
окупатора и њихових помагача

Резиме

 По чет ком 1942. у оку пи ра ној Ср би ји до ла зи до ре ор га ни за ци је оку па тор ског 
и ко ла бо ра ци о ни стич ког си сте ма без бед но сти. Ре кон стру и са не су вој на и по ли циј ска 
упра ва оку па то ра, а у скла ду са тим и ко ла бо ра ци о ни стич ке по ли циј ске сна ге. По чет ком 
мар та фор ми ра на је Срп ска др жав на стра жа, фор ма ци ја де фи ни са на као уни фор ми са на 
и ору жа на тру па ко ја оба вља по ли циј ску из вр шну и гра нич ну слу жбу. Иа ко је фор мал но 
би ла пот чи ње на пред сед ни ку вла де ге не ра лу Ми ла ну Не ди ћу и ми ни стру уну тра шњих 
по сло ва Ми ла ну Аћи мо ви ћу, њо ме су у пот пу но сти ру ко во ди ли не мач ки по ли циј ски 
ор га ни пред во ђе ни СС-ге не ра лом Ау гу стом Мајс не ром. Од лу ка ма Дру гог за се да ња АВ-
НОЈ-а од 29. но вем бра 1943. ство ре на је Др жав на ко ми си ја за ис тра жи ва ње зло чи на 
оку па то ра и њи хо вих по ма га ча. Но во фор ми ра на Ко ми си ја има ла је за да так да утвр ди 
од го вор но сти и про на ла же ње и при во ђе ње свих осо ба од го вор них за рат не зло чи не у 
Ју го сла ви ји. По ко нач ном осло бо ђе њу зе мље ство ре не су и зе маљ ске ко ми си је за сва ку 
од ре пу бли ка и по кра ји на, уз окру жне, сре ске и оп штин ске ко ми си је као под руч не ор га-

28ДокументиизисторијеЈугославије.Државнакомисијазаутврђивањезло
чинаокупатораињиховихпомагачаизДругогсветскограта, II том, при ре ди ли Ми о-
драг Зе че вић, Јо ван По по вић, Бе о град 1998, 293–691.
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не. Те ко ми си је су, до свог уки да ња у апри лу 1948, при ку пи ле ви ше од 900.000 при ја ва о 
рат ним зло чи ни ма и зло чин ци ма. Та ко ђе су при ку пље ни по да ци о 550.000 слу ча ја са слу-
ша ња све до ка и до не то 120.000 од лу ка ко ји ма је утвр ђе но око 65.000 „рат них зло чи на ца, 
из дај ни ка и на род них не при ја те ља“. Због свог по моћ ног ка рак те ра и под ре ђе не уло ге, 
при пад ни ци Срп ске др жав не стра же ни су у по да ци ма Др жав не ко ми си је би ли пре по зна-
ти као јед на од фор ма ци ја што је има ла во де ћу уло гу у „чи ње њу зло чи на“. Пре ма при-
ку пље ним по да ци ма у два на вра та при пад ни ци СДС-а су „ли ши ли жи во та“ тек 1,13% 
(пре ма по да ци ма из ок то бра 1945), од но сно 2,59% жр та ва (пре ма по да ци ма из сре ди не 
1946. го ди не) на про сто ру НР Ср би је, без по кра ји на. Иа ко при ку пље ни по да ци пред-
ста вља ју ди ску та би лан исто риј ски из вор, они нам ма кар да ју пред ста ву ко ју су уло гу у 
чи ње њу зло чи на но ве ју го сло вен ске вла сти прет по ста ви ле за при пад ни ке СДС-а. 

Qu an ti fi ca ti on of the cri mes of mem bers of the Ser bian Sta te Gu ard  
ac cor ding to the da ta of the Sta te Com mis sion for De ter mi ning the Cri mes of the Oc cu
pi ers and the ir Abet tors

Summary

In early 1942, oc cu pied Ser bia saw the re or ga ni za tion of the oc cupyin g and col la bo-
ra ti ve se cu rity systems. The oc cu pa tion mi li tary and po li ce de part ments we re re con struc ted, 
and ac cor dingly the col la bo ra ti o nists po li ce for ces. At the be gin ning of March, the Ser bian 
Sta te Gu ard was cre a ted, a for ma tion that was de fi ned as a uni for med and ar med tro u pe per-
for ming po li ce exe cu ti ve and bor der ser vi ces. Alt ho ugh for mally sub or di na ted to Ge ne ral 
Mi lan Ne dić and In ter i or Mi ni ster Mi lan Aći mo vić, it was en ti rely run by Ger man po li ce 
aut ho ri ti es led by SS Ge ne ral Au gust Meyszner. The de ci si ons of the Se cond AV NOJ Ses sion 
of No vem ber 29, 1943, cre a ted the Sta te Com mis sion for the In ve sti ga tion of the Cri me of 
Oc cu pi ers and The ir Abet tors. The newly for med com mis sion was ta sked with de ter mi ning 
re spon si bi lity and fin ding and ap pre hen ding all tho se re spon si ble for war cri mes in Yugo sla-
via. Af ter the li be ra tion, land com mis si ons we re cre a ted for each of the re pu blics and pro-
vin ces, as well as dis trict and mu ni ci pal com mis si ons as re gi o nal bo di es. By the ir abo li tion 
in April 1948, the se com mis si ons had col lec ted over 900,000 re ports of war cri mes and cri-
mi nals. 550,000 wit ness he a rings we re al so col lec ted, 120,000 de ci si ons we re ma de, which 
iden ti fied so me 65,000 “war cri mi nals, tra i tors and na ti o nal ene mi es”. Due to the ir au xi li ary 
cha rac ter and sub or di na te ro le, mem bers of the Ser bian Sta te Gu ard we re not re cog ni zed in 
the Sta te Com mis sion as one of the for ma ti ons that played a le a ding ro le in the “com mis sion 
of cri me”. Ac cor ding to the da ta col lec ted, on two oc ca si ons, mem bers of the SSG “kil led” 
only 1.13% (ac cor ding to da ta from Oc to ber 1945), or 2.59% of vic tims (ac cor ding to da ta 
from mid-1946) in the ter ri tory of the Re pu blic of Ser bia, wit ho ut pro vin ces. Alt ho ugh the 
da ta col lec ted is a de ba ta ble hi sto ri cal so u r ce, they at le ast gi ve us an idea of   the ro le that 
the new Yugo slav aut ho ri ti es as su med in the cri me com mit ting for the Ser bian Sta te Gu ard.
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ВељкоЂУРИћМИшИНА
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

Са слу ша ње Ми ро сла ва Фи ли по ви ћа Мај сто ро ви ћа

У све до чан стви ма за то че ни ка кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац 
као је дан од нај мон стру о зни јих зло чи на ца по ми ње се уста ша Ми ро слав 
Мај сто ро вић (све тов но Вје ко слав Ми ро слав Фи ли по вић, мо на шко То-
ми слав фра Фи ли по вић). O ње му су из не те мно ге не га тив не ква ли фи ка-
ци је чи ји за че так сто ји у тек сту пре су де из ре че не 29. лу на 1945. го ди не 
по сле су ђе ња у Вој ном су ду у За гре бу. Пр ви рад у ко ме је у знат ној ме ри 
раз ја шњен ње гов жи вот ни пут пре ства ра ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске, по што кад је реч о рат ном пе ри о ду из но се број не при лич но на тег-
ну те и не у те ме ље не тврд ње (а то се, уо ста лом, на слу ћу је и из са мог на-
сло ва тек ста), по ти че из пе ра фра Мар ти на Пла ни ни ћа, „Fra To mi slav 
Fi li po vić žr tva kle ve te“, Tomislavgradskeratnenovine, Šu i ca 1993, 147 str.

Ау то ра је на пи са ње под ста као став да „mno go je cr ni la po tro ši la 
ko mu ni stič ka stra ho vla da da bi okle ve ta la hr vat ski na rod u nje go vu dr žav-
nom i cr kve nom li ku“ (н.д., 5). Фра Пла ни ни ћу ни су у пр вом пла ну по-
чи ње ни зло чи ни већ му је ста ло да ски не кле ве ту са де ла фра То ми сла ва 
Фи ли по ви ћа. При то ме ни је ко ри стио ни ти је дан до ку мент на стао у хр-
ват ском др жав ном и вој ном си сте му уста шке или до мо бран ске про ве-
ни јен ци је већ се по зи ва на све до че ња сво је фра тар ске са бра ће на во де ћи 
их као је ди но ме ри тор не и ау тен тич не из во ре исти не. Ни је нам на ме ра 
да се спо ри мо око ве ли ких зло чи на по чи ње них у фе бру а ру 1942. го ди не 
ни ти о ме сту што га је Ми ро слав Фи ли по вић Мај сто ро вић за у зи мао у 
Ја се нов цу. Био би то уза лу дан по сао јер би дру га стра на по све из ве сно 
оста ла при сво јим тврд ња ма о ап со лут ној не ви но сти јед ног, ипак, (са)
уче сни ка у зло чи ни ма!

Да би до не кле схва ти ли о ка квој лич но сти је реч, у на став ку да-
је мо би о гра фи ју ко ју је на пи сао Здрав ко Ди здар а об ја вље на је у књи зи 
TkojetkouNDH–Hrvatska1941.–1945., Za greb, 1997, 114–115:

341.485(=163.41)(497.5)”1941/1945”(093.2)
272-722.5:929 Филиповић М.(093.2)

COBISS.SR-ID 12900617 
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FI LI PO VIĆ, MI RO SLAV, us taš ki du žno snik (Jaj ce, 4. VI. 1915. – 
Za greb, 1945.). Po znat je po pre zi me nu Maj sto ro vić. Gim na zi ju za vr šio kod 
fra nje va ca u Vi so kom. U fra nje vač ki no vi ci jat stu pio u lip nju 1932. u Liv nu 
i tom pri li kom do bio ime fra To mi slav, pod ko jim je po znat do srp nja 1942. 
Na kon za vr še na no vi ci ja ta po lo žio pr ve za vje te 30. VI. 1933.; na sta vio gim-
na zi ju i na kon ve li ke ma tu re za po čeo stu dij fi lo zo fi je i te o lo gi je u Sa ra je vu. 
Za sve će ni ka za re đen u ruj nu 1939. Po sljed nju go di nu stu di ja 1939/40. pro-
veo je u Kra lje voj Su tje sci, a sre di nom 1940. do šao za ka pe la na u Pe tri će vac 
kraj Ba nje Lu ke. Po ve zu je se s V. Gu ti ćem i pri stu pa us taš kom po kre tu. Na-
kon pro gla še nja NDH po čeo je dje lo va ti kao sa mo zva ni voj ni ka pe lan (bez 
do puš te nja svog pro vin ci ja ta i ba nja luč kog bi skup skog or di na ri ja ta). Zbog 
ne po slu ha i svo je volj ne ve ze sa us ta ša ma na pi san mu je pre mješ taj ni de kret u 
si ječ nju 1942. što je on ot kla njao. Kao du šo bri žnik 2. PTB bio je na zo čan pri-
li kom na pa da na se la Dra ku lić, Mo ti ke i Šar go vac i zlo či na nad pra vo slav nim 
sta nov niš tvom u ve lja či 1942. Kon cem ve lja če od la zi u Za greb, za vr ša va u 
is tra žnom za tvo ru zbog zlo či na 2. PTB u se li ma kraj Ba nje Lu ke. Na kon puš-
ta nja V. Lu bu rić ga u lip nju 1942. ša lje u Ja se no vac za jed nog od za po vjed ni-
ka lo go ra, gdje se pred sta vlja pre zi me nom Maj sto ro vić. U me đu vre me nu ga 
je pa pin ski le gat G. Mar ko ne su spen di rao i upu ćen je za htjev Upra vi Re da i 
Sve toj Sto li ci za nje go vo is klju če nje. Za htjev je usvo jen te je Fi li po vić is klju-
čen iz fra nje vač kog re da 10. VII. 1942. ka da gu bi i pra vo na ime fra To mi-
slav. Kon cem li sto pa da 1942. pre mješ ten je iz Ja se nov ca u Sta ru Gra diš ku za 
za po vjed ni ka lo go ra i ta mo osta je do sre di ne ožuj ka 1943. u tim su lo go ri ma 
ubi je ni de se ci ti su ća lju di; pre ma ra znim iz vo ri ma se s pra vom sma tra ga se 
iz rav nim su di o ni kom u tim zlo či ni ma. U ožuj ku 1943. upu ćen je u Mo star (u 
či nu sat ni ka pod pre zi me nom Kar lo vić) za ope ra tiv nog po boč ni ka pu kov ni ku 
F. Ši mi ću. U pro sin cu 1943. vra ća se u Za greb na ras po la ga nje Za po vjed niš-
tvu us taš ke ob ra ne. U trav nju 1944. do bi va čin us taš kog boj ni ka i od la zi u Li-
ku za po moć ni ka za po vjed ni ka 4. us taš kog zdru ga. U ruj nu 1944. pre mješ ten 
je za za po vjed ni ka Ko zar skog pod ruč ja, gdje osta je do po čet ka 1945., ka da 
je za du žen za vo đe nje iz vješ taj ne slu žbe u Is toč noj Bo sni. Po čet kom svib nja 
1945. po vla či se u Au stri ju i pre da je Bri tan ci ma, ko ji su ga od mah iz ru či li ju-
go sla ven skim vla sti ma. U Za gre bu je 29. VI. 1945. osu đen na smrt.

***
(На по ме на: Су ђе ње (Суд. Бр. 290/45) Вје ко сла ву То ми сла ву фра 

Фи ли по ви ћу, уз још 57 дру гих оп ту же них, у Вој ном су ду ко ман де гра да 
За гре ба и чи та ње пре су де (29. ју на 1945. го ди не) про те кло је без при су-
ства пу бли ке. Текст пре су де је об ја вљен у ви ше на уч них ра до ва штам па-
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них у Хр ват ској и не ма свр хе на во ди ти де та ље.1 До ду ше, тре ба ука за ти 
да су у пре су ди ко ри шће не ре чи и фра зе у ду ху ом да шњег вре ме на и 
вла да ју ће по ли тич ке иде о ло ги је. Фак то гра фи ја о по чи ње ним зло чи ни ма 
ни је, ме ђу тим, у ве ћем де лу спор на, спор не су ни јан се опи са.)

***
 Сма тра мо да текст Здрав ко Ди зда ра за вре ђу је па жњу јер он на 
ау тор ски на чин при сту па би о гра фи ји лич но сти о ко јој из но си ре ле вант-
не по дат ке. Та ко ђе, ну ди мо још је дан до при нос раз ја шње њу би о гра фи је 
по ме ну тог То ми сла ва фра Фи ли по ви ћа од но сно Ми ро сла ва Мај сто ро-
ви ћа об ја вљу ју ћи за пи смик са јед ног од ње го вих са слу ша ња. До ку мент 
да је мо у ори ги нал ној вер зи ји уз не ко ли ко до пу на да тих у угла стим за-
гра да ма што је уо би ча је на прак са у исто ри о гра фи ји. До ку мент се чу ва 
у Хр ват ском др жав ном ар хи ву (ра ни је Ар хив Хр ват ске), фонд ЗКРЗ (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), Зк-број 14542-15446. Са слу ша ње је оба вље но по сле чи та ња пре су де 
за по тре бе Зе маљ ске ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо-
вих по ма га ча.
 

ZA PI SNIK

Sa sta vljen po ko mi si ji za utvr đi va nje zlo či na oku pa to ra i nji ho vih po ma ga-
ča, u pro sto ri ja ma voj nog su da Ko man de gra da Za gre ba Za greb, da na 29/
VI.1945. god.[i ne]

Dr. Vu ko vić Hr vo je, re fe rent
Sr de lić Pa vi ca, za pi sni čar

Pri stu pa do ve de ni iz za tvo ra FI LI PO VIĆ MI RO SLAV iz Jaj ca star 30 
god [i na] osu đen na smrt, te od go va ra sli je de će:

1. Isti na je poš to mi je pre do čen is kaz VJE KO SLA VA SER VAT ZI u 
ko li ko se od no si na po kolj u okol nim se li ma Ba nja Lu ke, da sam bio du šo-
bri žnik II. P.[o glav ni ko ve] T.[je le sne] B.[oj ne]. Ja sam kao ta kav, jed ne no ći 
sa boj nom II. P.T.B. po šao u ak ci ju i to na vod no sa mo ra di pre tre sa, okol nih 
pra vo slav nih se la ko ji su bi li sum nji vi zbog čet niš tva. Ja ni sam su dje lo vao 
u po ko lju pra vo sla va ca iz se la Dra ku li ći, Šar gov ca i Za se la ka Mo ti ke, već 

1  Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.
1946, zbor nik 2, Hr vat ski in sti tut za po vi jest, Za greb 2008, 458–477.
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sam ostao sje dje ti u Mo ti ka ma u raz go vo ru s ne kim uči te ljem Ka laj cam Mir-
kom do mo bran skim po ruč ni kom. Is ti čem da sam ja u tom kra ju bio ka pe lan 
pri je N.D.H. Ja sam vi dio ka ko su us taš ki voj ni ci vra ća li se s po ko lja kr va-
vi, po sli je se je pri ča lo, da je tom pri li kom po bi je no 2.000 lju di. U toj ak ci ji 
su dje lo va li su NIŠ LOV JO SO us ta ša  nad po ruč nik, mi slim ne gdje oko Dr ni-
ša, VU KIĆ, ko mu ime na ne znam i BA TI NIĆ us taš ki po ruč nik, oba dvo ji ca 
emi gran ti. Za po vjed nik NI KO LA ZE LIĆ ni je su dje lo vao u toj ak ci ji već je 
po sta vio za za mje ni ka MIŠ LOV JO ZU. Još se sje ćam us taš kog za stav ni ka 
ČE I VA NA, ko ji je ta ko đer su dje lo vao u po ko lju.

2. U Ja se nov cu sam bio kao us taš ki ča snik i upra vi telj lo go ra od kon-
ca lip nja 1942. g.[o di ne] – kra ja li sto pa da 1942. g.[o di ne]. Pri zna jem, da sam 
lič no kod jav nih stre lja nja ubio oko sto ti nu za to če ni ka log.[o ra] Ja se no vac i 
Sta ra Gra diš ka. Isto ta ko pri zna jem, da su se za vri je me mo ga upra vi telj stva 
u log.[o ru] Ja se no vac vr ši la ma sov na ubi ja nja u Gra di ni, ali ja u to me ni sam 
su dje lo vao i ako sam za ta ma sov na ubi ja nja znao. Is pra vljam se, da sam 
kod tih ma sov nih ubi sta va pri su stvo vao ali ih ni je sam iz vr ši vao. Ta ma sov na 
ubi ja nja do puš tao sam kao upra vi telj jer sam imao usme ne na lo ge od [LJU-
BO MI RA] LJU BE MI LO ŠA a još vi še od MAT KO VIĆ IVI CE, a kad ka de i 
od [VJE KO SLA VA] MAK SA LU BU RI ĆA. U gra di ni ubi ja lo se ma ljem, i 
to ta ko, da bi žr tva mo ra la si ći u is ko pa nu ja mu, naš to je sli je dio uda rac ma-
ljem po gla vi od o stra ga. Osim to ga se ubi ja lo i stre lja njem i kla njem. Kad su 
se vr ši le li kvi da ci je že na i dje vo ja ka u Gra di ni, znam da su se nad mla di ma 
iz vr ši la i si lo va nja. O to me je odre đi vao MAT KO VIĆ IVI CA a si lo va nja su 
ko li ko ja znam vr ši li ci ga ni i to ci ga ni gro ba ri. Ja ni sam vr šio si lo va nja. U 
log.[o ru] Ja se no vac za to vri je me bi li su sli je de ći ča sni ci: PU DIĆ DRA GU-
TIN, ŠI MUN BUJ TIĆ, STA NI ŠA VA SILJ iz Me đu gor ja, MO DRIĆ AN TO, 
po ruč nik [MA TA I JA] MA TA JA JO SIP, MA TI JE VIĆ [JO SIP] JO SO, ŠA KIĆ 
DIN KO, BR ZI CA PE TAR, MA RIN KO PO LIĆ, SU DAR JO JA. Svi na ve de-
ni ča sni ci su dje lo va li su u ma sov nim ubi ja nji ma.

Do ča sni ci u log.[o ru] Ja se no vac dok sam ja bo ra vio bi li su: BAL TA 
IVAN, Dal ma ti nac mi slim iz kra ja Imot sko ga pre ma Omi šu, UŽI ČA NIN 
RA ŠID, SI VRIĆ GA VRO iz Me dju gor ja, SAN KO VIĆ MIŠ KO iz Bru ša na, 
MAR KO TIĆ STAN KO iz Ili ća, ŠA RAC AN TO zva ni VEN DA iz Ili ća, MI-
LI ČE VIĆ NI KI CA od Mo sta ra so bo sli kar u ci vi lu, MAR KIĆ IVAN elek tri čar, 
ra dio u rud ni ku kraj Mo sta ra, DRA GIĆ iz Ja se nov ca a po gi nuo je u Her ce go-
vi ni, MI HA LJE VIĆ MAR KO iz Liv na. Svi ovi na ve de ni do ča sni ci iz vr ša va li 
su po kolj u log.[o ri ma] Ja se no vac i Gra di ni, još se sje ćam da su su dje lo va li u 
po ko lji ma log.[o ru] Ja se no vac ALI LO VIĆ FRA NO iz Her ce go vi ne us taš ki 
do ča snik ka sni je ča snik, SO ŠIĆ AN TE iz Her ce go vi ne us taš ki voj ni čar.

ВељкоЂурићМишина
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Za mo je vri je me po mom ra ču nu li kvi di ra no je u log.[o ru] Ja se no vac 
20-30 hi lja da za to če ni ka. Po seb no is ti čem da je u po čet ku lje ta iz vr še na u 
Ja se nov cu li kvi da ci ja log.[o ra] Đa ko vo. Tom je li kvi da ci jom ru ko vo dio je 
MA TI JE VIC JO SO us taš ki po ruč nik. Kod te li kvi da ci je log.[o ra] Đa ko va ra-
ču nam da je bi lo oko 2-3 hi lja de po bi je no Ži dov ki i nji ho ve dje ce.

3. Iz Ja se nov ca sam do šao u log.[or] Sta ra Gra diš ka kon cem li sto pa-
da 1942. – 27/ III. 1943. g.[o di ne] Za gor nje vri je me do ga đa le su se u log.
[o ru] Sta ra Gra diš ka ma sov ne li kvi da ci je, ko je su se obič no vr ši le iz van lo-
go ra ta ko n.pr. u Mla ci, Ja blan cu a ot pre ma ni su i u Ja se no vac. Ova kvi ve li ki 
tran spor ti za li kvi da ci ju vr ši li su se po na lo gu MAT KO VIĆ IVI CE. Na ovaj 
na čin ot pre mlje no je  oko 2-3 hi lja de lju di. Na po se is ti čem da sam in for mi-
ran da je Pa vlek Miškin[a] ubi jen ili ga je dao ubi ti TO MIĆ VIK TOR us taš ki 
pot pu kov nik a ina če vi so ki funk ci o ner u U.[staškoj] N.[ad zor noj] S.[lužbi]-a. 
I ja sam lič no po stre ljao za to če ni ke u Sta roj Gra diš ki i to ka ko sam već na veo 
ukup no oko sto ti nu, u što ra ču nam i Ja se no vač ke žr tve.

4. LU BU RIĆ MAKS imao je oko se be tje le snu gar du. U tu su spa da-
li JU RI ČIĆ JER KO Her ce go vac us taš ki za stav nik, BLA GO RO ZIĆ us taš ki 
za stav nik iz Her ce go vi ne, PRI MO RAC SIL VE STAR Her ce go vac us taš ki za-
stav nik, RA GUŽ us taš ki za stav nik, iz Her ce go vi ne, PE HAR NI KO LA us taš.
[ki] za stav[ nik], Her ce go vac, CR NO GO RAC us taš.[ki] za stav.[nik] Her ce-
go vac, KO LAK PE TAR us taš.[ki] za stav[ nik], Her ce go vac,  GA SPA RO VIĆ 
DRA GAN us taš.[ki] za stav[ nik] Li ča nin na sta njen u oko li ci Gli ne, PE HAR 
PE TAR us taš.[ki] vod nik Her ce go vac, JUR ČE VIĆ JO ZO us taš.[ki] za stav[-
nik] Her ce go vac BA GA RIĆ us taš.[ki] vod [nik] Her ce go vac, GA LIĆ us taš.
[ki] vod [nik] Her ce go vac.

5. U 1944. g.[o di ni]  u mje se cu ruj nu bio sam član pre kog po kret-
nog su da u Ja se no vu a čla no vi su bi li MA TA JA JO SIP us taš.[ki] satn.[nik] 
MIL KO VIĆ MAR TIN us taš.[ki]  nad po ruč nik Li ča nin i DIN KO ŠA KIĆ us-
taš.[ki]  nad po ruč.[nik]  iz Bos.[an skog] Bro da. Mi ni smo su di li ne go sa-
mo pot pi si va li osu de. Osu de je iz ra đi vao i na ma da vao na pot pis Dr. PR PIĆ 
MI HO VIL šef pra vo sud nog od je la za pod ruč je Ja se no vac. Ta ko sam pot pi-
sao smrt nu osu du Jur čev Ma ri nu us taš.[kom] sat ni ku lje kar i nje go voj že ni 
Ma ri ji, Be lu ši ću Vin ku us taš.[kom] nad po ruč ni ku Jan ko vić Žar ku elek tri ča ru 
iz Pa kra ca, Ru ka vi na Fra nji biv šem fi nan cu. Ove smrt ne osu de do ne se ne su 
na vod no ra di ve ze ko ju, da su ima li s par ti za ni ma. Isto ta ko sam pot pi sao 
smrt ne osu de ci vi li ma iz Du bi ce, mi slim 17 na bro je no a ko ji su bi li op tu že-
ni ra di ve ze s par ti za ni ma. Ovih 17 ob je še no je u Du bi ci. Na po kon pot pi sao 
sam kao član pre kog su da 8 smrt nih osu da u Nov skoj že lje zni ča ri ma, te su 
ovi ob je še ni. Sva ova vje ša nja iz vr še na su u je dan dan, i sve je osu de iz ra dio 
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Dr. PR PIĆ MI HO VIL, a sa ma iz vr še nja uči nje na su na ra znim mje sti ma ka ko 
sam na veo. 

6. U no voj god.[i ni] 1945. vr šio sam oba vješ taj nu slu žbu o kre ta nju 
na ka na ma i pri li vu čet ni ka iz Sr bi je i Cr ne Go re pre ma Bo sni, ta ko sam bio 
u Bje lji ni, Brč kom, Gra ča ni ci, Gra dač cu, Bos. Šam cu, Do bo ju, Der ven ti. O 
mo joj slu žbi bio sam di rekt no od go vo ran LU BU RIĆ MAK SU.

16/IV. 1945. g.[o di ne] vra tio sam se u Ja se no vac, gdje sam ostao do 
kon ca. Zna dem da su u to vri je me bi le va đe ne lje ši ne za to če ni ka iz Gra di ne i 
spa lje ne ka ko bi se za met nuo trag biv šim za to če ni ci ma. Ja ni sam su dje lo vao 
u li kvi da ci ji zad njih za to če ni ka ne go sa mo u eks ku ma ci ji.

Do vr še no i pot pi sa no

  
 

ВељкоЂурићМишина
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РадованРАтКОВИћ,дипл.инж.електротехнике
Бе о град

ПО ТИ СКИ ВА ЊЕ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ
ПрикривањеусташкоггеноциданадСрбимауСлавонији1942.годинe

Ап стракт:То ком 1942. го ди не вла сти и вој ска Не за ви сне Др жа ве Хр-
ват ске (НДХ) ор га ни зо ва но су по чи ни ле ве ћи број ма сов них зло чи на над срп-
ским на ро дом у око ли ни Па кра ца, Сла вон ске По же ге и Гру би шног По ља ко ји 
по ор га ни зо ва но сти, оби му, сви ре по сти и на мје ри има ју све еле мен те ге но ци-
да. Због ви ших по ли тич ких ин те ре са (про кла мо ва ног брат ства и је дин ства), о 
њи ма се ни је аде кват но из ве шта ва ло и пи са ло, чи ме су си сте мат ски при кри ва-
ни ка рак тер и раз ме ре тих зло чи на, што је та ко ђе зло чин. О не ки ма од њих пр-
ви пут јав но се про го во ри ло тек де ве де се тих го ди на 20. ве ка. Опи са ни су зло-
чи ни у око ли ни Па кра ца и Слав. По же ге, уз осврт на ши ри про стор Сла во ни је.

Кључ не ре чи:Сла во ни ја, II свет ски рат, при кри ва ње, зло чи ни над 
Ср би ма, 1942. го ди на 

Ор га ни зо ва но и план ско чи ње ње ма сов них зло чи на над не ким 
на ро дом пред ста вља ве ли ки зло чин про тив чо веч но сти. Исто та ко, ве-
ли ки зло чин је и ор га ни зо ва но спре ча ва ње да по да ци о зло чи ну бу ду 
за бе ле же ни у исто ри ји, ка ко би би ли до ступ ни свет ској јав но сти и ис-
тра жи ва чи ма.

Про у ча ва ју ћи исто риј ску гра ђу о II свет ском ра ту у Сла во ни ји, 
уо ча ва се чи ње ни ца да о ге но ци ду над Ср би ма у срп ским и ме шо ви тим 
се ли ма па крач ког кра ја, по чи ње ном у лет њим ме се ци ма 1942. го ди не 
има вр ло ма ло тек сто ва. Пр ви је ту про бле ма ти ку на чео Ми лан Про да-
но вић, тек 1968. у свом члан ку „Us taš ki te ror na pa krač kom ko ta ru 1942. 
go di ne“, ко ји је са чу ван у ори ги на лу у па крач ком За ви чај ном му зе ју1, а 
1975. је пу бли ко ван у 23. књи зи еди ци је 1941.i1942.usvedočenjimauče

1 Текст је пу бли ко ван под на сло вом „UstaškizločiniidržanjenarodaPakračkog
kotara“ u edi ci ji 1941–1942.usvedočenjimaučesnikanarodnooslobodilačkeborbe, knji ga 
23 (ur Ra do mir Pet ko vić, Mir ko Jo va no vić), 1975, str. 491–505.

94:341.485(=163.41)(497.5 Славонија)”1942”(093.2)
341.322.5(497.5)”1942”(093.2)
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snikaNOB. По том у пу бли ка ци ја ма су сре ће мо уз гред но, са же то, по не кад 
не пре ци зно и не тач но, по ми ња ње тих до га ђа ја, при че му су се ау то ри 
ко ри сти ли на ве де ним члан ком као из во ром по да та ка. Тек на кон ви ше 
од 50 го ди на од II свет ског ра та, по том ци из не ко ли ко па крач ких се ла 
на пи са ли су мо но гра фи је o сво јим на се љи ма, где су де таљ ни је на ве ли 
стра хо те по ко ља то ком 1942. го ди не. Те мо но гра фи је су штам па не у ма-
лим ти ра жи ма, скром ног од је ка у ши рој јав но сти, а ти ме и не до вољ не у 
ши ре њу исти не о на ве де ним до га ђа ји ма. 

***
У Но вој Гра ди шци је 21. ма ја 1942. го ди не одр жан са ста нак уста-

шких и по ли циј ских ру ко во ди ла ца из хр ват ских ко та ра Но ва Гра ди шка, 
Сла вон ска По же га, На ши це и По драв ска Сла ти на и том при ли ком је за-
кљу че но да су срп ска се ла ко лек тив но од го вор на за по др шку пар ти за-
ни ма, па је у из ве шта ју кон ста то ва но „.. po treb no je pri mje ni ti naj oš tri je 
re pre a sa li je pro tiv ovog [српског – прим. аут.] sta nov niš tva [...] Re pre sa li je 
tre ba da pro vo di us taš ka ili do mo bran ska vlast jer mo ra ju bi ti ve li ke t.j. ob u-
hva ti ti ci je la se la. Re pre sa li je bi se sa sto ja le u ne po sred nom ot pre ma nju cje-
lo kup nog sta nov niš tva od re dje nih mje sta u sa bir ne lo go re.“2 Иа ко су број ни 
зло чи ни над срп скимм на ро дом чи ње ни и ра ни је, по све му су де ћи по ме-
ну ти са ста нак био је кључ ни за још ма сов ни је зло чи не што ће усле ди ти.

У ју лу 1942. за по вед ни штво 2. до мо бран ског збо ра ор га ни зо ва ло 
је опе ра ци ју ши рих раз ме ра на под руч ју Ба бје Го ре, Ди ља, Крн ди је и 
Псу ња са ци љем уни шта ва ња пар ти за на и спро во ђе њем ре пре са ли ја тзв. 
ка зне них екс пе ди ци ја пре ма ста нов ни штву ко је са ра ђу је с пар ти за ни ма. 
У ту свр ху основанo је ви ше кр ста ре ћих и ју ри шних од ре да ра зно ли ког 
са ста ва (уста ше, до мо бра ни и је ди ни це Ein satzstaf el3), ко ји су из не над-
ним оп ко ља ва њи ма се ла на бр зи ну хап си ли ста нов ни штво, чи ни ли по-
ко ље над го ло ру ким ме шта ни ма, пљач ка ли им имо ви ну, па ли ли ку ће и 
од во ди ли их у ло го ре.4

У из ве шта ју за по вед ни штва 4. гор ског здру га од 15. ав гу ста 1942. 
о ак тив но сти ма у ју лу 1942. кон ста ту је се: „Srp ska se la po ma žu dje lo tvor-
no par ti za ne, ne sa mo u po gle du iz vješ taj ne slu žbe, pre hra ne, za va ra va nja na-

2GrađazahistorijuNOPuSlavoniji, knj. 2, Sla von ski Brod, 1963, str. 217–218, 
do ku ment 147.

3 Ein satzstaf fel (Ајнзацштафел) – вој не је ди ни це ње мач ке ма њи не у 
НДХ, под ко ман дом усташa. За кли ња ли су се на ода ност на ци стич ком фи ре ру 
Адол фу Хи тле ру и уста шком по глав ник Ан ти Па ве ли ћу. 

4 У на ро ду је за те ак ци је че сто ко ри шћен на зив „ди за ње се ла“.
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ših po tje ra i pri kri va njem par ti za na, već i dje lat no, na taj na čin što s oruž jem 
u ru ci su dje lu ju u pod hva ti ma par ti za na... Za to je pr vi i je di ni si gu ran put za 
one mo gu ća va nje dje lat no sti par ti za na, a za tim i nji ho vo uniš te nje, da se li kvi-
di ra ju ta se la“.5 Због то га су на те ри то ри ји ко та ра Па крац у ав гу сту 1942. 
по кре ну ли опе ра ци ју „Псуњ“, ка ко би спро ве ли иде ју о ли кви да ци ји тих 
срп ских се ла, то ком ко је је по чи ње но ви ше ма сов них зло чи на над срп-
ским ста нов ни штвом. 

Нем ци и сна ге Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске у ју ну и ју лу из ве ли 
су офан зи ву на те ри то ри ји Ко за ре и Про са ре, на де сној оба ли Са ве. Не-
ко ли ко де се та ка хи ља да Ср ба је стра да ло у стре ља њу или у гра на ти ра њу 
згу сну те ма се на ро да што се по вла чи ла пред Нем ци ма, уста ша ма и до-
мо бра ни ма. На де се ти не хи ља да за ро бље них Ср ба оте ра но је у „ло го ре 
смр ти“ – Ја се но вац и Ста ру Гра ди шку, а ви ше де се ти на хи ља да их је, на-
кон ло го ра, де пор то ва но у за пад но сла вон ска срп ска се ла. „Vla sti NDH-e 
ima le su na mje ru da ovim na se lja va njem Sla vo ni je po stig nu i ove ci lje ve: da 
za u sta ve raz voj Na rod no o slo bo di lač kog po kre ta i da is cr pe eko nom sku sna gu 
na ro da ko ji je po ma gao par ti za ne.“6 Ко зар ча ни су би ли до бро при хва ће ни 
ме ђу брат ским срп ским на ро дом, го то во као чла но ви по ро ди ца: за јед но 
са до ма ћи ни ма су бо ра ви ли, обе до ва ли и оба вља ли по сло ве у ку ћи и на 
њи ва ма. У ма лом бро ју слу ча је ва, Ко зар ча не су при хва та ли и ста нов-
ни ци хр ват ске и дру гих на ци о нал но сти. За вре ме по ко ља у ле то 1942. 
го ди не, Ко зар ча ни су по де ли ли суд би ну Сла во на ца – не ки су уби је ни и 
ба че ни у бу на ре, а не ки оте ра ни опет у ло го ре, где их је ма ли број пре-
жи вео рат. 

Злочиниулетои јесен1942.укотаримаПакрациСавонска
Пожега

Да на 2. ав гу ста 1942. уста ше су за па ли ли се ло Крич ке (Тро кут-
ске), за кла ли 64 жи те ља, а не ке су и не до кла не и ра ње не ба ца ли у огањ 
за па ље них ку ћа. У ра ним ју тар њим са ти ма 4. ав гу ста 1942. уста ше су 
оп ко ли ле се ло Де ре зу. Све ста нов ни ке, ко је су ус пе ли ухва ти ти, до те ра-
ли су на са бир но ме сто у се лу. На кон што су одво ји ли му шкар це од же на 
и де це, из ве стан број же на и де це су од ве ли у ло гор Ста ра Гра ди шка, 
а му шкар це и пре о ста ле же не и де цу су по би ли и ба ци ли у два бу на ра 

5Građa...,н.д. str. 375, do ku ment broj 179.
6 Да не Па вли ца је из нео да је по про це ни Шта ба 3. опе ра тив не зо не у Сла во ни ју 

пре ме ште но 50.000 до 60.000 же на и де це са Ко за ре – СтратиштаокоПапукаиПсу
ња, 2007. стр. 35.
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(ду бља од 30 ме та ра!). То га да на у се лу је уби је но 230 му шка ра ца, же на 
и де це. У ло го ри ма НДХ и Не мач ке по ги ну ло је за вре ме ра та 156 ста-
нов ни ка Де ре зе. При хва та њу ме шта на по се лу, до во ђе њу на са бир но 
ме сто, уби ја њу, кла њу и ба ца њу у бу на ре, уста ше су ис по љи ле звер ство, 
бру тал ност и са ди зам. Из ме ђу оста лог, то га да на су си ло ва ли, а за тим 
за кла ли 15 де ре шких же на и де во ја ка. Сва опљач ка на имо ви на из де ре-
шких до ма ћин ста ва у не ко ли ко на ред них да на од ве зе на је у Шпа но ви цу 
и још не ка се ла око Де ре зе. Од да на по ко ља, па до кра ја II свет ског ра та, 
у Де ре зи ни је би ло ста нов ни ка.

Већ 6. ав гу ста 1942. го ди не по чи њен је ве ли ки зло чин над срп-
ским ста нов ни штвом се ла Ома но вац, Гор ња Об ри јеж и Ба ти ња ни. Уста-
ше су при ме ни ле исте бру тал не ме то де, као прет ход ног да на у Де ре зи. 
У тим и окол ним ме шо ви тим се ли ма на ли цу ме ста су по би ли 87 љу ди, 
а 447 оте ра ли у ло го ре где ће стра да ти 230 осо ба.

Уста ше су че сто за ла зи ли у се ло Ше о ви цу јер су зна ли да је то 
ме сто од са мог по чет ка устан ка би ло по у зда но упо ри ште пар ти за ни ма. 
Већ но ћу 7. ју ла су оп ко ли ли се ло, са ци љем исе ља ва ња ста нов ни штва 
и пљач ке њи хо ве . У из вје шта ју 13. уста шке бој не од 9. ју ла 1942. пи ше: 
„U za dat ku je bi lo pred vi dje no da se či ta vo sta nov niš tvo se la ima de iz se li ti, a 
sva sto ka, ži ve žne na mir ni ce i odjev ni pred me ti po ku pi ti“7. У тој опе ра ци ји 
је уби је но 12 љу ди. По чет ком ав гу ста је се ло пот пу но исе ље но и опљач-
ка но. У пу стим ше о вач ким ку ћа ма сме штај је на шло 56 же на и де це из 
Пот ко зар ја, до та да сме ште них у Ја па ги.

Уста ше под ко ман дом Вје ко сла ва Мак са Лу бу ри ћа око по дне ва 
10. ав гу ста 1942. го ди не оп ко ља ва ју се ло Ја па гу. Сав на род што су га 
за те кли у се лу ис те ра ли су из ку ћа и до гна ли у јед но дво ри ште усред 
се ла. По му шкар ци ма су осу ли паљ бу из ми тра ље за и по том њи хо ва те-
ла ба ци ли у бу на ре, а же не и де цу су спто ве ли у ло гор. Са мо не ко ли ко 
да на по по чи ње ном зло чи ну у Ја па ги, уста ше си жу по но во у Ше о ви цу 
и при ку пља ју Ко зар ча не, обе ћа ва ју ћи да ће их сме сти ти у пра зне ку ће у 
Ја па ги. Ка да су их до те ра ли у Ја па гу, уста ше су по че ле зло чин: сви ре по 
су их по кла ли и ба ци ли у бу нар. Ма ло, мир но и пи то мо се ло Ја па га оста-
ло у кр ви и пус зо. Је дан бу нар био је пун ле ше ва жи те ља Ја па ге, а дру ги 
Ко зар ча на. Уби је но је 118 му шка ра ца, же на и де це и по ба ца но у бу на ре, 
а 98 осо ба је оте ра но у ло го ре – 41 ни је пре жи ве ла рат. У ло го ру Ста ра 
Гра ди шка де ца су одво је на од мај ки и од ве де на у деч је ло го ре, а же не де-

7 Sla vi ca Hreč kov ski, Mi le Ko nje vić, RadničkiiNOPuPakracuiokolini–dokumen
tiipodaciuvremenuoktobar1918–maj1945,str. 293, do ku ment 270 (у да љем тек сту: С. 
Хреч ков ски, М. Ко ње вић, н. д.). 
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пор то ва не углав ном на рад у Не мач ку. Ло го ра ши у Ста рој Гра ди шци су 
по би је ни, а од де пор то ва них у дру ге ло го ре и Не мач ку са мо ма њи број 
их се вра тио. У сеп тем бру је Ше о ви ца за па ље на, та ко да до кра ја ра та 
прак тич но и ни је по сто ја ла.

Истог да на, 10. ав гу ста 1942. по чи њен је зло чин и у Бје ла нов цу. 
Уста ше су оп ко ли ле се ло и са ку пи ле све ста нов ни штво. Сто ти нак ме шта-
на су одво ји ли и од ве ли на рад у Не мач ку, а 42 осо бе су уби је не у Бје ла нов-
цу. При то ме је ли кви ди ра но још и 26 же на и де це са Ко за ре. Од ме шта на 
оте ра них у Не мач ку на рад, кра јем ра та вра ти ло се са мо око 50 осо ба.

У сва ну ће 11. ав гу ста 1942. уста ше из Шпа но ви це8, на па ле су се-
ло Бра не шце. У пр вом на ле ту ус пе ли су да ухва те и по би ју 86 жи те ља 
се ла. Јед на ма ња пар ти зан ска је ди ни ца, ко ја се за те кла у бли зи ни, сту пи-
ла је у бор бу и омо гу ћи ла на ро ду да се из ву че пре ма Ја вор ни ку и Рав ној 
го ри, чи ме је спре чи ла пот пу но уни ште ње Бра не шча на. 

У ју тар њим са ти ма 13. ав гу ста 1942. го ди не, уста ше су оп ко ли ле 
се ла Ку со ње и Дра го вић. Све ста нов ни ке ко је су ус пе ли да ухва те, до ве-
ли су у цен тар Ку со ња. Одво ји ли су из ве стан број же на и де це и спро ве-
ли их у ло гор Ста ра Гра ди шка. Све пре о ста ло ста нов ни штво спро ве ли 
су у ку соњ ску цр кву и ода тле су у гру па ма од во ди ли ме шта не до бу на ра 
где су их уби ја ли и ба ца ли уну тра. Ка да су бу на ре на пу и ли те ли ма уби-
је них, уста ше су их за тр па ли. За тим су за па ли ли и пра во слав ну цр кву у 
том ме сту. Са Ку со ња ни ма и Дра го ви ћа ни ма стра да ли су тог да на и ста-
нов ни ци Пот ко зар ја што су се ту за те кли. То га да на у се лу је по ги ну ло 
око 250 ку соњ ских му шка ра ца, же на и де це, а од ме шта на про те ра них у 
ло гор стра да ло је око 150 же на и де це. На про сто ру Дра го ви ћа и ку соњ-
ских бу на ра стра да ло је 227 ста нов ни ка Дра го ви ћа. Не ма тач них и по и-
ме нич них по да та ка о то ме ко ли ко је то га да на у Ку со њи ма и Дра го ви ћу 
уби је но Ко зар ча на, а ко ли ко оте ра но у ло го ре. 

Од 13. до 20. ав гу ста 1942. уста ше су под ру ко вод ством Лу бу ри ћа 
чи ни ле зло чи не над Ср би ма у за пад ном де лу По же шке ко тли не (ко тар 
Сла вон ска По же га). У Сло бо шти ни и окол ним се ли ма, по истом кр ва-
вом сце на ри ју као и у Ку со њи ма, стре ља ли су и по кла ли око 1.380 му-
шка ра ца, же на и де це9, а ме ђу њи ма је би ло око 850 Ко зар ча на;! Ка да је 
1947. ко ми сиј ски оба вља на екс ху ма ци ја, из пет сло бо штин ских бу на ра 
је из ва ђе но 1.096 те ла (954 жен ска и 142 деч ја) – 847 је би ло те ла Ко зар-

8 Шпа но ви ца – се ло код Па кра ца, пре ма Сла вон ској По же ги, на се ље но Хр ва-
ти ма. То ком 1941. ма сов но су при сту пи ли уста ша ма и по чи ни ли број не зло чи не над 
Ср би ма у окол ним ме сти ма. Упо ри ште је ли кви ди ра но 4/5. ок то бар 1942. го ди не.

9 Jo van Ko kot, Dvanaestaproleterskaslavonskabrigadа, Be o grad, 1987.
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ча на. Ве ћи на је, ка ко је утвр ђе но, стра да ла услед гу ше ња, што зна чи да 
су жи ви ба че ни у бу на ре.10 На кон из ве сног вре ме на у бу на ре су си па ли 
430 ки ло гра ма кре ча11 ка ко би спре чи ли ши ре ње мо гу ће за ра зе. Тих да на 
је стра да ло мно го Ср ба и у окол ним се ли ма, а мно ги су оте ра ни у ло го ре 
ко је ће пре жи ве ти са мо ма њи број љу ди. 

Да на 11. ок то бра 1942. при пад ни ци уста шког здру га из Ли пи-
ка оп ко ли ли су се ло Ку ку ње вац. Са ку пи ли су ста нов ни штво, одво ји ли 
из ве стан број же на и де це и оте ра ли у ло гор, а пре о ста ле ста нов ни ке 
спро ве ли до се о ске цр кве. У цр кви су им ве за ли ру ке жи цом, па их по 
гру па ма од по два де се так од во ди ли до ра ни је ис ко па не ве ли ке гроб ни це, 
кла ли их и ба ца ли у ја му. То га да на у се лу и ка сни је у ло го ри ма по ги ну ло 
је ви ше од 660 му шка ра ца, же на и де це из Ку ку њев ца.12

У окви ру по ме ну те опе ра ци је „чи шће ња се ла“ од пар ти за на, те ро-
ру су би ли из ло же ни и ста нов ни ци се ла До ња Шу ме тли ца, где је уби је но 
80–90 љу ди.13 У се ли ма Тро ку та (Гор ња и До ња Су боц ка, Лов ска, До њи 
Ча глић, Јаг ма и Ко ри та), иза сва ке ра ци је и зло чи на хр ват ских ору жа них 
фор ма ци ја увек су оста ја ле ку ће у пла ме ну и број не људ ске жр тве, та ко 
да је то ком око 75 та мо шњих ме шта на по ги ну ло 1942. го ди не. 

То су нај са же ти је при ка за ни по да ци о уста шко-до мо бран ским 
зло чи ни ма над Ср би ма у ле то 1942. у па крач ком и по же шком кра ју. На-
жа лост, би ло је још мно го жр та ва пре и по сле тог пе ри о да.

За јед нич ко свим по ме ну тим зло чи ни ма би ло је да су спро ве де ни 
на мер но и план ски до нај сит ни јег де та ља, уз од ре ђе ну за ко но дав ну и по-
др шку ло кал ног ри мо ка то лич ког кле ра. У ли кви да ци ја ма су ко ри шће не 
раз ли чи тр вр сте оруж ја и при руч них ала та, жр тве су без ум но и бру тал но 
ма са кри ра не, ба ца не у огањ за па ље них згра да, у бу на ре, ма сов не гроб-
ни це и сл. Те шко је пси хо ло шки схва ти ти и об ја сни ти то тал но по мра че-
ње ума и мр жњу по чи ни ла ца зло чи на. Сви ти по гр о ми и по ко љи са др же 
ка рак те ри сти ке ма сов ног, план ског и ор га ни зо ва ног др жав ног зло чи на 
или ти ка ко би то да нас ка за ли, ге но ци да над срп ским на ро дом. 

Подациозлочинимаудокументимаилитератури

Да би се уста но ви ло шта је, ка ко и ко ли ко о тим мрач ним до га-
ђа ји ма за пи са но у рат ним до ку мен ти ма и по сле рат ној ли те ра ту ри, ана-

10 Д. Па вли ца,н.д. стр. 150. и 157.
11Исто, стр. 155.
12Исто, стр. 89.
13 С. Хреч ков ски, М. Ко ње вић, н.д., стр. 301, до ку мент 276.
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ли зи ра ни су спи си пар ти зан ских шта бо ва и ко ман ди, чла но ва ко ми те-
та и ор га на Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске (КПХ), вој них и ци вил них 
вла сти НДХ, ре фе ра ти на на уч ном ску пу „Сла во ни ја у НОБ“, спи ско ви 
жр та ва ра та 1941–1945. го ди не Са ве зног за во да за ста ти сти ку, као и ме-
мо а ри и члан ци об ја вље ни на кон II свет ског ра та.

У до ку мен ти ма шта бо ва 3. опе ра тив не зо не, од ре да и ба та љо на 
На род но о сло бо ди лач ког по кре та (НОП) у Сла во ни ји то ком ле та и је се-
ни 1942. ни су опи са ни ужа си и зло чи ни по чи ње ни у па крач ком кра ју. 
По сто ји са мо не ко ли ко при ме ра уз гред ног по ми ња ња зло чи на, са на во-
ђе њем име на по не ког од стра да лих се ла. У тим тек сто ви ма, се, ипак, 
спо ми њу и ре чи: по кољ, пљач ка, па ље ње се ла, ба ца ње жр та ва у бу на ре, 
те ра ње на ро да у ло гор, Де ре за, Ја па га, Ку со ње итд. Ме ђу тим, све то је 
ве о ма са же то и уоп ште но. То, да кле, ни је аде ква тан опис за ти ра ња срп-
ског ста нов ни штва у по мен тим се ли ма 1942. го ди не из ко га би се ја сно 
ви де ло ког је да на, у ком се лу, ко ли ко љу ди по би је но и шта је учи ње но 
са те ли ма, ког су ста ро сног уз ра ста и по ла би ле жр тве, ко ли ко ме шта на 
је оте ра но у ло го ре где су на ред них да на мно ги уби је ни или су умр ли у 
стра шним му ка ма, ко су би ли по чи ни о ци по ко ља и по чи јем на ре ђе њу 
или одо бре њу је то спро ве де но, не ви ди се шта је би ло с имо ви ном жр та-
ва по сле тих стра шних зло де ла, шта се ка сни је де ша ва ло с де цом ко ја су 
пре жи ве ла ло го ре (пре кр шта ва ње, по хр ва ће ње), шта се зби ва ло са же-
на ма што су у Ста рој Гра ди шки из дво је не и од ве де не на при нуд ни рад у 
Не мач ку итд., итд. Са мо та кав ком пле тан опис но сио би со бом свој пу ни 
зна чај и по у ку. Јер, ка да се пре зен ту је тек уоп ште ни по да так да је би ло 
по ко ља и па ље ња ку ћа, не у пу ће ни чи та лац мо же да схва ти да је ту реч 
са мо о по је ди нач ним зло чи ни ма, ка квих је – уз гред бу ди ре че но – би ло 
мно го, а не о ма сов ним по гро ми ма и за ти ра њу срп ског на ро да од ре ђе-
ног кра ја. Та квим при ка зом се, да кле, знат но „раз вод ња ва“ тра гич ност, 
окрут ност, са ди зам, кр во лоч ност, не ми ло срд ност и по ни жа ва ње људ-
ских би ћа, тј. гу бе се обе леж ја ге но ци да над Ср би ма.

У до ку мен ти ма (пар ти зан ске) Тре ће опе ра тив не зо не че сто се по-
чи ње на зло де ла у па крач ком кра ју при пи су ју уста ша ма из Шпа но ви це. 
Ипак, шпа но вач ки зли ков ци су пред ста вља ли смо уи звр ши лач ку је ди ни-
цу ко ја је по чи ни ла број не зло чи не, а глав ну уло гу има ли су при пад ни ци 
уста шког Обрам бе ног здру га и 13. уста шке бој не из Ли пи ка, да кле, та да 
ле гал не вој ске Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. То, на рав но, не ам не сти ра 
шпа но вач ке зло чин це, али по ка зу је и да су вла сти НДХ план ски, сми-
шље но и при пре мље но чи ни ле на ве де не зло чи не над Ср би ма из па крач-
ког кра ја. 

АлександраМишић



188

То што у ак ти ма пар ти зан ских ко ман ди из 1942. го ди не ни је све о-
бу хват ни је опи сан на ве де ни зло чин, си гур но је ве ли ки про пуст. Исти на 
је, до ду ше, да су не ке објек тив не окол но сти оме та ле ажу р но и по дроб но 
из ве шта ва ње у том пе ри о ду, као ре ци мо ре ор га ни за ци ја и по пу на шта-
бо ва пар ти зан ских је ди ни ца и офан зи ва не при ја те ља али, на жа лост, о 
тра ге ди ји па крач ких се ла ни је пи са но ни у на ред ном пе ри о ду, ка да су за 
то по сто ја ли знат но по вољ ни ји усло ви.

У пре пи сци ор га на Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске (КПХ) у 
Сла во ни ји го то во да не ма тра го ва о по ко љи ма у па крач ким се ли ма. Па-
крач ки Ко тар ски ко ми тет КПХ ни је о то ме из ве шта вао Окру жни ко ми-
тет КПХ Но ва Гра ди шка или По ве рен ство ЦК КПХ за Сла во ни ју (чи ји 
су чла но ви су би ли Па вле Гре го рић, Кар ло Мра зо вић и Гр га Јан кес). У 
из ве шта ју Цен трал ном ко ми те ту КПХ од 28. ав гу ста 1942. го ди не По-
ве рен ство та ко ђе са мо уз гред но и ве о ма уоп ште но по ми ње те до га ђа је. 
При то ме је текст то ли ко са жет, ре кло би се, блед и раз вод њен, да чи-
та лац тог ма те ри ја ла уоп ште не мо же да уо чи тра гич ност тих до га ђа ја. 
И у дру гим ак ти ма из 1942. го ди не По ве рен ство се ни је ба ви ло лет њом 
тра ге ди јом у па крач ком кра ју.

У до ступ ним из ве шта ји ма ко ман ди вој них је ди ни ца и ци вил них 
вла сти Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске сво јим прет по ста вље ни ма, вр ло ма-
ло је пи са но о тој про бле ма ти ци. Осим то га, из про па ганд них раз ло га, ти 
ма те ри ја ли не рет ко су са ста вља ни та ко да не при ка зу ју пра ву исти ну о 
до га ђа ји ма на те ре ну. На при мер, у из ве шта ју од 30. но вем бра 1942. го-
ди не Опе ра тив ни одјел Глав ног сто же ра хр ват ског до мо бран ства о стра-
да њу се ла Ку ку ње вац да је са мо крат ку бе ле шку: „Iz vr še no iz se lja va nje 
pra vo sla va ca iz S. Ku ku nje vac“. Као што се ви ди, по кољ ста нов ни штва је 
у овом спи су при ка зан као исе ља ва ње, а до да ли је још и да је „ubi je no u 
bjek stvu 15 muš ka ra ca“.14

По во дом 25-го ди шњи це устан ка у Сла во ни ји, у Сла вон ском Бр-
о ду је 1966. ор га ни зо ван дво днев ни на уч ни скуп СлавонијауНОБ. Ску-
пом су ру ко во ди ли чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра на че лу др Па влом 
Гре го ри ћем, а при су ство ва ли су му углед ни по ли ти ча ри, исто ри ча ри, 
про фе со ри исто ри је из сла вон ских шко ла и дру ги. На ску пу је раз ма тра-
но ви ше те ма. На да Ла зић је пред ста ви ла ре фе рат „Те рор оку па то ра и 
кви слин га у Сла во ни ји“. С об зи ром на про бле ма ти ку ко јом се тај чла нак 
ба ви, упра во њен ре фе рат је тре ба ло да бу де од по себ ног зна ча ја. Она је, 
ме ђу тим, да ла из у зет но ма ли про стор опи су те ро ра 1942. го ди не. Од 14 
стра на ре фе ра та, са мо јед на је по све ће на 1942. го ди ни! Од се ла стра да-

14 Д. Па вли ца, н.д., стр. 89.
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лих у опе ра ци ји „чи шће ња“ и зло де ла у ме сти ма Ба бје Го ре, Ди ља, Крн-
ди је и Псу ња, Ла зи ће ва је са мо на ве ла да су „из се ла Ку ку њев ца исе ли ли 
цје ло куп но ста нов ни штво и отје ра ли у ло гор Ја се но вац“. На рав но, то је 
са мо де ли мич но тач но, јер у Ку ку њев цу је то га да на по кла но не ко ли ко 
сто ти на ста нов ни ка, а са мо из ве стан број же на и де це је оте ран у ло гор. 
При пи са њу ре фе ра та она се очи глед но, као из во ром по да та ка, слу жи ла 
уста шко-до мо бран ском до ку мен та ци јом. Пре пи са ла је тврд ње из не те у 
тим до ку мен ти ма, не про ве ра ва ју ћи њи хо ву исти ни тост. Раз ли ка из ме-
ђу ње ног тек ста и ма те ри ја ла ко ји је ко ри сти ла по сто ји, за пра во, тек у 
гра ма ти ци: уста ше су, при ме ра ра ди, пи са ле „iz se lja va ti“. Ни ре чи не ма 
о то ме ка квим је стра вич ним ме то да ма уни шта ван „не по ћуд ни“ на род у 
ло го ри ма и у ка квим су стра шним му ка ма уми ра ле не ду жне жр тве, ста-
р ци и де ца, ко ји ни су пред ста вља ли ни ка кву прет њу без бед но сти НДХ.

У спи ску жр та ва ра та 1941–1945. го ди не Са ве зног за во да за ста-
ти сти ку на ла зе се по да ци: пре зи ме, оче во име (ако је по зна то) и име, 
го ди на ро ђе ња (ако је по зна та), на ци о нал ност, го ди на и ме сто где је од-
ре ђе на осо ба по ги ну ла. Спи сак је при лич но не сре ђен и не по у здан. Не ке 
осо бе ни су упи са не, а по је ди не су у ње му при ка за не ви ше пу та. Због 
то га се при са ку пља њу све о бу хват ни јих по да та ка мо же ко ри сти ти са мо 
као „по моћ ни“ ма те ри јал. Осим то га, то је „го ли“ спи сак жр та ва без тек-
сту ал них опи са ствар них до га ђа ја, та ко да се из ње га не мо же са гле да ти 
тра гич ност и су штин ски ка рак тер тих не ми лих де ша ва ња.

У пу бли ко ва ним ме мо а ри ма, члан ци ма и ли те ра ту ри, из но се се 
углав ном се ћа ња и об ја шње ња по је ди них вој них ру ко во ди ла цаи ис тра-
жи ва ча. Па вле Гре го рић Бр зи, као пред став ник ЦК КПХ, ру ко во дио је 
устан ком и раз во јем НОБ-а у Сла во ни ји 1941. и 1942. го ди не. У дру-
гој по ло ви ни 1941. про вео је мно го вре ме на у па крач ком ко та ру. То ком 
1942. го ди не знат но ма ње се кре тао па крач ким те ре ном (осим на сло бод-
ној те ри то ри ји у пла нин ским пре де ли ма). Мо жда због то га ни је у књи зи 
NOBusjeveroistočnojHrvatskoj1942.godine го то во ни шта на пи сао о до-
га ђа ји ма на те ри то ри ји Па кра ца, па ни о за ти ра њу де се так срп ских се ла. 
Је ди но је оп шир но опи сао уни ште ње уста шког се ла Шпа но ви це. 

Не ко ли ци на ру ко во ди ла ца НОБ-а, по ре клом из па крач ког кра ја 
(Бог дан Цр но бр ња, Ма не Тр бо је вић и још не ки), у по сле рат ним го ди на-
ма пу бли ко ва ће се ћа ња на до га ђа је у 1941. на те ре ну па крач ког ко та ра. 
На жа лост, не ма тра го ва у њи хо вим се ћа њи ма на до га ђа је из ле та 1942. 
го ди не па до кра ја ра та. Ду шан Ча лић Цу ле, ко ји је 1942. био ви со ки 
пар тиј ски ру ко во ди лац у Сла во ни ји, на сео је, очи глед но, тер ми но ло шкој 
под ва ли где се уме сто тер ми на ге но цид по ту ра тер мин исе ља ва ње. У 
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члан ку са на сло вом „По ли тич ка си ту а ци ја у Сла во ни ји 1942. го ди не“15, 
кон ста ту је да је је дан од ме то да ре пре са ли ја би ло исе ља ва ње ста нов ни-
штва, па као при мер на во ди исе ља ва ње пра во сла ва ца из се ла Ку ку ње-
вац, не по ми њу ћи да је у том се лу по чи њен по кољ. У сво јим књи га ма и 
члан ци ма, из не ких раз ло га, не по ми ње ни по ко ље ни у јед ном од оста-
лих па крач ких се ла у ле то и је сен 1942. го ди не!

У већ по ме ну том, ве о ма са др жај ном, тек сту Ми ла на Про да но-
ви ћа ни су уоп ште опи са ни по ко љи у се ли ма на под руч ју оп шти не Ба-
дље ви на: Ома но вац, Ба ти ња ни, Гор ња и До ња Об ри јеж. Од вре ме на тих 
по гр о ма, на ред них 60 го ди на ни ко их у би ло ко јем об ли ку ни је опи сао 
у пу бли ци сти ци, би ли су за и ста успе шно скри ве ни од јав но сти. Да ни је 
Ва со Бун чић, пу ков ник у пен зи ји, по сле рас па да СФРЈ, при ку пио и сор-
ти рао из ве сне ма те ри ја ле ко ји су, по сле ње го ве смр ти, у об ра ди Мар ка 
Ту ту ка об ја вље ни 2007. у књи зи Да не Па вли це СтратиштаокоПапука
иПсуња16, из ван тих се ла не би се о тим зло чи ни ма ни ка да ни шта до зна-
ло – они за исто ри ју не би по сто ја ли. 

***
Слич ни по ко љи над Ср би ма, прет ход но опи са ни, до га ђа ли су се 

и у би ло гор ском кра ју – на те ри то ри ја ма ко та ра Гру би шно По ље и Ви-
ро ви ти ца. Јо ван Ко кот у књи зи Dvanaestaproleterskaslavonskabrigada 
на бра ја би ло гор ска на се ља уни шта ва на у је сен 1942. на го то во исти на-
чин (Гру би шно По ље, Ма ли Гр ђе вац, Си бе ник, Ве ли ка Пе ра то ви ца, Бр-
за ја, Ве ли ка и Ма ла Дап че ви ца, Лон ча ни ца – са ви ше од 500 стра да лих 
Ср ба).17

Кр сто Бо са нац пи ше: „До са да још ни су оба вље на си сте мат ска 
ис тра жи ва ња о оби му тог уста шког те ро ра на под руч ју гру би шно пољ-
ског и ви ро ви тич ког ко та ра, пр вих ок то бар ских да на 1942. го ди не“.18 А 
та да је већ би ло про шло ви ше од 40 го ди на од тих до га ђа ја! Ни ти по ко-
љи у по ме ну тим на се љи ма ни су по ми ња ни у до ку мен ти ма и ли те ра ту-
ри, а све до ка ко ји су те рат не сра хо те пре жи ве ли да нас го то во да и не ма 
ме ђу жи ви ма. Да кле, и у би ло гор ском кра ју је спро во ђе но ма сов но уни-
шта ва ње срп ског на ро да.

15 (Ur. Ra do mir Pet ko vić, Mir ko Jo va no vić), 1941–1942.usvedočenjimaučesnika
Narodnooslobodilačkeborbe, knji ga 14, Be o grad, 1975, str. 37–69.

16 Да не Па вли ца, СтратиштаокоПапукаиПсуња, Бе о град, 2007.
17 Jo van Ko kot, Dvanaestaproleterskaslavonskabrigada, Be o grad, 1987, 433.
18 17. slavonska NO udarna brigada u dokumentima, zapisima i fotografijama, 

Београд, 1978, стр. 11
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Ду шан Је ри нић у књи зи Odpodeladogenocida:stradanjeSrbau
Slavoniji 1941–1945.. опи сао је де пор та ци ју у уста шке ло го ре Ср ба из 
се ла Па уч је, Ве ли ко На бр ђе, Бо ро вик и Чен ко во у Гор њем По вуч ју (или 
за пад ној Ђа ков шти ни) спро ве де но 11. ав гу ста 1942. го ди не.19 Стра да ло 
је ви ше од 860 осо ба, а ме ђу њи ма и 170 де це. Иа ко је на том под руч ју 
то ком II свет ског ра та стра да ло ви ше од 55% Ср ба, о ка рак те ру и раз ме-
ра ма тих стра да ња се ни је до вољ но пи са ло!

Закључак

Прет ход но из не ти по да ци и обра зло же ња ука зу ју да је не ки пре-
ћут ни до го вор ру ко во ди ла ца два ју нај број ни јих на ро да у Хр ват ској, а 
због „ви ших“ по ли тич ких ин те ре са (про кла мо ва ног брат ства и је дин-
ства), до вео до то га да се пи са ло о стра шним уста шким зло чи ни ма над 
Ср би ма у се ли ма па крач ког, по же шког, гру би шно пољ ског, ви ро ви тич ког 
и ђа ко вач ког кра ја у ле то и је сен 1942. го ди не. По све му су де ћи, та зло-
де ла, иа ко ге но цид них раз ме ра и ка рак те ра, си сте мат ски су по ти ски ва на 
из пам ће ња на ро да и исто ри је.
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БојанАРБУтИНА,историчар
струч ни са рад ник Му зе ја жр та ва ге но ци да

ДРУ ГИ СВЕТ СКИ РАТ У ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СО ЦИ ЈА ЛИ
СТИЧ КЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 

При мер днев ног ли ста Дневник1953–1980. 
 

Ап стракт:Про ла зе ћи кроз раз ли чи те фа зе кон тро ле од вла сти со ци-
ја ли стич ке Ју го сла ви је, днев на штам па као ва жна по лу га мо ћи, чи ни ла је сна-
жан ути цај на ју го сло вен ско дру штво сво јом пи са ном реч ју. Уло га но во сад ског 
Дневника на фор ми ра ње ко лек тив ног пам ће ња и ана ли за за сту пље но сти фељ-
то на по све ће них на род но о сло бо ди лач ком ра ту, ре во лу ци ји и жр тва ма ра та, у 
пе ри од од 1953. до 1980. го ди не, би ће пред мет ана ли зе ра да, за ми шље ног као 
на ста вак на уч ног ра да об ја вље ног у прет ход ном бро ју Го ди шња ка за ис тра жи-
ва ње ге но ци да.

Кључ не ре чи:Кул ту ра се ћа ња, днев на штам па, со ци ја ли стич ка Ју-
го сла ви ја, Дневник,на род но о сло бо ди лач ка бор ба, рат ни зло чи ни, жр тве ра та

Днев на штам па у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и ме сто но во
сад ског Дневника

У на уч ном члан ку об ја вље ном у прет ход ном из да њу Годишњака
заистраживањегеноцида ана ли зи ра ни су но вин ски тек сто ви днев ног 
ли ста СлободнаВојводина у раз до бљу од 1945. до 1952. го ди не, у исто ри-
о гра фи ји по зна тој агит про пов ској фа зи ју го сло вен ске кул тур не по ли ти-
ке, и њи хо ва уло га у про це су фор ми ра ња ко лек тив ног пам ће ња на до га-
ђа је из Дру гог свет ског ра та. Хро но ло шки се на до ве зу ју ћи на прет ход ни 
рад, те ма на уч ног де ла, ко ји пред чи та о це из ла зи у но вој све сци Годи
шњаказаистраживањегеноцида, за др жа ва фо кус на ути ца ју штам па-
них ме ди ја у про це си ма фор ми ра ња ко лек тив ног пам ће ња и по ку ша ва да 
од го во ри на пи та ња у ко ли кој ме ри и на ко ји на чин су штам па ни ме ди ји, 
у пе ри о ду од 1953. до 1980. го ди не, ути ца ли на об ли ко ва ње све о бу хват не 
дру штве не сли ке о Дру гом свет ском ра ту на про сто ру Ју го сла ви је.

94:355.1-058.65(497.1)”1939/1945”:930(497.1)”1953/1980”(093.2)
070ДНЕВНИК”1953/1980”

COBISS.SR-ID 12909065 
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Оста вља ју ћи иза се бе пр ве по сле рат не го ди не, што су оби ло ва ле 
пер ма нент ним кри за ма на спољ но по ли тич ком ко ло се ку, од Тр шћан ске 
кри зе до су ко ба са Ин фор мби ро ом, и ко је су про те кле у об но ви те шко 
ра зо ре не зе мље, ју го сло вен ске вла сти мо гле су ви ше па жње по све ти ти 
ор га ни за ци ји др жав ног и дру штве ног си сте ма, ко ји се по чет ком 50-их 
го ди на про шлог ве ка осло бо дио со вјет ског мо де ла раз во ја. У тра га њу за 
соп стве ним пу тем у со ци ја ли зам, у окви ри ма ју го сло вен ске др жа ве ни је 
би ло ме ста за аги та ци о но-про па ганд ни апа рат, је дан од сим бо ла вла сти 
пр вих по сле рат них го ди на, чи је су кон ту ре и ор га ни за ци о не струк ту-
ре по ла ко не ста ја ле у пр вим ме се ци ма 1951. го ди не. Не ста нак агит проп 
апа ра та озна чио је, из ме ђу оста лог, и по че так но ве ета пе ју го сло вен ске 
штам пе и но ви нар ства.

Ка ко би што пра вил ни је би ла оце ње на уло га штам па них ме ди ја 
у фор ми ра њу ко лек тив ног пам ће ња у по ста гит про пов ским вре ме ни ма 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, нео п ход но је би ло оба ви ти пе ри о ди за ци ју 
и апо стро фи ра ти глав не од ли ке штам пе кроз раз ли чи те ета пе ње ног по-
сто ја ња, ана ли зи ра ти за кон ске ак те, уза јам но де ло ва ње штам пе, ра ди ја 
и те ле ви зи је, као и до ме те штам па них ме ди ја у со ци ја ли стич кој Ју го сла-
ви ји.

У окви ру док тор ске ди сер та ци је РазвојштампеуС.Р.С.1945–
1980.саосвртомнајугословенскуштампу, ау тор Сер ги је Лу кач на чи-
нио је пе ри о ди за ци ју ме ди ја на сле де ћи на чин: пе ри од од 1945. до 1951. 
го ди не на звао је др жав но-ад ми ни стра тив ном ета пом, од 1951. до 1960. 
го ди не ета пом „по чет них ко ра ка са мо у прав ног со ци ја ли зма“, а од 1960. 
до 1980. го ди не ета пом „успо ре ног ра ста днев не штам пе“. Не што дру-
га чи ју пе ри о ди за ци ју ју го сло вен ске штам пе из вео је др Да ни јел Ке жић: 
пе ри од од 1945. до 1952. го ди не на звао је со вјет ским мо де лом ди ри го ва-
не штам пе, од 1952. до 1961. го ди не оце нио је као ју го сло вен ски мо дел 
ди ри го ва не штам пе, пе ри од од 1961. до 1966. го ди не за тог ау то ра је 
пред ста вљао ју го сло вен ски мо дел „ли бе ра ли зо ва не“ ди ри го ва не штам-
пе, од 1966. до 1971. го ди не ју го сло вен ски мо дел „сло бод не штам пе“, 
док је вре ме од 1971. до 1976. го ди не ока рак те ри сао као мо де ле „сло-
бод не штам пе“. Глав на ка рак те ри сти ка и нај ва жни ја про ме на за ју го сло-
вен ску штам пу и но ви нар ство у пр вом пе ри о ду на кон уки да ња агит проп 
апа ра та би ла је про ме на кон цеп та днев них но ви на, по што су по ред иде о-
ло шке, до би ле и ин фор ма тив ну функ ци ју. Штам па се про то ком вре ме на 
отва ра ла за нај ши ре те ме из по ли тич ког, дру штве ног, еко ном ског, кул-
тур ног и спорт ског спек тра, док су но ви на ри при мо ра ва ни, у ду ху са мо-
у пра вља ња, да отва ра ју те ме и из но се ста во ве о по ли тич ким и еко ном-
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ским де ша ва њи ма бит ним за  раз вој зе мље Вре ме ном, ин фор ма тив ни 
ка рак тер днев них но ви на по стао је до ми нан тан и то је пред ста вља ло су-
штин ску раз ли ку у од но си ма из ме ђу ју го сло вен ске и со вјет ске штам пе. 
За раз ли ку од пе ри о да из ме ђу 1945. и 1952. го ди не, ка да се мо же го во ри-
ти о стро го кон тро ли са ној и ди ри го ва ној штам пи, за пе ри од по сле 1952. 
го ди не не мо гу се са си гур но шћу да ва ти ко нач ни од го во ри о кон тро ли 
и ди ри го ва но сти ме ди ја од пред став ни ка др жа ве, већ се мо гу пра ти ти 
тен ден ци је што су у раз ли чи тим пе ри о ди ма има ле раз ли чи те ка рак те ре.

Штам па ни ме ди ји, на ро чи то днев не но ви не, у сва ко днев ном „до-
ди ру“ са чи та о ци ма, има ли су зна ча јан ути цај на фор ми ра ње вред но сних 
ста во ва гра ђа на, па је за то нео п ход но, пре не го што се по кре не мо кван-
ти та тив ну и ква ли та тив ну ана ли зу но вин ских тек сто ва у ве зи са Дру гим 
свет ским ра том, обра ти ти па жњу на ста ње днев них ли сто ва у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји у пе ри о ду од 1953. до 1980. го ди не. У пр вим по сле-
рат ним го ди на ма, све до ма сов ни је по ја ве ра дио апа ра та, а за тим и те-
ле ви зи ја, штам па ни ме ди ји би ли су нај моћ ни ја по лу га ма сов ног ин фор-
ми са ња. И по ред те чи ње ни це, јед на од глав них ка рак те ри сти ка днев них 
ли сто ва у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји би ла је кон стант но ни зак ти раж. 
На и ме, ти раж днев них но ви на по ве ћа вао се са мо у си ту а ци ја ма по ли тич-
ких на пе то сти, ка да су гра ђа ни, жељ ни ин фор ма ци ја, ма сов но ку по ва ли 
при мер ке днев них но ви на, али ге не рал но, ју го сло вен ско дру штво ни-
је ис пу ња ва ло УНЕ СКО стан дард од ми ни мум 100 при ме ра ка на 1.000 
ста нов ни ка.  Раз ло зи ни ског ти ра жа, осим у раз во ју ра ди ја и те ле ви зи је, 
мо гу се, по ред оста лог, по тра жи ти и у не пи сме но сти ста нов ни штва, ко ја 
се, ипак, вре ме ном сма њи ва ла, у не раз ви је но сти ди стри бу тив не мре же, 
као и у не до стат ку кул ту ре чи та ња днев не штам пе. У по ме ну том кон тек-
сту, од 1. ја ну а ра 1953. го ди не, по сле де сет го ди на из ла же ња под име ном 
СлободнаВојводина,днев ни лист из Но вог Са да про ме нио је име и по-
чео је из ла зи ти као Дневник,оста ју ћи при то ме нај у ти цај ни ји ре ги о нал-
ни днев ни лист у Вој во ди ни. Стра ни це Дневника и но вин ски тек сто ви 
по све ће ни Дру гом свет ском ра ту, ис пи са ни у пе ри о ду од 1953. до 1980. 
по слу жи ће као узо рак за кван ти та тив ну и ква ли та тив ну ана ли зу што би 
тре ба ло да да од го во ре на ко је на чи не и у ко јој ме ри су днев ни ли сто ви, 
у овом слу ча ју днев не но ви не Дневник,ути ца ли на ства ра ње дру штве но 
по жељ не сли ке о Дру гом свет ском ра ту.

Ана ли за но вин ских тек сто ва у прет ход ном ра ду, у ра спо ну од 
1945. до 1952. го ди не, пру жи ла је од го во ре на иста пи та ња, у ко јој ме ри 
и на ко ји на чин се пи са ло о жр тва ма Дру гог свет ског ра та. Ре зул тат ана-
ли зе по ме ну тог пе ри о да ука зи вао је на по сто ја ње две тен ден ци је у пи са-
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њу днев ног ли ста СлободнаВојводина.У пр вим по сле рат ним го ди на ма 
ви ше про сто ра на но вин ским стра ни ца ма за у зи ма ли су члан ци са др жа-
јем усме ра ва ни на ци вил не жр тве ра та, где се о зло чи ни ма, зло чин ци ма 
и жр тва ма ви ше го во ри ло и пи са ло. До про ме не до ла зи 1949. го ди не, у 
вре ме по чет ка су ко ба са Ин фор мби ро ом, ка да на стра ни ца ма Слободне
Војводине чи та мо знат но ви ше тек сто ва о под ви зи ма На род но о сло бо ди-
лач ке вој ске Ју го сла ви је, ра зним пар ти зан ским је ди ни ца ма и на род ним 
хе ро ји ма. 

За што је до шло до по ме ну те про ме не не мо же се об ја сни ти јед-
но став ним од го во ром. Об ја шње ње би се, мо жда, мо гло по тра жи ти у но-
во на ста лим по ли тич ким при ли ка ма у др жа ви. Пр ве по сле рат не го ди не 
би ле су го ди не опо рав ка и об но ве, па и го ди не бо ла, ка да су се мно ге 
по ро ди це су о ча ва ле са гу би ци ма нај бли жих и ка да су до би ле при ли-
ку да на до сто јан на чин са хра не сво је нај ми ли је. Сва ка ко да су су ђе ња 
зло чин ци ма, са све до че њи ма о по чи ње ним зло де ли ма, као и одр жа ва ња 
по ме на и ко ме мо ра ци ја ци вил ним жр тва ма ра та ути ца ли на пи са ња у 
днев ној штам пи. Пи та ње је ко ли ко би тен ден ци ја пи са ња о ци вил ним 
жр тва ма тра ја ла ду го да се ју го сло вен ско ру ко вод ство ни је су ко би ло са 
Ин фор мби ро ом. У на пе тој по ли тич кој си ту а ци ји што је мо гла еска ли ра-
ти у вој ни су коб, тре ба ло је мо би ли зо ва ти ста нов ни штво и при пре ми ти 
га за евен ту ал ну еска ла ци ју кри зе на ре ла ци ји Ју го сла ви ја – Ин фор мби-
ро. По ред свих до ступ них сред ста ва за оства ри ва ње по ме ну тог ци ља, 
ју го сло вен ске вла сти су ко ри сти ле и мо гућ но сти днев не штам пе, и од 
тог вре ме на по чи ње све ви ше про сто ра да се усту па тек сто ви ма о пар-
ти зан ским вој ним под ви зи ма из Дру гог свет ског ра та. Нео спор на је чи-
ње ни ца, уста но вље на на осно ву ана ли зе но вин ских тек сто ва Слободне
Војводине,да је упра во 1949. го ди на пре лом на у про ме ни за сту пље но-
сти пи са ња о жр тва ма ра та на но вин ским стра ни ца ма; не усу ђу јем се да 
из во дим за кључ ке о раз ло зи ма про ме не, осим из но ше ња го ре на ве де ног 
за па жа ња ко је мо же да по слу жи као јед на од мо гућ но сти у об ја шње њу 
чи та вог про це са. Да ли се тен ден ци ја пи са ња о вој ним жр тва ма ра та и 
пар ти зан ским вој ним ус пе си ма, ус по ста вље на 1949. го ди не, на ста ви ла 
и на кон ото пља ва ња од но са са СССР-ом, пи та ње је ко јем ће мо па жњу 
по све ти ти у на став ку ра да. 

Ме то до ло ги ја ана ли зе са др жа ја у днев ном ли сту Дневник

Пред мет про у ча ва ња и ана ли зе, као и у прет ход ном ра ду, би ће но-
во сад ски днев ни лист Дневник, при че му ће фо кус би ти усме рен на ана-
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ли зу фељ то на из пе ри о да од 1953. до 1980. го ди не. Раз лог ода би ра фељ-
то на за ана ли зу је сте са др жан у чи ње ни ци да у по ме ну том пе ри о ду ско-
ро па ни је про шао ни дан а да се у Дневникуни је по ја вио но вин ски текст 
у ве зи са Дру гим свет ским ра том, те да би огром на ко ли чи на но вин ских 
тек сто ва ути ца ла на гу би так су шти не ана ли зе, као и ау то ро во уве ре ње 
да се про у ча ва њем фељ то на мо же, при бли жно, оце ни ти за сту пље ност 
ци вил них и вој них жр та ва ра та у днев ној штам пи. Ана ли зи но вин ских 
чла на ка по све ће них Дру гом свет ском ра ту при сту пи ли смо ме то до ло-
ги јом кван ти та тив не ана ли зе са др жа ја, што под ра зу ме ва „пре бро ја ва ње 
уче ста ло сти ја вља ња прет ход но де фи ни са них ка те го ри ја ана ли зе, од но-
сно из ра жа ва ња уче ста ло сти у ну ме рич ком об ли ку“.

Фељ то ни, ду жи но вин ски тек сто ви што су у днев ној штам пи из-
ла зи ли у на став ци ма, од сво је по ја ве у 19. ве ку слу жи ли су, у по чет ку, за 
об ја вљи ва ње пре те жно књи жев них са др жа ја ис так ну тих пи са ца, да би 
вре ме ном усту пи ли про стор и зна чај ним са вре ме ним по ли тич ким, дру-
штве ним, еко ном ским, кул тур ним и спорт ским про це си ма, као и до га ђа-
ји ма и лич но сти ма ко ји су обе ле жи ли про шлост. Мо гућ ност да се ду бин-
ски ана ли зи ра ју са вре ме ни и про шли про це си, пи сци фељ то на ко ри сти-
ли су овај сло же ни об лик но вин ског тек ста да по ред ана ли зе по је ди них 
по ја ва учи не и по пу ла ри за ци ју од ре ђе них те ма ме ђу чи та о ци ма. У том 
све тлу по сма тра ће мо фељ то не об ја вљи ва не на стра ни ца ма но во сад ског 
Дневника по све ће не де ша ва њи ма из Дру гог свет ског ра та на про сто ру 
Ју го сла ви је, из у зи ма ју ћи оне о дру гим до га ђа ји ма. 

Уче ста лост фељ то на са те ма ти ком Дру гог свет ског ра та на стра-
ни ца ма но во сад ског Дневникакон ти ну и ра но је ра сла из го ди не у го ди ну. 
У пе де се тим го ди на ма про шлог ве ка об ја вље но је тек де сет фељ то на 
у Дневнику,у ше зде се тим до ла зи до њи хо вог по ра ста, док се дам де се-
те пред ста вља ју пе ри од сво је вр сне екс пан зи је фељ то на као но ви нар ског 
жан ра. Дру ги свет ски рат, ка ко у Ју го сла ви ји та ко и у Евро пи и све ту, 
пред ста вљао је не ис црп ни из вор ин спи ра ци је и те ма ко ја је пру жа ла мо-
гућ ност да се ши рој чи та лач кој пу бли ци пред ста ви по жељ на сли ка про-
шло сти, што је у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, чи ји су те ме љи по чи ва ли 
на не го ва њу ре во лу ци о нар них тра ди ци ја и се ћа ња на на род но о сло бо ди-
лач ки рат, мак си мал но ко ри шће но. Пу бли ко ва ње фељ то на углав ном је 
пра ти ло „окру гле“ го ди шњи це о обе ле жа ва њу из ве сних рат на де ша ва ња 
на про сто ру Ју го сла ви је. Та ко су го ди шњи це по чет ка и за вр шет ка ра-
та на про сто ру Ју го сла ви је, за се да ња Ан ти фа ши стич ког ве ћа на род ног 
осло бо ђе ња Ју го сла ви је (АВ НОЈ), го ди шњи це фор ми ра ња пар ти зан-
ских вој во ђан ских вој них фор ма ци ја или фор ми ра ња Ан ти фа ши стич ког 
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фрон та же на (АФЖ), осни ва ња СлободнеВојводине,го ди шњи ца ве ли-
ких зло чи на по пут оних у Бач кој у зи му 1942. и у Сре му у ле то исте го-
ди не, као и мно го број не дру ге го ди шњи це би ле по во ди за пу бли ко ва ње 
фељ то на чи ји су са др жа ји би ли у ко ре ла ци ји са обе ле жа ва ним до га ђа ји-
ма. Да се не би из гу би ла пре глед ност, ана ли зи тек сто ва при сту пи ће мо се 
по де ка да ма, ана ли зи ра ју ћи за себ но пе де се те, ше зде се те и се дам де се те 
го ди не про шлог ве ка. 

Пе де се те го ди не 20. ве ка

До пр вих го ди шњи ца и обе ле жа ва ња рат них де ша ва ња до шло је 
по чет ком пе де се тих го ди на про шлог ве ка, тач ни је, на де се то го ди шњи-
цу обе ле жа ва ња по чет ка Дру гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји. Вла сти со-
ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ис ко ри сти ле су пр ву „окру глу“ го ди шњи цу 
од по чет ка ра та и кроз ра зно ра зне ма ни фе ста ци је, по пут ор га ни зо ва ња 
све ча них це ре мо ни ја, пар ти зан ских мар ше ва или от кри ва ња спо ме ни ка 
по све ће них на род но о сло бо ди лач кој бор би, у пр ви план ис ти ца ле до га-
ђа је из прет ход ног ра та ко ји су им по го до ва ли у кон стру и са њу дру штве-
но по жељ ног пам ће ња. Је дан од ме ха ни за ма кон стру и са ња ко лек тив ног 
пам ће ња би ла је и днев на штам па на чи јим стра ни ца ма су се по ја вљи ва-
ли но вин ски члан ци у ве зи са рат ним де ша ва њи ма. Но во сад ски Дневник
то ком пе де се тих, тач ни је у пе ри о ду од 1953. до 1960. го ди не, не ка рак те-
ри ше оби ље об ја вље них фељ то на у ве зи са Дру гим свет ским ра том, а тај 
број на ро чи то по ста је за не мар љив ка да се упо ре ди са ка сни јим пе ри о ди-
ма. Из ра же но бро је ви ма, у по ме ну том вре ме ну на стра ни ца ма Дневника
об ја вље но је де сет фељ то на са рат ном те ма ти ком, и то ве ћи део од 1953. 
до 1955. го ди не. Глав ни фо кус фељ то на усме рен је на рат не под ви ге пар-
ти зан ских је ди ни ца и стра да ња на род них хе ро ја и дру гих ис так ну тих 
пар ти зан ских бо ра ца. По сле фељ то на Изславнихданаборбе из 1951. го-
ди не ко ји је чи та о ци ма ну дио под се ћа ње на ак ци је пар ти зан ских од ре да 
ши ром Вој во ди не, го ди на 1952. про шла је без ијед ног зна чај ног фељ то на 
по све ће ног рат ним де ша ва њи ма. Нео п ход но је на по ме ну ти да се упра во 
те 1952. го ди не на вр ша ва ла де се те го ди шњи ца нај стра шни јих зло чи на 
по чи ње них у Сре му то ком Дру гог свет ског ра та, у вре ме ак ци је Вик то ра 
То ми ћа, и да тим зло чи ни ма, као ни зло чи ни ма у Бач кој то ком Но во сад-
ске ра ци је ја ну а ра 1952. го ди не, ни је по све ће на ни при бли жно ве ли ка 
па жња у по ре ђе њу са дру гим рат ним де ша ва њи ма. На ред ну, 1953. го ди-
ну, обе ле жи ли су фељ то ни по све ће ни пар ти зан ским срем ским од ре ди ма 
и вој во ђан ским бри га да ма. По во дом обе ле жа ва ња де се то го ди шњни це 
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осни ва ња вој во ђан ских бри га да – то ком 1943. го ди не осно ва но је пет 
вој во ђан ских бри га да – од мар та до сеп тем бра 1953. го ди не из ла зи ли су 
фељ то ни по све ће ни тим де ша ва њи ма. Уче шће у пи са њу фељ то на, по ред 
но ви на ра, узи ма ле су и лич но сти из по ли тич ког и вој ног ми љеа, па су 
се на стра ни ца ма Дневникапо ја ви ли тек сто ви пу ков ни ка Сре те Са ви ћа, 
по том ма јо ра Са ве Са ви ћа, Јо ве Ан те ља, Ми тра Ста ној ло ви ћа, Ива на 
Ки ша, као и Си ме Ре ли ћа, пр вог ко ман дан та Фру шко гор ског пар ти зан-
ског од ре да, и ис так ну тих дру штве но-по ли тич ких по сле ни ка по пут Јо-
ва на Ве се ли но ва Жар ка и Па шка Ром ца. 

Об ја вљи ва ње пр вог фељ то на у Дневнику, по све ће ног рат ним 
зло чи ни ма, рат ним зло чин ци ма или рат ним жр тва ма на про сто ру Ју го-
сла ви је, да ти ра с по чет ка ок то бра 1955. го ди не. Фељ тон Услужбипете
колоне, ау то ра Ва се Ка зи ми ро ви ћа, пред чи та о це је из нео жи вот ни пут 
Ју ра ја Шпи ле ра, пред рат ног по ли циј ског слу жбе ни ка у Кра ље ви ни Ју го-
сла ви ји и по моћ ни ка ше фа по ли ци је у Но вом Са ду пред сам по че так ра-
та, а то ком ра та ше фа Ко ман де јав не без бед но сти за Ба нат, од го вор ног за 
по чи ње не зло чи не на про сто ру Ба на та у Дру гом свет ском ра ту. Фељ тон, 
по ред пра ће ња по ли циј ске и шпи јун ске ка ри је ре Шпи ле ра у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји и су ко ба не мач ких и ма ђар ских кон цеп ци ја у ве зи са Ба на-
том и Бач ком, у по гле ду осве тља ва ња по чи ње них зло чи на за ко је је сно-
сио од го вор ност, не пред ста вља, ме ђу тим, по себ но зна чај но шти во за 
чи та лач ку пу бли ку. Тек у три де сет и дру гом на став ку фељ то на Услужби
петеколоне по ми ње се Шпи ле ро ва не ча сна уло га у по чи ње ним зло чи-
ни ма, уз об ја шње ње да је те рор, за ко ји се твр ди да је био ње гов основ ни 
си стем ра да, „узи мао фан та стич не фор ме, гро зни је, че сто, и од сред њо-
ве ков не ин кви зи ци је“ и да су „му че ња би ла ужа сна, та ква да је про тив 
њих чак и је дан не мач ки под о фи цир сма трао за по треб но да про те сту је“.

До кра ја пе де се тих го ди на, од за па же ни јих фељ то на об ја вљи ва-
них у Дневнику, из два ја ју се они под на сло ви ма четрдесетгодинаСа
везакомунистаЈугославијеи Ликовиреволуционара, пу бли ко ва ни 1959. 
го ди не по во дом че тр де се то го ди шњи це осни ва ња Ко му ни стич ке пар ти-
је Ју го сла ви је. У по ме ну тим фељ то ни ма, ау то ри по пут Ро до љу ба Чо ла-
ко ви ћа, Ни ко ле Гру ло ви ћа, Дин ка Да ви до ва и дру гих, пред ста ви ли су 
исто ри ју Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је у пред рат но, рат но и по рат-
но до ба, као и уло ге и зна чај ис так ну тих ре во лу ци о нар них ак ти ви ста. 

Ше зде се те го ди не 20. ве ка 

Пр ва по ло ви на ше зде се тих го ди на та ко ђе је про те кла у обе ле-
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жа ва њу го ди шњи ца из Дру гог свет ског ра та, али за раз ли ку од пе де се-
тих, број фељ то на на стра ни ца ма но во сад ског Дневникабио је знат но 
број ни ји. Иден ти чан је остао и из бор рат них те ма у тим фељ то ни ма. 
И по ред то га што је про шло два де сет го ди на, рат ни зло чи ни по чи ње ни 
на про сто ру Вој во ди не, на ро чи то на про сто ру Бач ке и Сре ма, још увек 
ни су сво је ме сто про на шли у об ли ку фељ то на на стра ни ца ма Дневника.
Ме ђу тим, за раз ли ку од пе де се тих го ди на, у Дневникусу се, ипак, по ја-
ви ла два фељ то на у ве зи са рат ним зло чи ни ма на про сто ру Ју го сла ви је. 
Хап ше ње Адол фа Ајх ма на што су оба ви ли при пад ни ци изра ел ске тај не 
слу жбе Мо са да, у Ар ген ти ни 1960. го ди не, за о ку пи ло је па жњу свет ске 
јав но сти па је с ве ли ким ин те ре со ва њем пра ће но Ајх ма но во су о ча ва ње 
са прав дом у Изра е лу. Као и свет ски ме ди ји, та ко су и ју го сло вен ски 
за ин три ги ра ни тим суд ским про це сом; по чет ком 1961. го ди не све ви ше 
па жње усме ра ва но је на по ме ну та де ша ва ња у Је ру са ли му. У том пе ри-
о ду и кон тек сту на стра ни ца ма Дневникапо ја вио се фељ тон Умрежи
техничарасмрти–југословенскидокументиозлочинимаАдолфаАјх
мана.У на ред них ме сец да на, све до 17. мар та 1961. го ди не, чи та о ци 
Дневника има ли су при ли ке да чи та ју, у на став ци ма, о Адол фу Ајх ма ну 
и ње го вом по ло жа ју у на ци стич кој Не мач кој и уло зи у ис тре бље њу Је-
вре ја ши ром Евро пе, о је вреј ским жр тва ма и њи хо вом стра да њу у свим 
де ло ви ма оку пи ра не Ју го сла ви је, о кон цен тра ци о ним ло го ри ма и од го-
вор ним осо ба ма за по чи ње на зло де ла. Фељ тон Умрежисмрти–југо
словенски документи о злочинимаАдолфаАјхманабио је пр ви у том 
сми слу пу бли ко ван у но во сад ском ли сту Дневник, на ме њен, ре кло би 
се,  ис кљу чи во ци вил ним жр тва ма ра та, то јест, жр тва ма ге но ци да или 
Хо ло ка у ста спро ве де ног на про сто ру Ју го сла ви је. Две го ди не ка сни је, у 
ок то бру 1963. го ди не, у пет на став ка, об ја вљен је фељ тон Крвавајутра,
ау то ра Ми ла на Ин ђи ћа, чи ји је са др жај био по све ћен зло чи ни ма уста-
ша то ком Дру гог свет ског ра та над Ср би ма у Ста ром Мај да ну, у бли-
зи ни Сан ског Мо ста. Иа ко у знат но ма њем бро ју на ста ва ка у од но су на 
фељ тон Умрежисмрти–југословенскидокументиозлочинимаАдолфа
Ајхмана, фељ тон Крвавајутраје зна ча јан упра во из раз ло га што је пр-
ви текст та квог ти па на стра ни ца ма Дневника ко ји се ба вио зло чи ни ма 
по чи ње ним од при пад ни ка јед ног од ју го сло вен ских на ро да у Дру гом 
свет ском ра ту.

Што се ти че фељ тон ских тек сто ва по све ће них на род но о сло бо-
ди лач кој бор би и ре во лу ци ји,  у пр вој по ло ви ни ше зде се тих го ди на пу-
бли ко ва но је на де се ти не фељ то на, а у на ред ним па су си ма по ме ну ће-
мо нај ва жни је. Два де се то го ди шњи ца по чет ка Дру гог свет ског ра та на 
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про сто ру Ју го сла ви је сва ка ко је би ла фо кус те ма то ком 1961. го ди не те 
је Дневник, узи ма ју ћи уче шћа у обе ле жа ва њу те го ди шњи це, об ја вио 
фељ тон под на сло вом Војводинауборби;чи та о ци су мо гли да га чи та ју 
сва ких се дам да на од ја ну а ра до де цем бра 1961. го ди не, и хро но ло шки 
је пред ста вљао де ша ва ња из на род но о сло бо ди лач ког ра та на про сто ру 
Вој во ди не. Фељ тон ко ји је обе ле жио 1962. го ди ну био је по све ћен два-
де се то го ди шњи ци осни ва ња СлободнеВојводине,док је на ред не, 1963. 
го ди не, обе ле же на два де се то го ди шњи ца Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а у 
Јај цу. Но во сад ски Дневник обе ле жио је два де се то го ди шњи цу осло бо-
ђе ња Вој во ди не и чи та ве Ју го сла ви је, као и за вр ше так Дру гог свет ског 
ра та, об ја вљи ва њем рат них ме мо а ра бри тан ског ма јо ра Ба зи ла Деј вид-
со на (BasilDavidson), што је то ком ра та на про сто ру Ју го сла ви је бо ра вио 
у свој ству пред став ни ка Са ве знич ке вој не ми си је при Глав ном шта бу 
Вој во ди не. Деј вид сон је у том тек сту из нео се ћа ња на рат ну ми си ју у 
Ју го сла ви ји, по чев од ис точ не Бо сне пре ко Сре ма до Бач ке и на зад до 
Сре ма. Го ди ну и по да на про ве де них са пар ти зан ским бор ци ма опи са но 
је у том шти ву, а то је за уред ни штво Дневникабио је до во љан по вод да 
кроз фељ тон Партизанскеслике пу бли ку је ме мо а ра Ба зи ла Деј вид со на 
то ком 1964. и 1965. го ди не.

Тренд ра ста об ја вљи ва ња фељ то на у Дневнику на ста вљен је и у 
дру гој по ло ви ни ше зде се тих го ди на и го то во да ни је би ло да на да се на 
стра ни ца ма но во сад ског ли ста ни су по ја вљи ва ли тек сто ви у тој фор ми. 
Иа ко у вре ме ну од 1966. до 1970. го ди не ни је би ло „окру глих“ го ди шњи-
ца и обе ле жа ва ња зна чај них до га ђа ја из Дру гог свет ског ра та, на стра-
ни ца ма Дневника, не сма ње ним рит мом, пу бли ко ва ни су фељ то ни са рат-
ном те ма ти ком. Кван ти та тив но по сма тра но још увек су пре о вла ђи ва ли 
фељ то ни по све ће ни на род но о сло бо ди лач ком ра ту, што је кон стан та још 
од кра ја че тр де се тих го ди на, али про стор у но ви на ма све ви ше је усту-
пљи ван и рат ним зло чи ни ма. У пе ри од од 1966. до 1970. го ди не об ја вље-
но је пет фељ то на чи ји је са др жај био ди рект но по све ћен рат ним зло чи-
ни ма по чи ње ним у Сре му, Ба на ту и Бач кој. Пр ви од по ме ну тих пет фељ-
то на об ја вљен је у ја ну а ру 1967. го ди не и тре ти рао је зло чи не по чи ње не 
у окви ру ра ци је у ју жној Бач кој. Уред ни штво Дневника од лу чи ло је да на 
стра ни ца ма тог днев ни ка, у фор ми фељ то на, пре не се но вин ски и чла нак 
пу бли ко ван у јед ним од нај чи та ни јих ма ђар ских днев них ли сто ва, у бу-
дим пе штан ском MagyarNemzet,где је ау тор Ер вин Па мле њи, по све тио 
текст жр тва ма ра ци је у ју жној Бач кој по во дом два де сет пе то го ди шњи це 
зло чи на. Не до вољ на па жња по све ће на жр тва ма ра ци је у Бач кој, бар што 
се ти че но вин ских фељ то на, на до ме ште на је ме сец да на ка сни је, ка да се 
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у Дневникупо ја вио фељ тон по све ћен, по но во, Ју ра ју Шпи ле ру, овај пут 
под име ном шпилер–крвникБаната. За раз ли ку од прет ход ног фељ то-
на по све ће ног Шпи ле ру ау то ра Ва се Ка зи ми ро ви ћа, об ја вље ном 1955. 
го ди не, под на сло вом Услужбипетеколоне,где је глав ни фо кус био 
на са мој лич но сти Шпи ле ра, док се о ње го вој од го вор но сти за зло чи не 
и те рор у Ба на ту то ком Дру гог свет ског ра та тек уз гред но и не до вољ но 
пи са ло, су шти на овог из 1967. го ди не од но си ла се упра во на по чи ње на 
рат на зло де ла.

Пре о ста ла три фељ то на из дру ге по ло ви не ше зде се тих го ди на са 
те ма ма о рат ним зло чи ни ма, об ја вље ни су 1969. го ди не. Два од по ме ну-
та три од но си ла су се на рат не зло чи не по чи ње не у Ба на ту, док је тре ћи 
фељ тон био по све ћен стра да њу Сре ма ца у ле то 1942. го ди не. Од мах на 
по чет ку 1969. го ди не, од 9. до 18. ја ну а ра, у Дневникује об ја вљи ванфељ-
тон Крвавијануар–масовнизлочиниокупаторауБанату1942.године;
са др жај тек ста је под се ћао чи та о це на зло де ла не мач ких оку па то ра из 
ја ну а ра 1942. го ди не, ка да је ма сов но стра дао на род се вер ног и сред-
њег Ба на та. Шест ме се ци ка сни је, у ју ну 1969. го ди не, Ву ка шин Ко баш, 
на стра ни ца ма Дневника, у че ти ри на став ка об ја вљу је фељ тон Гробница
непознатихжртава–тајнестратишта10.000родољубаизмеђуПан
чеваиЈабуке,у ко ме пи ше о стра ти шту Ја бу ка, не да ле ко од Пан че ва, 
где су то ком Дру гог свет ског ра та оба вља на ма сов на стре ља ња гра ђа на. 
Пр ви фељ тон по све ћен стра да њу Сре ма ца то ком Дру гог свет ског ра та 
об ја вљен је 1969. го ди не под на сло вом Сремскокрваволето–масов
низлочиниВикторатомића1942.и  у том тек сту су опи са на стра да ња 
сре мач ког ста нов ни штва у ле то 1942. го ди не ка да је Вик тор То мић, спе-
ци јал ни иза сла ник уста шког по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа, сти гао у Срем 
где је ру ко во дио опе ра ци ја ма ма сов ног стре ља ња ста нов ни штва ши ром 
Сре ма, на ро чи то у ву ко вар ском Ду ди ку и на пра во слав ном гро бљу у 
Срем ској Ми тро ви ци.

Те ма ти ка на род но о сло бо ди лач ке бор бе то ком дру ге по ло ви не 
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка и да ље је би ла до ми нант на у од но су 
тек сто ве о рат ним зло чи ни ма. У број ка ма из ра же но, об ја вље но је 20 
фељ то на те мат ски ве за них за на род но о сло бо ди лач ку бор бу, тач ни је, че-
ти ри пу та ви ше у од но су на фељ то не што су тре ти ра ли рат не зло чи не. 
У окви ру по ме ну тих 20 фељ то на, нај ве ћи број њих се од но сио на рат не 
пу те ве вој во ђан ских од ре да и бри га да. У апри лу 1966. го ди не, пу ков ник 
Ми лен ко Ра да нов – Ци га об ја вљу је фељ тон Стварањепрвихвојвођан
скихбригада,у ја ну а ру 1967. го ди не Ни ко ла Бо жић НашПетибата
љон у ко ме пра ти рат ни пут Сед ме вој во ђан ске бри га де, Зо ра Ву ко вић 

БојанАрбутина



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.

203

у мар ту исте го ди не об ја вљу је фељ тон четвртибатаљон6.источно
–босанскебригаде, Са мо Сла бин ски у но вем бру Словачкачета„Јурај
Јаношик“,за тим Ђ. Ва сић у мар ту 1968. четириодреда,четиридраме
по све ћен но во сад ском, пе тро ва ра дин ском, фру шко гор ском, ки сач ком, 
шај ка шком, жа баљ ском, чу ру шком и ђур ђе вач ком пар ти зан ском од ре ду, 
да би исте го ди не кра јем но вем бра и по чет ком де цем бра исти ау тор пу-
бли ко вао фељ тон Пожаруравници по све ћен офан зи ви Бач ко-ба рањ ског 
пар ти зан ског од ре да из 1943. го ди не, док у фе бру а ра 1969. го ди не Иво 
Ма то вић об ја вљу је фељ тон На босанским странама по све ћен Дру гој 
вој во ђан ској бри га ди. Вред ни па жње су и фељ то ни о зна чај ним бит ка ма 
из Дру гог свет ског ра та по пут оног под на сло вом Споменицинанебу, из 
сеп тем бра и ок то бра 1967. го ди не, ау то ра А. Ра да ко ви ћа; све до чи о бор-
ба ма пар ти зан ских пар ти зан ских пи ло та. Сле ди за тим фељ тон Генера
ли,мирно!,из но вем бра 1967. го ди не, ау то ра Ва са Ве ско ви ћа, о бор ба ма 
око ре ке Дра ве с кра ја ра та, као и фељ то ни по све ће ни би ци на Ба ти ни У
рововимаБатине,ау то ра Зо ре Ву ко вић и Бог да на Вра ча ра, об ја вље ног 
де цем бра 1967. го ди не, и БитканаБатини,ау то ра Ву ка ши на Ко ба ша, 
пу бли ко ва ног у но вем бру 1969. го ди не. 

Се дам де се те го ди не 20. ве ка

У ана ли зи ра ној епо хи но во сад ског Дневника,се дам де се те го ди не 
про шлог ве ка  пред ста вља ју „фељ то ни стич ко“ до ба. У при лог по ме ну-
тој тврд њи на во ди мо чи ње ни цу да је са мо у вре ме ну од 1970. до 1980. 
го ди не на стра ни ца ма Дневникаоб ја вље но 147 фељ то на. Тај број је сам 
по се би вре дан па жње јер се у од но су на прет ход не две де це ни је, уо ча ва 
по ја ча но ин те ре со ва ње уред ни штва Дневника за пу бли ко ва њем фељ то на 
са рат ним са др жа ји ма. Ин те ре сант но за па жа ње пред ста вља и чи ње ни ца 
да је Дневникви ше па жње, од но сно ви ше но вин ских тек сто ва, чла на ка 
и фељ то на, по све тио три де сет пе до ги шњи ца ма не го три де се то го ди шњи-
ца ма до га ђа ја из Дру гог свет ског ра та, што је ре зул то ва ло и ве ћим бро јем 
фељ то на у дру гој по ло ви ни се дам де се тих го ди на. Као и у прет ход ним 
де це ни ја ма, на ста вљен је кон ти ну и тет упа дљи во ма њег бро ја тек сто ва 
по све ће них те ма ма о рат ним зло чи ни ма не го де ша ва њи ма из На род но-
о сло бо ди лач ке бор бе. Од 147 фељ то на, рат ним зло чи ни ма по све ће но је 
са мо њих шест. Од тих шест, пет их је би ло по све ће но рат ним зло чи ни ма 
по чи ње ним у Сре му, што је бит на про ме на у од но су на прет ход но ана ли-
зи ра не пе ри о де, а од по ме ну тих пет, че ти ри су би ла по све ће на стра да њу 
се ла Бо сут, док је је дан го во рио о зло чи ни ма Ан то на Ба у е ра, за по вед ни-
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ка рум ске по ли ци је то ком рат них го ди на. Пре о ста ли фељ тон тре ти рао 
је те му о стра да њу ју го сло вен ских за ро бље ни ка у не мач ком ло го ру у 
Осна бри ку то ком 1944. го ди не.

Док су ше зде се тих го ди на пре о вла ђи ва ли фељ то ни по све ће ни 
рат ним пу те ви ма и ус пе си ма вој во ђан ских бри га да, се дам де се тих го ди-
на глав ни фо кус је био на лич но сти ко му ни стич ког во ђе Јо си па Бро за Ти-
та и ин ди ви ду ал ним рат ним све до чан стви ма пар ти зан ских бо ра ца, док 
су фељ то ни о пар ти зан ским је ди ни ца ма би ли у ма њој ме ри за сту пље ни 
не го у де це ни ји пре. Но во сад ски Дневникје дао свој нај ве ћи до при нос 
из град њи кул та Јо си па Броз упра во то ком се дам де се тих го ди на ка да је 
на стра ни ца ма тог ли ста об ја вље но 13 фељ то на ди рект но по све ће них 
Бро зу, а нај ве ћи број њих 1977. го ди не ка да се про сла вља ла че тр де се то-
го ди шњи ца ње го вог до ла ска на че ло Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је. 
О до жи вља ји ма Бро зо вих нај бли жих са рад ни ка из рат них вре ме на, а што 
су све до чи ли о са мој лич но сти ју го сло вен ског ко му ни стич ког во ђе чи та-
о ци Дневника мо гли су про чи та ти у ре до ви ма ње го вих во де ћих са бо ра-
ца Ко сте На ђа, Јо ва на Ве се ли но ва Жар ка, Сре те Са ви ћа, Па шка Ром ца, 
Љу бо ми ра Сто ји на Књи жа ра и дру гих. Дру га спе ци фич ност фељ то на из 
се дам де се тих го ди на од но си се на ис ти ца ње по је ди нач них, ин ди ви ду-
ал них, рат них при ча, све до чан ста ва, днев нич ких бе ле шки или ме мо а ра. 
При ли ку да сво је ви ђе ње ра та из не су пред јав ност и са чу ва ју од за бо ра ва 
до би ли су број ни уче сни ци На род но о сло бо ди лач ког ра та, по пут Ка мен-
ка Пе тр о ва, мор на ра на мо ни то ру „Дра ва“, о се ћа њи ма на Април ски рат, 
за тим Бран ка Па вло ви ћа, рат ног еко но ма Вр хов ног шта ба На род но о сло-
бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је, Са ве Оро ви ћа, пр вог на чел ни ка Глав ног 
шта ба На род но о сло бо ди лач ке вој ске и пар ти зан ских од ре да Вој во ди не, 
чи ји су се од лом ци из рат ног днев ни ка пу бли ко ва ли 1976. го ди не, као и 
од лом ци Или је Ра ду ло ви ћа, ко ман дан та 5. ба та љо на 3. кра ји шке бри га-
де, го ди ну да на ра ни је; ту су би ли ау то ри и број ни дру ги уче сни ци ра та 
што су пи са ли фељ то не, штам па ли де ло ве из рат них днев ни ка или са ми 
но ви на ри. Број не епи зо де из пар ти зан ске бор бе у Дру гом свет ском ра ту 
та ко ђе су на шле сво је ме сто у фељ то ни ма то ком се дам де се тих, од хро-
ни ка бор би на по је ди ним ме сти ма, хе рој ских под ви га до ве ли ких би та-
ка во ђе них кра јем ра та. Ду шан Ла зић Гој ко пи сао је о фру шко гор ским 
Ро хаљ ба за ма, пре ма ње го вим ре чи ма јед ном од нај ве ћих пар ти зан ских 
цен та ра уста нич ке Ју го сла ви је, Ђор ђе Мом чи ло вић о бор ба ма у Ба на ту, 
док је Дра ги ша То до ро вић на во дио се ћа ња о от по ру и стра да њу ба нат-
ске по ро ди це Сте фа но вић из Изби шта, Ми ло рад Ћур чин Фи лип о бор би 
на ро да Шај ка шке, Сре те ни је Зор кић и Пе тар Ву ке лић о бор ба ма ста нов-
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ни ка Сур ду ка и Бе ле ги ша, Бо ра Ра до ва но вић о пар ти зан ској штам па ри ји 
у се лу Са се; на стра ни ца ма Дневника на шла се и по себ на „три ло ги ја“, 
три фељ то на, по све ће на бек ству за ро бље ни ка из срем ско ми тро вач ког за-
тво ра у ав гу сту 1941. го ди не, ау то ра  Па шка Ром ца, Стан ке Ве се ли нов и 
Жи ке Та ди ћа. 

За кљу чак

Кван ти та тив на ана ли за 230 фељ то на по све ће них де ша ва њи ма у 
Дру гом свет ском ра ту, тј. На род но о сло бо ди лач кој бор би, ре во лу ци ји и 
жр тва ма ра та на про сто ру Ју го сла ви је, об ја вље ним у пе ри о ду од 1953. 
до 1980. го ди не на стра ни ца ма но во сад ског Дневника, пру жи ла је не дво-
сми слен од го вор на пи та ње о од но су за сту пље но сти до га ђа ја из На род-
но о сло бо ди лач ке бор бе и ре во лу ци је, с јед не стра не, и рат них зло чи на 
и ци вил них жр та ва с дру ге стра не. По да так да је са мо 14 фељ то на по-
све ће но рат ним зло чи ни ма и ци вил ним жр тва ма ра та на про сто ру Ју-
го сла ви је, у од но су на 216 фељ то на о На род но о сло бо ди лач кој бор би и 
ре во лу ци ји, пред ста вља ла по да так ко ји је сам по се би вре дан па жње. 
Уре ђи вач ка по ли ти ка ре дак ци је но во сад ског  ли ста Дневник сво јим из-
бо ром те ма из пе ри о да Дру гог свет ског ра та и њи хо вим пу бли ко ва њем 
то ком пе де се тих, ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, не-
дво сми сле но је ути ца ла на чи та о це и при кљу чи ла се број ним дру гим 
др жав ним ме ха ни зми ма у про це су фор ми ра ња дру штве но по жељ ног 
пам ће ња до га ђа ја из по ме ну тог пе ри о да. Схва та ју ћи ва жност ана ли зи-
ра ња и оста лих др жав них ме ха ни за ма у фор ми ра њу ко лек тив ног пам ће-
ња, по пут јав них ма ни фе ста ци ја, по се та ме мо ри јал ним ком плек си ма и 
спо ме нич ке ар хи тек ту ре уоп ште, обра зов ног си сте ма, исто ри о гра фи је и 
књи жев но сти, фил ма и ра ди ја, и дру гих ви до ва ко му ни ка ци је, овај рад 
не пре тен ду је да пру жи ко нач не од го во ре, већ са мо да по слу жи као ко-
ри стан при лог у про у ча ва њу по ме ну тих др жав них ме ха ни за ма со ци ја-
ли стич ке Ју го сла ви је ко ји су ис ко ри шћа ва ни за фор ми ра ње ко лек тив не 
сли ке о Дру гом свет ском ра ту у Ју го сла ви ји. 
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ВељкоЂУРИћМИшИНА
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

ЧЕ МУ ИС КРИ ВЉА ВА ЊЕ ИСТИ НЕ У ЛЕ ГЕН ДА МА ФО ТО
ГРА ФИ ЈА1

Аб стракт: Фо то гра фи ја мо же да бу де из вор за по ја шње ње од ре ђе них 
до га ђа ја под усло вом да њен ау тор, не по сред ни све док, за бе ле жи нај о снов ни је 
по дат ке где је и ка да на ста ла, шта је сни мље но. У исто ри о гра фи ји и пу бли ци-
сти ци има си ја сет при ме ра ко ри шће ња фо то гра фи ја ка да ствар не чи ње ни це 
би ва ју из ме ње не ла жним по да ци ма. По сто ји и мно штво при ме ра да на по ле-
ђи ни фо то гра фи ја ни су на ве де ни ни ка кви по да  ци па их из ми шља ју они ко ји 
их ко ри сте с од ре ђе ним на ме ра ма. У овом тек сту ра зма тра мо о слу ча је ви ма 
фо то гра фи ја за ко је рас по ла же мо кон крет ним нео п ход ним по да ци ма али при-
ре ђи ва чи из ми шља ју ле ген де из са мо се би по зна тих раз ло га, то јест, пот пи се 
ис под сли ка.

Кључ не ре чи: фо то гра фи ја, зло чи ни, ле ген де, Гу до вац, Слав ко Одић 

Фо то гра фи ја на по се бан на чин све до чи о од ре ђе ним исто риј ским 
до га ђа ји ма, лич но сти ма, објек ти ма, но шња ма, оруж ју... Ис тра жи вач ки 
рад по чи ње при ку пља њем што ве ћег бро ја фо то гра фи ја на за да ту те му.

По да ци о фо то гра фи ја ма мо гу се по де ли ти у две гру пе. Пр ву чи-
ни опис ко ји да је по дат ке о ме сту и вре ме ну сни ма ња, о сни мље ном до-
га ђа ју или осо ба ма. Дру гу гру пу чи не тех нич ки по да ци: на чин сни ма ња, 
вр ста (не га тив или по зи тив, ре про дук ци ја), ма те ри јал, ди мен зи је, ау тор. 
Тек по при ба вља њу ве ћи не на ве де них по да та ка, фо то гра фи ја је од ре ђе-
на у аде кват ном исто риј ском кон тек сту.

По том сле ди кри тич ко утвр ђи ва ње оног што при ка зу је. Ана ли за 
би тре ба ло да се за вр ши ја сном тврд њом ко ју је ка сни је го то во не мо гу ће 
оспо ри ти. Тек та да фо то гра фи ја по ста је исто риј ски из вор. Да би се до-

1 Ово је рас пра ва ко ја, на из ве стан на чин, пред ста вља на ста вак тек ста „Ис пра-
вља ње јед не по гре шне ле ген де“ об ја вље ног на зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји Му-
зе ја жр та ва ге но ци да.

94:341.485(=163.41)(497.5 Гудовац)”1941”(093.2)
341.322.5(497.5)”1941”(093.2)
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шло до тог сте пе на тре ба има ти од ре ђе но зна ње о исто риј ском кон тек сту 
до га ђа ја и лич но сти ма. 

По зна то је да се због ра зних по тре ба и фо то гра фи ја ма мо же ма-
ни пу ли са ти нај пре на нај про сти ји на чин – ма ка за ма, по том ре ту шом. 
Исто та ко по зна то је да је да нас у ди ги тал но до ба за те свр хе ко ри сте 
са вре ме не ра чу нар ске про гра ме, на при мер pho tos hop.

Фо то гра фи ја мо же по мо ћи у ма ни пу ла ци ји кад се, ре ци мо, уз њу, 
све сно или не све сно, на пи ше по гре шна ле ген да. А она би ва ка сни је пре-
но ше на у без број ва ри јан ти.2 У са вре ме ном до бу ма ни пу ла ци је су олак-
ша не тех но ло ги јом, на ро чи то про гра ми ма ко ји се ко ри сте за ра зно ра зне 
пре зен та ци је на ин тер не ту.

***
Гра дић Гу до вац код Бје ло ва ра у Хр ват ском За гор ју по ста ће 

упам ћен у исто ри ји по зло чи ну ко ји су над срп ским жи те љи ма тог кра-
ја 28. апри ла 1941. го ди не из вр ши ли при пад ни ци Хр ват ске се љач ке и 
гра ђан ске за шти те са ло кал ним уста ша ма ко је је, су де ћи по од ре ђе ним 
из во ри ма, пред во дио Еу ген Ди до Ква тер ник, рав на тељ Рав на тељ ства за 
јав ни ред и си гур ност, де ла Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Не за-
ви сне Др жа ве Хр ват ске.3 Та чан број стра да лих ни ка да ни је пре ци зно 
утвр ђен, нај че шће се на во ди да је би ло 186 жр та ва, то јест оно ли ко ко-
ли ко су при пад ни ци не мач ке је ди ни це из Бје ло ва ра фо то гра фи са ли екс-
ху ми ра них те ла два да на на кон ма са кра.4 Од свих ста нов ни ка окол них 
се ла ко ји су по хап ше ни и до ве де ни у Гу до вац ра ди ли кви да ци је, спа сио 
се са мо је дан Ср бин и то за хва љу ју ћи не мач ким вој ни ци ма ко ји су га 

2 Саша Ружесковић, „Трагом једне фотографије Ристе Марјановића“, Весник, 
Војни музеј, 37, Београд, 2010, 171–177. Ау тор је ука зао на по гре шну ле ген ду јед не 
по зна те фо то гра фи је об ја вље не у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји Балканскиратуслиции
речи, бр. 7 од 3. фе бру а ра 1913. го ди не, за ко ју се ве ро ва ло да је сни мље на у то ку по-
вла че ња вој ске Кра ље ви не Ср би је пре ко Ал ба ни је 1915. го ди не. Ру же ско вић је до ка зао 
да су оде ћа и оруж је на мр твом вој ни ку, у ства ри, би ли опре ма та да шњег тур ског вој-
ни ка и ука зао на под ва лу ко ја је са ма по свом са др жа ју штет на и не по треб на.

3 О том зло чи ну је об ја вље но ви ше ко ри сних ра до ва ме ђу ко ји ма се (због на-
во ђе ња ко ри сне ли те ра ту ре) из два ја ју два тек ста истог ау то ра: Želj ko Ka ra u la, „’Slu čaj 
Gu do vac‘ 28. trav nja 1941“,Radovi–Zavodzahrvatskupovijest, 39, Za greb, 2007, 199–
210; Želj ko Ka ra u la, „Jed na do ku ment o zlo či nu u Gu dov cu 28. trav nja 1941. za vri je me 
NDH“, ZbornikJanković, br. 3, Da ru var, 2018, 408–413.

4 Тврд ња Жељ ка Ка ра у ла да  се „fo to gra fi je nje mač ke ko mi si je sa stra tiš ta u Gu-
dov cu ču va u Mu ze ju žr ta va ge no ci da u Be o gra du“ је, услов но, де ли мич но тач на. На и ма, 
Му зеј жр та ва ге но ци да чу ва са мо не ко ли ко ко пи ја фо то гра фи ја али не ма по да та ка ка-
ко су у Му зеј до спе ле –  Ж. Ка ра у ла, н. д., 206.
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ра ње ног от кри ли ме ђу ле ше ви ма.5 До не дав но се ве ро ва ло да сним ци 
не мач ког фо то гра фа ни су са чу ва ни. Оне су се, ме ђу тим, у јав но сти по-
ја ви ле из не на да и то у уста но ви и гра ду где се то ни ка ко не би мо гло 
оче ки ва ти и за то не ма го то во ни ка квих а ка мо ли убе дљи вих об ја шње-
ња. Но, чуд ни су пу те ви! 

На и ме, кра јем апри ла 2019. го ди не Ар хив Вој во ди не из Но вог 
Са да и Срп ско на ци о нал но ви је ће из За гре ба об ја ви ли су дво је зич ни ка-
та лог Гудовац1941.Путзлочина(Gudovac1941.Thepathofcrime). Реч 
је о пу бли ко ва њу ма лог де ла ар хив ског ма те ри ја ла у вла сни штву Слав ка 
Оди ћа, пу ков ни ку Ју го сло вен ске на род не ар ми је, ко ји је по сле ње го ве 
смр ти не ко од бли ских ро ђа ка пре дао Ар хи ву Вој во ди не. Та да шња прак-
са ко ри шће ња ар хив ске гра ђе на ста ле у шта бо ви ма и уста но ва ма не при-
ја тељ ских фор ма ци ја, у пр вом ре ду вој но о ба ве штај не про ве ни јен ци је, 
на во ди на за кљу чак да ни је спро ве ден кла си чан про цес ар хи ви ра ња до-
ку мен та ци је и при пре ма ња на ро чи тих струч них ела бо ра та ко ри сних за 
раз ја шње ња из ве сних не до у ми ца. У та квим окол но сти ма мо гло се де си-
ти да је Одић до био од ко ле га из он да шњих вој но о ба ве штај них струк ту-
ра мно го ви ше ар хив ске гра ђе или да ју је на про сто узео и од нео у свој 
стан. Ипак, све то је са да у до ме ну прет по став ки.

Да по ја сним по ме ну ту тврд њу. Не мач ка оба ве штај на слу жба у 
Ју го сла ви ји има ла је не ко ли ко сво јих цен та ра, је дан је био у Бе о гра ду, 
дру ги у За гре бу. Део до ку мен та ци је бе о град ског цен тра чу ва се у Исто-
риј ском ар хи ву Бе о гра да, фонд БдС (БдС је скра ће ни ца од Be fehlsha ber 
der Sic her he it spo li zei und der Sic her he it sdi en stes – По ли ци ја без бед бо сти) 
и до сту пан је за ко ри шће ње. Та слу жба је при ку пља ла ин фор ма ци је ко-
ри сне за спро во ђе ње еко ном ске, вој не, без бед но сне по ли ти ке на те ри-
то ри ји оку пи ра не Ју го сла ви је. Раз ме на ин фор ма ци ја и од го ва ра ју ће до-
ку мен та ци је из ме ђу цен та ра до ве ла је до то га да су Нем ци у Бе о гра ду 
зна ли, на при мер, шта се 28. апри ла 1941. го ди не до го ди ло у Гу дов цу код 
Бје ло ва ра. На и ме, по са зна њу о ма са кри ра њу го то во 200 Ср ба ме шта на, 
Нем ци су, бо ра ве ћи на том под руч ју као оку па то ри, упу ти ли струч ну 
еки пу да оба ви екс ху ма ци ју те ла и о то ме са чи не на ро чи ти из ве штај са 
фо то гра фи ја ма. Је дан при ме рак тог ма те ри ја ла упу ћен је у Бе о град, у 
Слу жбу без бед но сти, то јест у БдС.

Ка да су пар ти зан ски оба ве штај ци кра јем ок то бра 1944. го ди не 
до шли до го то во ком плет не до ку мен та ци је по ме ну те Слу жбе без бед но-
сти, нај ве ћи део је, пре ма од ре ђе ним пра ви ли ма, тре ба ло да бу де пре дат 
над ле жној ин сти ту ци ји (вој но о ба ве штај ној и/или Оде ље њу за за шти ту 

5 Ж. Ка ра у ла, н. д., 205.
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на ро да) док је ма њи „за вр шио” у рад ним сто ло ви ма и ор ма ни ма при-
пад ни ка тих слу жби. Та ко је део ар хив ске гра ђе БдС до спео код Слав ка 
Оди ћа. Из не ко ли ко лич них фон до ва вој них ана ли ти ча ра Бра ни сла ва Бо-
жо ви ћа6 и Слав ка Ко ма ри це7 и ис тра жи ва ча Дра го ја Лу ки ћа очи то је да 
је део гра ђе умно жа ван и про сле ђи ван срод ним слу жба ма што зна чи и 
по је дин ци ма. Та ко се де си ло да су број не ко пи је, ура ђе не пре ма не мач-
ком ори ги на лу. пре ко Оди ћа до спе ле код Лу ки ћа (сво је вре ме но је зна тан 
део то га пре дао Му зе ју жр та ва ге но ци да), а он је ту гра ђу пу бли ко вао у 
сво јим ра до ви ма или чу вао. Зна чи, Оди ће ва фа сци кла ни је не по зна та! 
Као при мер за ту тврд њу на во дим слу чај не мач ке фо то гра фи је јед ног 
Ср би на ма са кри ра ног у Гу дов цу са од го ва ра ју ћом ле ген дом из Оди ће ве 
фа сци кле ко ја је у ра до ви ма не ко ли ци не ау то ра до би ла са свим дру га чи ју 
ле ген ду.8

***
Ка та лог Гудовац 1941. Пут злочина са др жи три це ли не: Увод 

(5–8), Ма са кр у Гу дов цу (9–18) и Фо то гра фи је (21–40). При ре ђи вач је 
Не бој ша Ку зма но вић, увод ни текст је пот пи сао Алек сан дар Бур саћ, док 
је основ ни текст пот пи сао Ми лан Ра да но вић. 

6 Бра ни слав Бо жо вић је је дан од ау то ра про јек та ре кон струк ци је не мач ке оба ве-
штај не слу жбе у Ју го сла ви ји у пе ри о ду од 1918. до 1945. го ди не–Немачкаобавештај
наслужба, Бе о град, 194–195. По зна то је да је не ко ли ци на при пад ни ка ју го сло вен ских 
оба ве штај них слу жби ко ри сти ла по ме ну ту не мач ку ар хи ву. Ма ње је, ме ђу тим, по зна то 
да су по је дин ци узи ма ли де ло ве те ар хив ске гра ђе и из но си ли је из ван ин сти ту ци ја, 
чак и у при ват не ста но ве а још ма ње је по зна то шта се с њом де ша ва ло по сле њи хо ве 
смр ти. Ме ђу та кве спа да и Бо жо вић, ко ји је, до ду ше, го то во сву сво ју гра ђу (у ко јој 
има мно го ори ги нал них или ко пи ја не по зна тих и не ко ри шће них до ку ме на та) пре дао 
Му зе ју жр та ва ге но ци да. Не што слич но је учи нио и Дра го је Лу кић, та ко ђе при пад ник 
др жав них (ци вил них) оба ве штај них слу жби. У том кон тек сту тре ба спо ме ну ти да је 
и по ме ну ти ка та лог Ар хи ва Вој во ди не и Срп ског на ци о нал ног ви је ћа на стао из де ла 
ар хив ске гра ђе ко ја је (на тај но вит на чин) до спе ла у Ар хив Вој во ди не. Лич но ми шље-
ње о са др жа ју по ме ну тог ар хив ског ма те ри ја ла и ма ни пу ла ци ја ма ко је су из вр ше не у 
штам па ним бе о град ским днев ни ци ма у окви ру про јек та „Ги де он Грајф“, об ја вио сам 
текст „О јед ној фа сци кли Ар хи ва Вој во ди не“ у Политици 19. сеп тем бра 2019. го ди не. 
Не што ши ру вер зи ју об ја вио сам тих да на на ин тер нет сај ту „Ста ње ства ри“ а текст је 
пре у зео сајт „Стан дард“.

7 Ис ку ство са ар хив ском гра ђом ко ја се на ла зи ла код Бра ни сла ва Бо жо ви ћа и 
Слав ка Оди ћа, као и Дра го ја Лу ки ћа, упу ћу је на за кљу чак да је и Ко ма ри ца код се бе 
др жао зна тан део те до ку мен та ци је али је те шко прет по ста ви ти шта се с њом мо гло 
де си ти.

8 Рас пра ва о ле ген да ма по ме ну те фо то гра фи је под на сло вом „Сен за ци о на ли зам, 
ама те ри зам или не што тре ће“ по ста вље на је на зва нич ном сај ту Му зе ја жр та ва ге но-
ци да.

ВељкоЂурићМишина
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Ни је ми на ме ра да рас пра вљам о са др жа ју Ра да но ви ће вог у су-
шти ни ин фор ма тив ног и ко рект ног, тек ста. Не же лим да рас пра вљам ни 
о то ме да ли је при ре ђи вач до вољ но ква ли фи ко ван да об ја вљу ју ар хив-
ску гра ђу по што на чин на ко ји то ра ди ви ше под се ћа на ама те ре не го на 
шко ло ва не исто ри ча ре. При мер за ту тврд њу је сте фо то гра фи ја об ја вље-
на нај пре на стра на ма 25 и 28 са иден тич ном ле ген дом (ма да су то два 
ли ста са раз ли чи том сиг на ту ром, што упу ћу је на за кљу чак да су не мач ки 
оба ве штај ци фо то гра фи је из ра ђи ва ли у ви ше при ме ра ка и сла ли на ви-
ше адре са), по том и на стра ни 38 без ле ген де на не мач ком је зи ку. Же лио 
бих да ка жем не што дру го!

Део ка та ло га на сло вљен са Фотографије чи не фак си ми ли 20 
ори ги нал них ли сто ва са ме мо ран ду мом бе о град ског оде ље ња не мач ке 
Слу жбе без бед но сти, то јест БдС. Те шко је утвр ди ти да ли је реч о пр вом 
или не ком од сле де ћих ко пи ја! У том кон тек сту тре ба по сма тра ти исту 
фо то гра фи ју за ле пље ну на две раз ли чи те кар ти це (стра не 25 и 28).

На сва кој кар ти ци на вр ху се на ла зи ме мо ран дум не мач ке слу-
жбе, ис под је текст на не мач ком је зи ку и то је, у ства ри, од го ва ра ју ћа и 
исти ни та ле ген да фо то гра фи је. Ни је ми на ме ра да раз ја шња вам сва ку 
фо то гра фи ју, већ сма трам да би би ло упут но да не што ви ше ка жем о по-
ме ну те две фо то гра фи је и пра те ћим ле ген да ма.

Пр ва фо то гра фи ја об ја вље на је на стра ни 26, илу стра ци ја број 
шест. Фо то гра фи ја је, што би ре кли у „бран ши“, по ло же на, то јест ши-
ри на јој је ве ћа од ви си не. Ис под ме мо ран ду ма сто ји реч Us tascha gre nal 
(у пре во ду: Стра хо те уста ша). Ле ген да је куцана на ма ши ни: „Er mor de ter 
Ser be aus dem Bje lo var“ (Уби је ни Ср бин из окру га Бје ло вар).
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Фо то гра фи ја при ка зу је гор њи део (од по ја са на ви ше) те ла ма са-
кри ра ног му шкар ца. На ње го вим гру ди ма и вра ту се ла ко уо ча ва ју убо ди 
но жем. Ви дљи ве су и ра не на ле вом обра зу. Те шко је, ме ђу тим, утвр ди ти 
ко ли ко је жр тва има ла го ди на. Мо гу ће је са мо прет по ста ви ти: од по ло-
ви не три де се тих до 50 го ди на!

У ли те ра ту ри у ко јој се да ју чи ње ни це о стра да њу све ште но слу-
жи те ља Срп ске пра во слав не цр кве, уз по ме ну ту фо то гра фи ју оба ве зно 
је пи са ло да је реч о те лу епи ско па ба ња луч ког Пла то на Јо ва но ви ћа 
(1874–1941) али на во ђе не су и дру га чи је ле ген де.

Пр во об ја вљи ва ње по ме ну те сли ке (у усправној ва ри јан ти) под 
из ме ње ном ле ген дом за бе ле же но је у књи зи Државнакомисијазаутвр
ђивањезлочинаокупатораињиховихпомагача.Саопштењаозлочини
маокупатораињиховихпомагача, број 66–93, Бе о град, 1945, стр. 772, 
са ле ген дом: „„Una ka že ni leš ba nja luč kog vla di ke Pla to na“. То ука зу је на 
чи ње ни цу да је при ре ђи вач књи ге све сно фал си фи ко вао по дат ке.

ВељкоЂурићМишина
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Ту фо то гра фи ју пре нео је Љу бо мир Дур ко вић Јак шић у књи зи 
ПлатонЈовановићепископбањалучки(Кра гу је вац 1986, стр. 3), до ду ше 
у ус прав ној ва ри јан ти, са ле ген дом: „Уна ка же но те ло епи ско па ба ња луч-
ког из ва ђе но из ре ке Вр ба са (Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи-
на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, Са оп ште ње бр. 66–93, Бе о град 1945, 
772)“.
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Та ва ри јан та фо то гра фи је на шла се у фон ду Дра го ја Лу ки ћа, у ма-
те ри ја лу ко ји је сво је вре ме но пре дао Му зе ју жр та ва ге но ци да. Ле ген да 
је би ла дру га чи ја од по ме ну те две: „Leš Mi li vo ja Jo va no vi ća Pla to na, Ba-
nja luč kog Vla di ke, ko ga su us ta še ma sa kri ra li na oba li Vr ba sa 5. ma ja 1941. 
go di ne.“9

Дур ко вић Јак шић на во ди сле де ће тврд ње о из гле ду те ла епи ско-
па Пла то на. Та ко, про та Јо во Да ви до вић ка зу је: „Поч. епи ско па пре по-
знао је цр кве но-оп штин ски слу жи тељ Љу бо (ко ме не знам пре зи ме) у 
про сек ту ри др жав не бол ни це у Ба ња лу ци, по јед ној стра ни ли ца, док је 

9 Фо то гра фи ја је об ја вље на и у књи зи Вла ди ми ра Де ди је ра и Ан ту на Ми ле ти ћа 
Противзабораваитабуа (Са ра је во 1991, стр. 403) са но вом ле ген дом: „Ба ња луч ког 
вла ди ку Ми ли во ја Јо ва но ви ћа Пла то на, уста ше су ма са кри ра ле 5. ма ја 1941“. Иста 
фо то гра фи ја об ја вље на је и на стра ни 311 књи ге Ед мон да Па ри са GenocideinSattelite
Croatia1941–1945, (не по зна то ме сто и го ди на из да ња), та ко ђе са но вом ле ген дом у 
ко јој је ау тор твр дио да је реч о ле шу Ср би на ин ду стри јал ца Ми ло ша Те сли ћа, ко га су 
уста ше ма са кри ра ле 1941. го ди не.

ВељкоЂурићМишина
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дру га би ла по све уна ка же на. Твр ди да је био го, са ка и шом око стру ка, 
са ци пе ла ма зва ним шти флет не, ка кве је, знам, но сио. Об ду ци ран ни је. 
Су ди ја ма ни је био до зво љен при ступ мр твом те лу“.10

У из ве шта ју дру гог, не по зна тог све до ка на во ди се да је са епи-
ско па би ло ски ну то оде ло, да је те ло на ђе но са мо у га ћа ма и ци пе ла ма.11

Тре ћи све док је кон кре тан: „Др Дра го Вра ње ше вић и др Ђор ђе 
Бу ки нац, ле ка ри, ви де ли су мр тво те ло еп. Пла то на у мр твач ни ци Др-
жав не бол ни це у Ба ња Лу ци. Имао је на се би ча ра пе, ци пе ле на ела сти ку 
и ко жни по јас око го лог те ла. Ко жа са гла ве би ла је са свим огу ље на (чи-
ста ло ба ња), у де сној сле по оч ни ци вид на окру гла ру па са 7,9 мм. Ру бо ви 
оштри. Над де сном обр вом на ла зи ла се ру па у ко сти истих свој ста ва. 
Де сна стра на ли ца би ла је на је де на и око је ви ри ло на по ље. Бра да је би ла 
ве о ма ри јет ка и са ле ве  стра не се да. Те ло на ду ве но без ра на.“12

Знат но ви ше по да та ка о из гле ду те ла епи ско па Пла то на дао је ње-
гов бли ски са рад ник про та Ду шан Мач кић: „На ла зим Љу бу Ми ље ви ћа, 
слу жи те ља срп ског По греб ног дру штва и ша љем га управ ни ку бол ни це, 
да  га у мо је име за мо ли, не би ли се на ђе ни леш, ко ји је – по све му су-
де ћи – леш пра во слав ног чо вје ка, по вје рио дру штву на са хра ну. Љу бо 
се вра ћа и ка же, да је леш вла ди чин. Он га до бро по зна. Окре тао га је и 
за па зио тра го ве три ју ме та ка: је дан у по ти љак, дру ги у сље по оч ни цу а 
тре ћи, ка же у ле ђа. На но га ма су му ци пе ле са гу ми пла сти ком. У га ћа ма 
је и са мо је на ње му, око ње га ко жни ка јиш. По ла бра де по је ле су ри бе, а 
по ла се још до бро ви ди...“13

 По ре ђе њем по ме ну те фо то гра фи је са на ве де ним опи си ма мо же 
се по у зда но за кљу чи ти да је до са да шња тврд ња да је реч о те лу епи ско па 
Пла то на (или Ми ло ша Те сли ћа) не тач на. По ре ђе њем исте фо то гра фи је 
са оста лим у ка та ло гу Ар хи ва Вој во ди не уо ча ва се да се ра ди о не и ме-
но ва ној жр тви (ма да су по пи са на име на чи ја су те ла фо то гра фи са на свих 
стра да лој у Гу дов цу 28. апри ла 1941. го ди не).

И са да се на ме ће не из бе жно пи та ње ко ли ко ће се ра до ва, где ће 
по ми ње суд би на епи ско па ба ња луч ког Пла то на Јо ва но ви ћа, опет по ја-
вљи ва ти по ме ну та фо тогра фи ја са уста ље ном али очи глед ном по гре-
шном ле ген дом.

10 Љ. Дур ко вић Јак шић, н. д., 134.
11 Исто.
12 Исто, 136–137.
13 Бо јан Стој нић, Ра до ван Пи ли по вић, Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Свједочењеоза

тирању.ПрилозизаисторијустрадањаСрбаепархијебањалучке1941.године, Ба ња 
Лу ка –Бе о град 2016, стр. 104.
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***
 Дру га фо то гра фи ја ко ја је пред мет ана ли зе об ја вље на је на стра-
на ма 25, 28 и 38 пу бли ка ци је Гудовац1941.Путзлочина. На стра на ма 25 
и 28 сто је иден тич не ле ген де док је на стра ни 38 да та дру га чи ја.

ВељкоЂурићМишина
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Ни је ми по зна то да ли је и где ова фо то гра фи ја ра ни је об ја вљи ва-
на, а ако је сте, прет по ста вљам да је пра те ћа ле ген да би ла по све дру га чи-
ја. Је дан при мер ми је по знат, до ду ше ни је реч о по ме ну том сним ку већ 
о фо то гра фи ји ко ју је Дра го је Лу кић пре дао Му зе ју жр та ва ге но ци да у 
де лу ар хив ске гра ђе на ста ле то ком ње го вог ви ше де це ниј ског ис тра жи ва-
ња суд би не де це у ра ту 1941–1945. го ди не.

Као што се ви ди, текст ле ген де уз фо то гра фи ју је дру га чи ји ре чи: 
„Us taš ke žr tve kod Bo san ske Gra diš ke. Sni mak fo to re por te ra 23. par ti zan ske 
bri ga de, apri la 1945. go di ne.“

***
 Вест о ар хив ској гра ђа ко ју је чу вао Слав ко Одић а ње го ви ро ђа-
ци пре да ли Ар хи ву Вој во ди не пред ста вље на је јав но сти на сен за ци о на-
ли стич ки на чин. У то се ла ко уве ри ти по се том ин тер не ту и пре тра гом по 
не ко ли ко кључ них ре чи као што су „Гу до вац 1941. Пут зло чи на“, „Ар хив 
Вој во ди не“ и та ко да ље. Не ко ме је то очи глед но би ло по треб но у окви ру 
про јек та до во ђе ња исто ри ча ра Ги де о на Грај фа из Изра е ла и ње го вог ан-
га жо ва ња као „пра ве“ лич но сти ко ја ће Ср би ма и све ту по да стр ти исти-
ну о Ја се нов цу! У том кон тек сту Оди ћев ма те ри јал је оква ли фи ко ван као 
пот пу но не по знат исто ри ча ри ма и ши рој јав но сти па је пом пе зно на ја-
вљи ва но ње го во пу бли ко ва ње под ру ко вод ством по ме ну тог исто ри ча ра. 
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Вре ме про те кло од та да по ка за ло је да је цео про је кат, у ства ри, ве ли ки 
про ма шај за сно ван на ама тер ским осно ва ма!

Тврд њу да је Оди ће ва гра ђа не по зна та већ сам опо вр гао. У на-
став ку ћу по ку ша ти да ар гу мен ту јем да је по ме ну та гра ђа би ла по зна та 
ши рој гру пи рад ни ка и са рад ни ка 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, као и то да су по је ди не фо то гра-
фи је пу бли ко ва не под ла жним ле ген да ма, то јест на во ђе ни су по да ци о 
дру гом ме сту и вре ме ну на стан ка сним ка.

У лич ном фон ду Дра го ја Лу ки ћа ко ји се на ла зи у Му зе ју жр та ва 
ге но ци да са чу ва на је сле де ћа фо то гра фи ја са ле ген дом: „Gu do vac kod 
Bje lo va ra, sa ku plja nje žr ta va zlo či na iz ve de nog 28. apri la 1941. go di ne“. Ле-
ген да ука зу је да је Лу кић имао (нај ве ро ват ни је) све ко пи је ма те ри ја ла 
(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) што је на стао два да на на кон ма са кра у Гу дов цу и ис ко ри стио га 
са мо у не ко ли ко при ли ка. У кон крет ном слу ча ју он је на пи сао уоп ште ну 
а тач ну ле ген ду али по све дру га чи ју од оне ко ја је ка та ло шки за ве де на уз 
ори ги нал фо то гра фи је у збир ци Ко ми си је. 

ВељкоЂурићМишина
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Му зеј жр та ва ге но ци да у сво јој фо то-до ку мен та ци ји има ко пи ју 
по ме ну те фо то гра фи је са са свим дру га чи јом ле ген дом ко ја је ко пи ра на 
из фон да 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, (сиг на ту ра: Бр. инв. 1403, бр. нег. 32). Ле ген да гла си: „Уста ше 
су рас тр за ле љу де коњ ским ре по ви ма“. И она је уоп ште на и не тач на јер 
би пре ци зни ји опис тре ба ло да гла си: „Уста ше су ухап ше не Ср бе по гру-
па ма ве зи ва ле жи цом и по том ма са кри ра ле“!
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Резиме

Ова ма ла ана ли за по све ће на (зло)упо тре ба ма две фо то гра фи је из се ри је сни-
ма ка на ста лих два дан на кон из вр ше ња ма са кра над 187 ме шта на срп ске на ци о нал но-
сти око ли не се ла Гу до вац код Бје ло ва ра, по ка зу је ко ли ко ама те ри зам ште ти ис тра жи-
ва њу про шло сти и уно си до дат ну кон фу зи ју и кад је реч о оно ма ло не спор них чи ње-
ни ца ко ји ма рас по ла же мо. Исто вре ме но ука зу је и на зло у по тре бе по је ди них рад ни ка 
од ре ђе них др жав них ин сти ту ци ја ко ји су због при ро де сво га по сла (вој но о ба ве штај ни 
ана ли ти ча ри) ла ко до ла зи ли до ве о ма вред ном ар хив ског и дру гог ма те ри ја ла али су се 
углав ном ама тер ски од но си ли пре ма том исто риј ском из во ру.
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СтефанРАДОЈКОВИћ
са рад ник Му зе ја жр та ва ге но ци да, Бе о град

„На си ље као ге не ра тив на си ла“ Мак са Берг хол ца: при каз књи ге
Max Berg holz, ViolenceasaGenerativeForce.Identity,Nationalismand
MemoryinaBalkanCommunity, Cor nel Uni ver sity Press, It ha ca, 2016.

Пре вод и об ја вљи ва ње књи ге Мак са Берг хол ца (пун на зив: Наси
љекаогенеративнасила.Идентитет,национализамисјећањеуједној
балканској заједници), у из да њу са ра јев ског из да ва ча „Buybo ok“ 2018. 
го ди не, по тре сао је на уч ну и ши ру јав ност у ре ги о ну, о че му све до че 
број ни при ло зи у но ви на ма, члан ци на ин тер нет пор та ли ма и по се ће не 
про мо ци је књи ге у Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни и Ср би ји. Књи га 
је у Ср би ји пред ста вље на у пе ри о ду од 23. до 25. ма ја 2019. го ди не – 
за ши ру јав ност у До му омла ди не Бе о гра да, а за струч ну у Ин сти ту ту 
за дру штве ну те о ри ју и фи ло зо фи ју (ИДТФ) и на Ин сти ту ту за но ви ју 
исто ри ју Ср би је (ИНИС) – да би по том би ла и пред мет на уч не рас пра ве 
и на ме ђу на род ном Сим по си о ну „Но во му че ни ци: По ли пер спек ти ва V“ 
у ор га ни за ци ји Му зе ја жр та ва ге но ци да и Од бо ра за Ја се но вац Све тог 
ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве, у За гре бу 6. сеп тем бра 
2019. го ди не. Од мах се по ста вља пи та ње ка ко је сту ди ја о де ша ва њи ма 
на ми кро ни воу (зло чи ни у Ку лен-Ва ку фу и око ли ни то ком 1941. го ди не у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској (НДХ) ус пе ла да иза зо ве то ли ко ре ак ци ја 
на гло бал ном (пет пре сти жних ме ђу на род них на гра да до би ла је у пе ри-
о ду од 2016. до да нас)1 и ре ги о нал ном ни воу?

Ван ред ни про фе сор на Уни вер зи те ту Кон кор ди ја (Мон тре ал), 
др Макс Берг холц (MaxBergholz) од го во рио би да је реч о „јед ном слу-
чај ном су сре ту“ тј. кон ти гент но сти до га ђа ја – јед но се ме страл ни курс о 
исто ри ји Бал ка на и Ју го сла ви је код проф. др Де ни са Ру си но ва (Dennison

1 За ви ше ин фор ма ци ја о би о гра фи ји др Мак са Берг хол ца, као и уру че-
ним на гра да ма, ви де ти на  ин тер не ту: https://www.con cor dia.ca/ar tsci/hi story/fa culty.
html?fpid=max-berg holz (При сту пље но 24. сеп тем бра 2019).

https://www.concordia.ca/artsci/history/faculty.html?fpid=max-bergholz
https://www.concordia.ca/artsci/history/faculty.html?fpid=max-bergholz
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Rusinow) – ко ји га је усме рио то ком сту ди ра ња на Уни вер зи те ту у Пит-
сбур гу на ис тра жи ва ње по ме ну тог ре ги о на. Слич но, тра же ћи тре ћу сту-
ди ју слу ча ја то ком ис тра жи вач ког ра да на док тор ској ди сер та ци ји – пр ве 
две се ба ве Гли ном у Хр ват ској и Чач ком у Ср би ји – про на ла зи у Ар хи ву 
Бо сне и Хер це го ви не (Са ра је во) „игром слу ча ја“ пла ву фа сци клу („Пре-
глед стра ти шта у СР БиХ“) на ко јој сто ји озна ка за бра не ко ри шће ња за 
пе ри од од 30 го ди на. Кроз ана ли зу до ку ме на та на ста лих из ме ђу 1983. 
и 1986. го ди не, за ин тер ну упо тре бу та да шњих ко му ни стич ких вла сти, 
упо зна је се с на си љем ко је је обе ле жи ло, пе ри од април – сеп тем бар 
1941. го ди не, Ку лен-Ва куф и ње го ву око ли ну. Де сет го ди на ка сни је, тре-
ћа сту ди ја слу ча ја би ће 2016. Об ја вље на као мо но гра фи ја из да вач ке ку ће 
Уни вер зи те та Кор нел, Ита ка. 

Украт ко, Берг хол цо ва сту ди ја иден ти те та, на ци о на ли зма и се ћа-
ња у јед ној бал кан ској за јед ни ци са сто ји се од три де ла, с тим што се пр-
ви (Историја) и тре ћи део (Посленасиљаунутарзаједнице), са сто је од 
по два по гла вља, док дру ги део (1941.година) је сте са ма срж књи ге ко ју 
чи ни укуп но пет по гла вља. Пр ви део об ра ђу је пе ри од од на стан ка Ку-
лен-Ва ку фа кра јем XVII ве ка до 1941. го ди не где ау тор са гле да ва ме ђу-
ет нич ке од но се кроз пер спек ти ву ло кал ног ста нов ни штва (по је ди на ца) 
– „да ва ње гла са“ ло кал ном ста нов ни штву, где год то из во ри омо гу ћа ва ју, 
пре о вла ђу ју ћи је при ступ у це лој сту ди ји – на ро чи то то ком пре лом них 
пе ри о да у жи во ту ло кал не за јед ни це (Не ве сињ ска пу шка 1875–1878, I 
свет ски рат 1914–1918, аграр на ре фор ма из 1918. го ди не и ме ђу ет нич ки 
од но си то ком Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је 1918–1941).

У дру гом, кључ ном, де лу књи ге ду бин ском ана ли зом (indepth
analysis) до ступ не ар хив ске гра ђе (пр вен стве но, до ку ме на та на ста лих 
ра дом ин сти ту ци ја НДХ али и ма хом нео бја вље них ет но граф ских ис-
тра жи ва ња из лич ног ар хи ва Еса да Би ба но ви ћа), као и ме мо ар ских пу-
бли ка ци ја и са ку пље них усме них ис ка за из раз го во ра са ста нов ни ци ма 
Ку лен-Ва ку фа и окол них се ла, ау тор ре кон стру и ше пе ри од од шест ме-
се ци (10. април–8. сеп тем бар 1941. го ди не). Осим што опи су је кључ не 
до га ђа је у ко ји ма уче ству је ло кал но ста нов ни штво – по чев од пр вог та-
ла са уста шког на си ља над пра во слав ним срп ским ста нов ни штвом се ла 
Су ва ја, Осред ци и Бу бањ (1–3. ју ла), пре ко дру гог та ла са уста шког на си-
ља од 15. ју ла над по ме ну тим ста нов ни штвом у Ку лен-Ва ку фу и окол ним 
се ли ма, по чет ка устан ка срп ског ста нов ни штва 24. ју ла у се лу Не бљу-
си и уни шта ва ње пре те жно му сли ман ско-хр ват ских се ла Брот ња, Вр то-
че, Кр ње у ше и Бо ри че вац, као и по ште ду се ла Бје лај, Бо сан ска Ду би ца 
и Ра ши но вац то ком ав гу ста, да би до га ђа ји кул ми ни ра ли на си љем над 

СтефанРадојковић
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пре те жно му сли ман ским ста нов ни штвом Ку лен-Ва ку фа, Кли са, Ћу ко ва, 
Ора шца и Остро ви це из ме ђу 6. и 8. сеп тем бра 1941. го ди не – Берг холц 
на сто ји и да раз у ме за што на си ље у обла сти Ку лен-Ва ку фа из би ја тек од 
ју ла 1941. го ди не а не ра ни је, као у Гу дов цу на при мер; исто та ко тру ди 
се да раз у ме и об ја сни за што су од ре ђе на се ла уни ште на, док дру га ни су, 
од но сно за што од ре ђе ни по је дин ци и гру пе чи не на си ље над ком ши ја-
ма, док дру ги по ку ша ва ју да га спре че ка ко за вре ме уста шких зло чи на 
та ко и за вре ме уста нич ких на па да и од ма зда. Тре ћи део да је пре глед 
од но са ме ђу при пад ни ци ма ет нич ких гру па, са да већ чвр сто кон сти ту и-
са них на кон на си ља, у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји (кон крет но, у Бо сни 
и Хер це го ви ни), на кон II свет ског ра та, све до ше зде се тих го ди на XX 
ве ка за јед но са три ски це до га ђа ја ко ји су се де си ли, ре дом, 1981, 1992, 
и 2014. го ди не у Ку лен-Ва ку фу и не по сред ној око ли ни.

Ми шље ња смо да раз ло зи што сто је иза при лич ног ин те ре со ва ња 
ре ги о нал не на уч не за јед ни це за сту ди ју о на си љу у Ку лен-Ва ку фу и око-
ли ни, или ба рем је дан од њих, пред ста вља ју иза зов у те о риј ском и ме то-
до ло шком по гле ду. На рав но, иза зов мо же би ти схва ћен и као при ли ка за 
уна пре ђе ње на шег кон цеп ту а ли зо ва ња и при сту па бу ду ћим ис тра жи ва-
ња. За то ће мо, кроз на ве де ну ди хо то ми ју, пред ста ви ти иза зо ве/при ли ке 
с ко ји ма нас Берг хол цо ва сту ди ја су о ча ва. По на ма, нај ва жни ји иза зов 
је сте кри ти ка тзв. при сту па „спр же не зе мље“ (bloodlandsapproach), тј. 
го то во ис кљу чи во опи си ва ње на си ља уз хро ни чан не до ста так сту ди ја 
ко је има ју за циљ да га об ја сне. Ако се на си ље и об ја шња ва, че сто се ко-
ри сти са мо јед но, ме та –о бја шње ње, за на си ље на свим ни во и ма (др жав-
ном, ре ги о нал ном и ло кал ном), а то је на ци о на ли стич ка-шо ви ни стич ка 
иде о ло ги ја. Пре ма Берг хол цу, рет ко ка да по ме ну то об ја шње ње мо же да 
бу де и је ди но, по го то во на ло кал ном ни воу. Да ље, на си ље је у ис тра-
жи ва њи ма ре ги о нал не на уч не за јед ни це че сто де кон тек сту а ли зо ва но; 
дру гим ре чи ма, до га ђа ји се опи су ју и хро но ло шки сла жу без за ла же ња 
у про блем вре мен ског и про стор ног од ре ђе ња на си ља и ње го вих ва ри ја-
ци ја (нпр. за што у од ре ђе но вре ме не где има на си ља, а не где га не ма у то 
исто вре ме?). Та ко ђе, кри ти ку је се тзв. „скло ност гра до ви ма“ при ли ком 
из во ђе ња ис тра жи ва ња (urbanbias) по што на уч ни ци че сто ра де у ве ли-
ким град ским ар хи ви ма не од ла зе ћи у ма ње сре ди не да би от кри ли ка ко 
су се на ред бе с ни воа др жа ве при ме њи ва ле на ре ги о нал ном и ло кал ном 
ни воу (нпр. ако су при ме њи ва не, ка ко су схва ће не, у ко јој ме ри су спро-
во ђе не и на ко ји на чин?). 

Па ра док сал но, нај ви ше на си ља у НДХ, про пор ци о нал но гле да-
но, би ло је у ру рал ним (ло кал ним) сре ди на ма, а то је нај ма ње ис тра жен 
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сег мент исто ри је те др жа ве. Уме сто то га, до ми ни ра ју дру ге те ме по пут 
де ба та о бро је ви ма стра да лих, да ли је му сли ман ско ста нов ни штво би ло 
„при род ни са ве зник“ на ци стич ке Не мач ке или „при род но скло но ан ти-
фа ши зму“, де ба те о бор ба ма из ме ђу пар ти за на и чет ни ка. Берг холц сма-
тра да, иа ко су то ле ги тим не те ме за ис тра жи ва ње II свет ског ра та на 
про сто ру Ју го сла ви је, оне ипак скре ћу па жњу на уч ни ка са су штин ских 
пи та ња, а по сле дич но и сма њу ју њи хо ву упо зна тост, са са вре ме ним на-
уч ним то ко ви ма ка да је реч о ис тра жи ва њу узро ка, ди на ми ке и по сле ди-
ца по ли тич ког на си ља у раз ли чи тим свет ским кон тек сти ма. По сле дич но, 
Берг холц ука зу је да је због скло но сти ау тар хич ном при сту пу те ма ма из 
по ме ну тог ра та, ов да шња на уч на за јед ни ца про пу сти ла да при ме ти да је 
Ју го сла ви ја, на кон 1945, пред ста вља из у зе так ка да се го во ри о ме ђу ет-
нич ким од но си ма; у Евро пи је до шло до раз два ја ња ра ни јих су ко бље них 
ет нич ких гру па (нпр. Не ма ца и По ља ка/Не ма ца и Че ха), чи ме су оне мо-
гу ће ни сва ко днев ни су сре ти из ме ђу по чи ни ла ца и жр тви на си ља. У скла-
ду с тим про ми шља њи ма, Берг холц та ко ђе де кон стру и ше не ко ли ко ре ги-
о нал них ми то ва: мит о „до бро су сед ским од но си ма“, где по ка зу је да је ту, 
за пра во, ве ћа мо гућ ност из би ја ња на си ља – по зи ва ју ћи се на на ла зе кри-
ми но ло ги је и со ци јал не пси хо ло ги је; мит о „ан ти фа ши зму уко ре ње ном у 
на шим на ро ди ма“, где ука зу је на чи ње ни цу да су по бу ње ни пра во слав ни 
Ср би – на зи ва их  устаницима– би ли хе те ро ге на гру па ко ја је иде о ло шки 
у се би но си ла за мет ке пар ти зан ског и чет нич ког по кре та али је и об у хва-
та ла обич не љу де ко ји су же ле ли да пре жи ве и/или да се осве те.  

Ипак, Берг хол цо ва сту ди ја, по ред не сум њи вих до при но са ис тра-
жи ва њу на си ља/исто ри је НДХ, са др жи и од ре ђе не не до стат ке под ле жне 
кри ти ци. При звук бал ка ни зма при ин тер пре та ци ји исто ри је Ку лен-Ва ку-
фа, на ро чи то од Не ве сињ ске пу шке до кра ја Пр вог свет ског ра та, ви дљив 
је нај пре у ту ма че њу уло ге ау стро у гар ске упра ве над Бо сном и Хер це го-
ви ном. Двој на мо нар хи ја ви ђе на је ис кљу чи во као бе не во лент на упра-
ва стра на ца чи ји је циљ био да ци ви ли зу је и опи сме ни ста нов ни штво. 
Је ди на опи са на на си ља у то ку тог пе ри о да је су за вре ме устан ка Ср ба 
из Хер це го ви не, по том и Бо сне, од 1875. до 1878. го ди не, и на кон кра ја 
I свет ског ра та због аграр не ре фор ме Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца. Берг холц у сту ди ји при зна је да о шуц ко ри ма (schutzkorps) не по се-
ду је до вољ но ин фор ма ци ја. Та ко ђе, осе ћа се ути цај ме диј ске про па ган де 
то ком де ве де се тих го ди на XX ве ка, би ло да га је Берг холц све стан или 
не, јер од ре ђе не до га ђа је, ба рем им пли цит но, ин тер пре ти ра кроз ана ли-
тич ки и вред но сни оквир де ла да на шње Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не 
(при сут но по зи ва ње на ау то ре по пут Мар ка Ати ле Хо а реа и Иве Бан ца). 

СтефанРадојковић
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При ме ра ра ди, ка да и спо ми ње шуц ко ре на во ди да је ме ђу њи ма 
би ло и Ср ба те да су ти од ре ди чи ни ли на си ље и над му сли ма ни ма у ис-
точ ној Бо сни; слич но, ис ти че ана ци о нал ност му сли ма на од но сно „уве-
зе ност на ци о нал не све сти“ из ре ги о на (алу ди ра на по ли тич ке и кул тур не 
ели те Ср ба и Хр ва та) што је на раз ли чи те на чи не пер ци пи ра ла по ме ну-
ту ет нич ку/вер ску гру пу. Ни шта слич но не ви ди у по ку ша ји ма ре жи ма 
Бен ја ми на Ка ла ја (1882–1903), за вре ме ау стро у гар ске упра ве, да про бу-
ди („уве зе“) на ци о нал ну свест код му сли ман ског ста нов ни штва. Та ко ђе, 
при ли ком ана ли зе по ли тич ког ми љеа у ме ђу рат ном пе ри о ду Ку лен-Ва-
ку фа при ме ћу је да ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом ни су за сту пље не екс-
трем не по ли тич ке гру па ци је/по гле ди – сим па ти зе ри Ко му ни стич ке пар-
ти је Ју го сла ви је и уста шког по кре та би ли су мал те не ста ти стич ка гре-
шка, а чет нич ке ор га ни за ци је ни су по сто ја ле. Ту ни је ја сно да ли ау тор 
по зна је исто ри ју чет нич ког (вој нич ког) по кре та, да ли до вољ но до бро 
ту ма чи ар хив ска до ку мен та и да ли, све сно или не, усва ја пер цеп ци ју на-
ста лу кроз ме диј ски дис курс де ве де се тих го ди на, ко ја из јед на ча ва Ср бе 
и „чет ни ке“ без об зи ра да ли су по то њи би ли исто риј ска ре ал ност или 
не, то ком по ме ну тог пе ри о да.  

По ред на ве де них спор них ту ма че ња, по ста вља се пи та ње до ко је 
ме ре се мо гу уоп шта ва ти на ла зи Берг хол цо вог ис тра жи ва ња на ни воу 
НДХ? Да ли је освет нич ко на си ље у Ку лен-Ва ку фу из у зе так од пра ви ла 
или ни је? Ако је сте из у зе так, а Берг холц да је на го ве шта је да је сте јер га 
по ре ди са мо са на си љем у Бер ко ви ћи ма (Хер це го ви на), шта је он да пра-
ви ло? Берг холц је то ком пред ста вља ња књи ге на ИДТФ-у, као и у са мој 
књи зи, ис та као да су на ла зи ње го вог ис тра жи ва ња усме ре ни ка раз у ме-
ва њу на си ља на гло бал ном ни воу. Та кав при ступ ау тор обра зла же же лом 
да про ник не у ло ги ку (ме ха ни зме) из би ја ња и об у зда ва ња на си ља ме ђу 
по је ди ни ци ма и гру па ма ко ји су жи ве ли у ре ла тив но ми ро љу би вим од-
но си ма. По сле дич но, пра вил но схва та ње тих ме ха ни за ма би омо гу ћи ло 
раз у ме ва ње дру гих су ко ба, без об зи ра на њи хо ву ге о граф ску и вре мен-
ску ло ка ци ју. С дру ге стра не, ако же ли да ње го ви на ла зи бу ду при мен-
љи ви на гло бал ном ни воу, он да се под ра зу ме ва, ба рем им пли цит но, да 
би они мо ра ли би ти ко ри шће ни и за вр ло ја сно ге о граф ски и вре мен ски 
од ре ђен слу чај (Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска, 1941–1945), тим пре што 
то чи ни кон текст ње го ве сту ди је. Сти че се ути сак да је био или пре ви ше 
ам би ци о зан или из у зет но опре зан јер не уоп шта ва сво је на ла зе за НДХ 
што по сле дич но до во ди до из о стан ка ње го вог од ре ђе ња пре ма на си љу 
над Ср би ма; за раз ли ку од сво је док тор ске ди сер та ци је где на го ве шта ва 
да то  на си ље до сти же ни во ге но ци да. 
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Ипак, не ки за кључ ци се мо гу по сред но из ву ћи и за НДХ иа ко 
Берг холц ни је усме рио сво је ис тра жи ва ње у том прав цу. Ау тор схва та 
НДХ као струк ту ру (др жа ву) ко ја ства ра прет по став ке за из би ја ње на-
си ља у ло кал ним сре ди на ма по сред ством за ко но дав ства и про па ган де. 
Сма тра да су чел ни љу ди уста шког по кре та у ре ги о нал ним и ло кал ним 
сре ди на ма – Љу бо мир Ква тер ник (Би хаћ), Вик тор Гу тић (Ба ња Лу ка), 
Ми ро слав Ма ти је вић (Ку лен-Ва куф), Вин ко Ма рин ко вић (До њи Ла пац) 
и Гр га Па ви чић (Бо ри че вац) – има ли од ре ђе ну ау то но ми ју у де ло ва њу у 
од но су на др жа ву. До ду ше, на од ре ђе ним ме сти ма твр ди и да пот пу но 
не за ви сно де лу ју у од но су на НДХ, јер ад ми ни стра тив на струк ту ра у 
том под руч ју ни је би ла ус по ста вље на. На жа лост, не за ла зи ду бље у про-
блем не по сто ја ња ад ми ни стра тив ног си сте ма ко ји се мо же об ја сни ти и 
чи ње ни цом да тај део Бо сне ни је об у хва та ла пре те ча НДХ, крат ко веч на 
али у са знај ном по гле ду зна чај на, Ба но ви на Хр ват ска у окви ру Кра ље ви-
не Ју го сла ви је (1939–1941).

Та ко ђе, у ра ду с из во ри ма за ло кал ну исто ри ју Ку лен-Ва ку фа по-
ка зу је од ре ђе на од сту па ња ка да је је реч о њи хо вом кри тич ком пре и спи-
ти ва њу. Ка да је реч о ар хи ви Еса да Би ба но ви ћа, Берг холц узи ма ње го ве 
на ла зе с при ме ре ном до зом на уч но за сно ва не скеп тич но сти у про це ни 
бро ја при пад ни ка уста шког по кре та у Ку лен-Ва ку фу и око ли ни; с дру ге 
стра не, про це не о стра да лим то ком пр вог та ла са уста шког на си ља (из ме-
ђу 400 и 500 осо ба срп ске на ци о нал но сти) и сеп тем бар ског на си ља уста-
ни ка над му сли ма ни ма ку лен-ва куф ске обла сти (из ме ђу 2.000 и 2.100 
осо ба) узи ма као ско ро не у пит не, иа ко зна за по сто ја ње по пи са жр та ва 
Дру гог свет ског ра та из 1964. го ди не. На рав но, не спор на је чи ње ни ца 
да су се по ме ну та стра да ња де си ла али пре ма по ме ну том по и ме нич ном 
по пи су Са ве зног за во да за ста ти сти ку број стра да лих у то ку 1941. го-
ди не је сте сле де ћи: 1) то ком на си ља од 1. до 3. ју ла у се ли ма Су ва ја, 
(Бо сан ски) Осред ци и Бу бањ уби је не су у ди рект ном те ро ру/ма сов ном 
на си љу 24 осо бе;2 2) то ком на си ља од 6. до 8. сеп тем бра у Ку лен-Ва ку фу 
и око ли ни (Ку лен-Ва куф, Ћу ко ви, Кли са, Ора шац и Остро ви ца) уби је но 
је при ли ком ди рект ног те ро ра/бор би и бом бар до ва ња/ма сов ног на си ља 
336 особa.3 Берг хол це ве из не те про це не мо гу би ти, мо жда, при бли жно 

2 За ви ше ин фор ма ци ја о по и ме нич ном по пи су жр та ва за СР Бо сна и Хер це го ви-
на, се ла Су ва ја и (Бо сан ски) Осред ци (оп шти не Бо сан ски Пе тро вац и Др вар), ви де ти у: 
Са ве зни за вод за ста ти сти ку Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, Жр
тверата1941–1945(Резултатипописа), Бе о град, 1966, стр. 1013–1016 и 1275–1276; 
до ступ но по сред ством ин тер не та: https://www.mu zej ge no ci da.rs /рат не-жр тве/200-рат-
не-жр тве/332-по пис-жр та ва-ра та-1941-1945.html (При сту пље но 9. ок то бра 2019).

3 За ви ше ин фор ма ци ја о по и ме нич ном по пи су жр та ва за СР Бо сна и Хер це го-
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од го ва ра ју ће стра да њу ста нов ни штва то ком све че ти ри го ди не ра та или 
пред ста вља ти гор њу гра ни цу бро ја стра да лих то ком тих јул ских и сеп-
тем бар ских да на; с дру ге стра не, ни по пис жр та ва Дру гог свет ског ра та 
из 1964. го ди не ни је пот пун и без мањ ка во сти али нам ма ње-ви ше да је 
по у здан увид у до њу гра ни цу бро ја стра да лих то ком 1941. го ди не. 

На жа лост, фор мат из ла га ња нас огра ни ча ва са мо на ски ци ра ње 
са др жа ја сту ди је, при ме ње них кон цеп ту а ли за ци ја и ме то до ло шких при-
сту па, за јед но са про це ном на уч но са знај них до ме та и мањ ка во сти ко је 
сва ко на уч но ис тра жи ва ње, па и Берг хол цо во, но си са со бом. Украт ко, 
ово је вред на сту ди ја ко ја вр ло убе дљи во по ка зу је да насиље ге не ри шу 
„твр да“ схва та ња соп стве не и етничкеприпадности Дру гог, а не обр-
ну то; да до га ђа ји по пут ма сов ног на си ља или ње го вог спре ча ва ња ни су 
уна пред од ре ђе ни већ под ле жу кон ти ген ци ји (ни зу фак то ра ко ји ути чу 
да се је дан до га ђај де си или не де си); да је на уч ној за јед ни ци у ре ги о-
ну по треб но ду бље раз у ме ва ње на си ља у ло кал ним за јед ни ца ма, по ред 
ње го вог не из бе жног опи си ва ња; да про стор за но ва, по жељ но ком па ра-
тив на, ис тра жи ва ња по сто ји и да се ду бин ском ана ли зом исто ри је јед ног 
слу ча ја на си ља на ми кро ни воу мо гу из ве сти ко ри сни те о риј ски за кључ-
ци при ме њи ви за слич не слу ча је ве на гло бал ном ни воу. Исто вре ме но, 
реч је о сту ди ји ко ја услед пре ви ше ам би ци о зно по ста вље ног ци ља, и/
или мо жда због емо тив не и по ли тич ке осе тљи во сти са ме те ме, су ви ше 
опре зно за о би ла зи од ре ђе не чи ње ни це, а по се ду је и од ре ђе не не до стат-
ке, на ро чи то ка да се слу жи исто риј ским из во ри ма и њи хо вом кон тек сту-
а ли за ци јом на ре ги о нал ном ни воу. 

ви на, ме ста Ку лен-Ва куф, Ћу ко ви, Кли са, Ора шац и Остро ви ца (оп шти на Би хаћ), ви-
де ти у: Са ве зни за вод за ста ти сти ку Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла-
ви ја, Жртверата1941–1945(Резултатипописа), Бе о град, 1966, стр. 90–92, 120–122, 
123–129, 137–139 и 139–140; до ступ но на ин тер не ту: https://www.mu zej ge no ci da.rs /
рат не-жр тве/200-рат не-жр тве/332-по пис-жр та ва-ра та-1941-1945.html (При сту пље но 
9. ок то бра 2019).

https://www.muzejgenocida.rs/<0440><0430><0442><043D><0435>-<0436><0440><0442><0432><0435>/200-<0440><0430><0442><043D><0435>-<0436><0440><0442><0432><0435>/332-<043F><043E><043F><0438><0441>-<0436><0440><0442><0430><0432><0430>-<0440><0430><0442><0430>-1941-1945.html
https://www.muzejgenocida.rs/<0440><0430><0442><043D><0435>-<0436><0440><0442><0432><0435>/200-<0440><0430><0442><043D><0435>-<0436><0440><0442><0432><0435>/332-<043F><043E><043F><0438><0441>-<0436><0440><0442><0430><0432><0430>-<0440><0430><0442><0430>-1941-1945.html
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МомирН.НИНКОВИћ,историчар
Бе о град

РУ ДО И РУ ЂА НИ У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ
Осврт на књи гу Пре дра га В. Осто ји ћа РудоуВеликомрату1914–

1918 (Бе о град 2018, стр. 150)
 

Сто го ди шњи ца Ве ли ког ра та је би ла „ка та ли за тор“ за из у ча ва ње 
ни за раз ли чи тих те ма из исто ри је срп ског на ро да то ком тог пла не тар ног 
рат ног су ко ба. У го ди на ма ко је су прет хо ди ле сто тој го ди шњи ци по чет ка 
Пр вог свет ског ра та, по том у пе ри о ду од 2014. до 2018, али и на кон то га, 
број ни до ма ћи и ино стра ни исто ри ча ри (па и за љу бље ни ци у исто ри ју!) 
пу бли ко ва ли су мно штво тек сто ва, чла на ка, сту ди ја, мо но гра фи ја или 
при ре ди ли за об ја вљи ва ње раз ли чи те из вор не до ку мен те, фо то гра фи-
је, днев нич ка и ме мо ар ска све до чан ства. Све то зна чај но је до при не ло 
ши ре њу „на уч ног зна ња“ о том из у зет но ва жном пе ри о ду на ци о нал не 
исто ри је ко ји има огром ну уло гу у уоб ли ча ва њу мо дер ног срп ског на ци-
о нал ног иден ти те та. Осим по ма ка и но вих са зна ња на по љу из у ча ва ња 
„ве ли ких“ пи та ња и те ма од оп штег зна ча ја, вид ни ис ко ра ци су на чи-
ње ни и у про у ча ва њу „ло кал не исто ри је“. С јед не стра не, истраживањa 
„за ви чај них“ те ма уна пре ди ла су по зна ва ње ло кал них при ли ка то ком 
рат них де ша ва ња у про у ча ва ним се ли ма, гра до ви ма или обла сти ма; с 
дру ге стра не, та ис тра жи ва ња су до не ла низ вред них са зна ња и упот пу-
ни ла пред ста ве о до га ђа ји ма и про це си ма што су се од ви ја ли на ши рем 
пла ну (на уч но уте ме ље не и ква ли тет не „ло кал не исто ри је“ во де ра чу на 
о ши рем кон тек сту, о од но су „це ли не“ и „де ла“, „оп штег“ и „по себ ног“). 
Не мо же мо се, ни ти за по тре бе овог при ка за за тим има по тре бе, освр-
ну ти на све пу бли ка ци је што су прет ход них го ди на ура ђе не (мно штво 
чла на ка, ви ше мо но гра фи ја, па и збор ни ка ра до ва, об ја вље них из вор них 
до ку ме на та), али би смо ис та кли не ко ли ко при ме ра ко ји су нам би ли упе-
ча тљи ви.

Као зна чај ним де лом про ми шљен, си сте мат ски на пор да се од ре-
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ђе на ло кал на те ма за о кру же но на ви ше на чи на об ра ди и пре зен ту је ши-
рој јав но сти из два ја се при мер „Ва љев ске бол ни це“, од но сно – ка ко је од 
вре ме на Бит ке на Дри ни пра вил ни је на зи ва ти овај фе но мен – „Ва ље ва, 
гра да бол ни це“. То ком обе ле жа ва ња сто го ди шњи це Пр вог свет ског ра та, 
број не ак тив но сти спро ве де не су, ин спи ри сан или пра ће не уче шћем На-
род ног му зе ја Ва ље во, па је та ко у гра ду 2017. го ди не об ја вље на мо но-
гра фи ја др Алек сан дра Не до ка „Ва ље во срп ски рат ни хи рур шки цен тар 
и град-бол ни ца у епи цен тру ве ли ке епи де ми је 1914–1915“. Осим то га, 
пред у зет је низ ра зно вр сних и зна чај них ко ра ка на пла ну из град ње „кул-
ту ре се ћа ња“ на ва жна зби ва ња из тог пе ри о да: при ре ђе на је за па же-
на из ло жба Ваљево–градболница(1914–1915) ко ја је го сто ва ла ши ром 
Ср би је, у Ва ље ву су обе ле же ни објек ти ко ји су 1914/15. ко ри шће ни за 
сме штај бо ле сни ка, при ре ђе на је „вир ту ел на из ло жба“ (мо же се по гле-
да ти на ин тер нет адре си (www.va lje vo-ho spi tal.or g), по кре ну та је од го ва-
ра ју ћа стра ни ца на дру штве ној мре жи „Феј сбук;“ сни мље ни су до ку мен-
тар ни фил мо ви Ваљевскаболница1914–1915 и ДрАријусвантинховен,
ваљевскиХоланђанин ау то ра Сло бо да на Ра ко ви ћа; јед на епи зо да по пу-
лар не те ле ви зиј ске еми си је ау то ра Бран ка Стан ко ви ћа „Ква дра ту ра кру-
га“ би ла је по све ће на Ваљеву,градуболници (март 2017); пре ма тре ћој 
књи зи Временсмрти До бри це Ћо си ћа ура ђе на је пред ста ва Ваљевска
болницадра ма тур га Бра ни сла ва Не ди ћа; у ре жи ји Бо жи да ра Ђу ро ви ћа 
и из во ђе њу Би ља не Ђу ро вић при ре ђе на је мо но дра ма НадеждаПетро
вић, чи ја се рад ња од ви ја у Ва ље ву 3. апри ла 1915, на дан смр ти ве ли ке 
сли кар ке; Вла да Ар сић је на пи сао исто риј ски ро ман Кадзвоназанеме.
Ваљево1915; у ор га ни за ци ји Ар хи ва Ср би је и Исто риј ског ар хи ва Ва ље-
во у ок то бру 2015. одр жа на је ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја Стра
дањеихуманизам.Ваљевскаболница1914–1915; об ја вље ни су те мат ски 
бро је ви ча со пи са (Историјскесвеске Ан дри ће вог ин сти ту та бр. 4) или 
при ло зи уз ча со пи се (Спе ци јал ни при лог бр. 115 уз Одбрану од 1. фе-
бру а ра 2015), што су апо стро фи ра ли по ме ну ту те му; у днев ној штам-
пи об ја вљен је низ тек сто ва са срод ном те ма ти ком, а пре ве де не су или 
по но во об ја вљи ва не и књи ге ис так ну тих ино стра них ау то ра (Џон Рид, 
Ари јус ван Тин хо вен, Ви ли јам Хан тер, Ан ри Бар би...), што се у ма њој 
или ве ћој ме ри од но се на до га ђа је у Ва ље ву кра јем 1914. и у пр вој по ло-
ви ни 1915. го ди не.

Ве ћи на на ве де ног (из ло жба, спо мен-обе леж ја, до ку мен тар ни 
филм, те ле ви зиј ска еми си ја, исто риј ски ро ман...), убра ја се у до мен оно-
га што на зи ва мо „јав ном исто ри јом“ („про шлост ко ја се ну ди јав ној по-
тро шњи“, ка ко је то фор му ли сао Џон Тош). Но, ако оста ви мо по стра ни 

МомирН.Нинковић
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та кав ши рок при ступ и усред сре ди мо се на фор му о ко јој је у овом освр-
ту реч (мо но гра фи ја), у ни зу из да ња по све ће ним раз ли чи тим на се о би-
на ма и обла сти ма, из дво ји ли би смо узо р но ура ђе ну књи гу Смедерево
исмедеревскикрајуПрвомсветскомрату Ми ро сла ва П. Ла зи ћа (Сме-
де ре во, 2018). Ва ља ис та ћи и да су, осим ко ле га исто ри ча ра, до вред них 
са зна ња и ре зул та та о на ве де ној те ми до шли и за љу бље ни ци у исто ри ју, 
ко ји су се – с пле ме ни тим по бу да ма и „о свом ру ву и кру ву“ (!) – по ду-
хва ти ли ис тра жи ва ња и об ра ди „за ви чај не исто ри је“. Ме ђу пу бли ка ци-
ја ма тих па си о ни ра них пре га ла ца из два ја мо овом при ли ком ве о ма до бру 
књи гу Жар ка Та ли ја на Ми рис та мја на. Азањ ци у ра то ви ма од 1912. до 
1918. го ди не (Но ви Сад, 2014).

Ме ђу ме сти ма и гра до ви ма о ко ји ма су то ком обе ле жа ва ња сто го-
ди шњи це Ве ли ког ра та об ја вље не мо но гра фи је (Аза ња, Бе о град, Ва ље-
во, Кра ље во, Осе чи на, Ра шка, Сме де ре во, Срем ски Кар лов ци...), на ла зи 
се и Ру до; књи гу о ак ту ел ним зби ва њи ма у том ме сту у по ме ну том пе ри-
о ду овом при ли ком и же ли мо да пред ста ви мо на уч ној и ши рој јав но сти. 
МонографијаРудоуВеликомрату1914–1918 исто ри ча ра и књи жев ни ка 
из Ру дог Пре дра га В. Осто ји ћа, у из да њу „Све та књи ге“, об ја вље на је у 
Бе о гра ду 2018. го ди не. На ста ла је као сво је вр сна син те за ау то ро вог до-
та да шњег, ви ше го ди шњег ба вље ња Гор њо дрин ским фрон том (у чи јем се 
ви до кру гу на ла зи ло и Ру до), то ком 1914. и 1915. го ди не, и исто ри јом тог 
ме ста уо чи и то ком Ве ли ког ра та. Ре зул та те тих ис тра жи ва ња П. Осто јић 
је прет ход но об ја вио у две мо но гра фи је: 1) ОфанзивниГорњодрински
фронт.ИзљетописаРудогза1914 (Ру до –Бе о град, 2014); 2), Црногор
скаСанџачкавојсканаГорњодринскомфронту(1914–1915) (Ру до –Бе о-
град, 2016); и у тек сту „Дух но вог вре ме на у но вом Ру дом пред Ве ли ки 
рат“, пу бли ко ва ном у Збор ни ку ра до ва са На уч ног ску па „Ми лош Ви-
да ко вић – Цар ски со не ти мла до бо сан ске књи жев но сти, као од раз дру-
штве них при ли ка пред Ве ли ки рат“.

Мо но гра фи ју чи не Увод (стр. 5–6); 18 по гла вља: Рудонапочетку
XXвијека (стр. 7–15), УчитељМанојлоИлић (стр. 15–19), ГорњеПод
рињепредВеликират (стр. 20–25), РатнеоперацијенаГорњодринском
фронту 1914. Распоред снага (стр. 26–31), Аустроугарске снаге (стр. 
31–33), Офанзиваограниченогобима(август1914).Рудопрвоослобо
ђеноместо (стр. 33–36), Аустроугарскаофанзива(14–22.август1914) 
(стр. 37–45), ОдбранаРудог (стр. 46–53), Наставакофанзиве (стр. 53–
58), Офанзива српскоцрногорских снага (стр. 58–60), Наступање ка
Дрини (стр. 60), ДругоослобођењеРудог.29.август1914.године (стр. 
61–69), ОдбрананаДрини (стр. 70–83), БорбезаРудо (стр. 83–97), Бор
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бенаДрини1915. (стр. 97–115), трећипадРудог (стр. 115–119), Окупа
ција(15.11.1915) (стр. 119–121), Коначноослобођење (стр. 121–129); на 
кра ју књи ге на ла зе се Фотоприлози (стр. 130–142), спи сак ко ри шће них 
из во ра и ли те ра ту ре (стр. 143–146), Изводиизрецензијастудијаитек
стовакојесеналазеумонографијиРудоуВеликомрату(1914–1918) 
(стр. 147–148), као и би бли о гра фи ја ау то ра (стр. 149).

***
Све о бу хват но по сма тра но, са др жај књи ге се мо же по де ли ти на 

три те мат ска окви ра: 1) увод ни де ло ви књи ге о Ру дом и Гор њем Под ри-
њу пре Пр вог свет ског ра та; 2) рат не опе ра ци је око Ру дог и на Гор њо-
дрин ском фрон ту; 3) суд би на Ру дог и Ру ђа на у Ве ли ком ра ту. 

Ка да је реч о пр вој став ци, на њу се од но се пр ва три, го ре на ве де на 
по гла вља књи ге. У њи ма се ау тор освр нуо на исто ри ју Ру дог од ве ли ке 
по пла ве из но вем бра 1896, ка да је „ри је ка Лим од ни је ла ка са бу Ру до“, до 
по чет ка Ве ли ког ра та. При ка за на је план ска из град ња но вог на се ља на 
ви со рав ни на де сној оба ли Ли ма, град ња раз ли чи тих при ват них и јав них, 
вер ских и ад ми ни стра тив них обје ка та, и ин фра струк ту ре. Осим по да та ка 
о из гра ђе ним објек ти ма и са о бра ћај ни ца ма, ау тор је чи та о ци ма из глед 
ме ста при бли жио са ви ше фо то гра фи ја да тих ка ко у увод ним де ло ви ма 
књи ге, та ко и у фотоприлозима на кра ју мо но гра фи је. На ве де ни су број 
и струк ту ра ста нов ни штва, као и ад ми ни стра тив на ор га ни за ци ја Гор њег 
Под ри ња. Пре ма по пи су из 1910. у Ру дом је жи ве ло 755 ста нов ни ка – 305 
пра во слав них, 411 му сли ма на и 42 ка то ли ка. Уо чи Пр вог свет ског ра та 
Ру до и окол не се о ске оп шти не ула зи ле су у са став ко тар ског (сре ског) 
под руч ја Ви ше град (пре ма по пи су из 1910. у том ко та ру је жи ве ло 24.350 
ста нов ни ка – 11.840 пра во слав них, 11.460 му сли ма на, 700 ка то ли ка, око 
300 Је вре ја и ма њи број „оста лих“). На под руч ју да на шње оп шти не Ру-
до – пре ма про ра чу ну ау то ра – 1910. го ди не жи ве ло је 9.892 ста нов ни-
ка; 6.142 пра во слав на, 3.633 му сли ма на, 112 ка то ли ка и пе то ро Је вре ја. 
Пи шу ћи о „раз во ју но вог на се ља“ ау тор се освр нуо и на „ства ра ње гра-
ђан ског ду ха у том ме сту“, као и на на пре дак по стиг нут по чет ком 20. 
ве ка „ка ко у при вред ној та ко и у кул тур но-про свјет ној де лат но сти“. О 
при вред ној де лат но сти све до че, на при мер, по да ци о фор ми ра њу Срп ске 
зе мљо рад нич ке за дру ге у Штрп ци ма 1907. го ди не (пр ва та ква „се љач ка 
кре дит на за дру га“ на про сто ру ау стро у гар ске про вин ци је Бо сне и Хер це-
го ви не). Ду жну па жњу ау тор је по све тио и про свет ним и кул тур ним при-
ли ка ма – осни ва њу пр вих на род них основ них шко ла у ру ђан ском кра ју 
(у Штрп ци ма и Ру дом), осни ва њу Срп ске пра во слав не чи та о ни це и Од-
бо ра СПКД „Про свје та“ у Штрп ци ма; фор ми ра њу Од бо ра „Про свје те“ и 
осни ва њу и де лат но сти Срп ске чи та о ни це и књи жни це у Ру дом. Ука зао је 
и на зна чај из град ње цр ка ва у Штрп ци ма (1908) и Ру дом (1912).

МомирН.Нинковић
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Из књи ге се ја сно ви ди уло га ко ју су све ште ни ци и учи те љи има-
ли у опи сме ња ва њу и кул тур ном уз ди за њу срп ског ста нов ни штва – ау тор 
се по себ но освр нуо на де лат но сти штр бач ког про то је ре ја Ко сте По по ви-
ћа, учи те ља Ма ној ла Или ћа, пе сни ка и кри ти ча ра Ми ло ша Ви да ко ви ћа. 
Из де лат но сти тих „на ци о нал них рад ни ка“ учо а ва се из ве стан „си тан 
рад“ и при ступ („про све том до сло бо де“) за ко ји се за ла гао То маш Ма са-
рик; од но сно она бор ба „бес те ле сним си ла ма“ и „во је ва ње про све том и 
на род ном обра зо ва но шћу, во је ва ње мир но, бес пре кид но и нео до љи во“, 
„во је ва ње књи гом и про све том, ја ча њем све сти и ду ха на род ног“ на ко је 
је по сле анек си је Бо сне и Хер це го ви не упу ћи вао му дри Сто јан Но ва ко-
вић. Кроз се ћа ња про то је ре ја Слав ка По по ви ћа (1905–1978) и анег до ту 
о ста ме ном др жа њу га зде Ни ко ле Ми ко ви ћа (1882–1932), ау тор је сли-
ко ви то пред ста вио ат мос фе ру и дух ме ђу Ср би ма по сле по бе да у Пр вом 
бал кан ском ра ту. На Илин дан ском ва ша ру 1913. го ди не Н. Ми ко вић је 
у ко лу ви ше пу та уз вик нуо: „До ље цар Фра њо Јо сиф!“; по сле при ја ве 
до у шни ка усле ди ло је ње го во хап ше ње, са слу ша ње и од ре ђи ва ње ка зне 
од ко тар ског пред стој ни ка у Ви ше гра ду. „Осу ђен на нов ча ну ка зну од 
пет кру на, га зда Ни ко ла је по ну дио нов ча ни цу од де сет кру на. По што 
суд ски пи сар ни је имао да вра ти нов ча ни цу од пет кру на, га зда Ни ко ла 
је суд ском пред стој ни ку, што се у том мо мен ту ни је сна шао до вик нуо: 
‘Мо же још јед ном – До ље цар Фра њо Јо сиф – и без ку су ра!’ по сли је че га 
је иза шао из пред стој ни ко ве кан це ла ри је“, при бе ле жио је П. Осто јић о 
том „слу ча ју“, што се „у Ру дом [...] и да нас пре при ча ва“. О рас по ло же-
њу и пр ко сном др жа њу, чак и мла дих на ра шта ја, уо чи из би ја ња Пр вог 
свет ског ра та све до чи про та С. По по вић: „На ша срп ска чи та о ни ца у Ру-
дом је пред ња чи ла на ци о нал ним ра дом па су нам би ли узор, те смо и ми 
осно ва ли на шу ‘Де чи ју чи та о ни цу’. [...] Ста ри ји су се из не на ди ли на-
шој пред у зи мљи во сти и од луч но сти и са мо по у зда њу и озбиљ но сти. По-
ред оста лог при ма ли смо ‘Де чи је но ви не’ тет ка Зор ке, а осно ва ли смо и 
књи жни цу. И као де ца мр зе ли смо Ау стри ју. До шао је и Ви дов дан 1914. 
го ди не. По сле шко ле и све ча но сти цр кве не, ми де ца смо пре шли у чи-
та о ни цу деч ју. На њој смо има ли срп ску за ста ву. Де пе ша је до шла да је 
по ги нуо Фер ди нанд. Са ку ће су ски ну те срп ске за ста ве и по на ре ђе њу 
ста ви ли су цр не за ста ве. Ми, на на шој чи та о ни ци оста ви ли смо срп ску. 
До шао је (на ред ник) и грд но нас из гр дио, а ме не за пи сао. Ми смо на шу 
за ста ву мо ра ли ски ну ти, али смо уни шли у чи та о ни цу и за пе ва ли на шу 
оми ље ну та да пе сму ‘Со ко ло ви до бри пти ћи, де цо мо ја Ју го ви ћи...“ 

Без уви да у ова кво „ста ње ду ха“ срп ског на ро да не мо гу ће је раз у-
ме ти ју на штво, на по ре и жр тве ко ји су под не ти то ком Ве ли ког ра та!

За раз у ме ва ње до га ђа ја и вој них опе ра ци ја што су усле ди ли по 
ау стро у гар ској об ја ви ра та Кра ље ви ни Ср би ји, бит ни су и они увод ни 
де ло ви књи ге о ши рој ат мос фе ри на под руч ју Гор њег Под ри ња, тј. под-
руч ја три ко тар ске оп шти не: Фо че, Чај ни ча и Ви ше гра да. Осим струк-
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ту ре ста нов ни штва, ау тор на во ди по дат ке о број но сти и рас по ре ду ау-
стро у гар ских сна га на том про сто ру у мир но доп ском пе ри о ду, да је при-
каз те ре на („пла нин ски, шу мо вит, бес пу тан, углав ном не при сту па чан“), 
са о бра ћај ни ца и „при род них пра ва ца“ за вој на деј ства; ду жну па жњу 
по све ћу је и фор ти фи ка ци о ним ау стро у гар ским ра до ви ма (по себ но ан-
га жо ва ње на том пла ну ис по ље но је по сле анек си је 1908), као и стал-
ном ја ча њу ау стро у гар ских „од брам бе них“ сна га на про сто ру Бо сне и 
Хер це го ви не – 1895: 22.944 вој ни ка; 1910: 33.758 вој ни ка (под се ћа мо, 
Ау стро у гар ска је још од 1907. по че ла агре сив ни је да во ди „бал кан ску 
по ли ти ку“ и од кра ја те го ди не се мо гу пра ти ти иде је и пла но ви за вој ни 
об ра чун са Кра ље ви ном Ср би јом). Ина че, упо ре до са увод ним де ло ви ма 
мо но гра фи је, па и са це ло куп ном књи гом П. Осто ји ћа, ин те ре сант но је 
чи та ти Ан дри ће ве Рзавскебрегове и НаДринићуприју.

***
Дру ги те мат ски оквир књи ге од но си се на рат не опе ра ци је око 

Ру дог и на Гор њо дрин ском фрон ту то ком Пр вог свет ског ра та. Тим де-
ша ва њи ма је по све ћен нај ве ћи део мо но гра фи је. Да би се раз у ме ла де-
ша ва ња у Ру дом и око ње га у Ве ли ком ра ту пре све га тре ба има ти на уму 
стра те шки зна чај тог ма лог ме ста ко је је бра ни ло до ли ну Ли ма од про-
до ра ау стро у гар ских сна га. То ком Пр вог свет ског ра та Ру до је ви ше пу та 
пре ла зи ло „из ру ке у ру ку“ – срп ска вој ска га је осло бо ди ла у но ћи 3/4. 
ав гу ста 1914, а ау стро у гар ске сна ге су га по вра ти ле 19. ав гу ста; де сет 
да на ка сни је, 29. ав гу ста је усле ди ло дру го осло бо ђе ње Ру дог (Лим ски 
од ред Ужич ке вој ске); 3. де цем бра 1914. ау стро у гар ске тру пе су по но во 
за по се ле тај по гра нич ни гра дић; са мо не де љу да на ка сни је, 10. де цем бра 
1914, Ру до је по тре ћи пут осло бо ђе но (Ше ку лар ско-тре пач ки ба та љон 
До њо ва со је вић ке бри га де); 15. но вем бра 1915. ау стро у гар ске је ди ни-
це су тре ћи пут ушле у Ру до (чи ме је от по че ла тро го ди шња оку па ци ја), 
а 4. но вем бра 1918. го ди не Ру до је че твр ти пут, „ко нач но“ осло бо ђе но 
(„ко мит ско-уста нич ке че те по руч ни ка срп ске вој ске, Ко сте Ми ло ва но-
ви ћа Пе ћан ца“). Већ из на ве де ног ја сно је ко ли ко су се око Ру дог, као 
стра те шки ва жног ме ста, „ло ми ла ко пља“ у то ку ра та. Су штин ски зна-
чај та квог по ло жа ја Ру дог ау тор је сјај но при ка зао зна лач ки ода бра ним 
ци та том из при по вет ке Ива Ан дри ћа Руђанскибегови, што је и епи граф 
књи ге: „От ка ко је све та и ве ка то је та ко. Јед ни го во ре, дру ги слу ша ју, 
али ства ри оста ју на свом ме сту. А ствар је у ово ме: не вој ска, не го че та 
јед на ко ја би хте ла да про ђе пут Ув ца и При бо ја, не мо же да не уда ри на 
Ру до. То су на се ља ко ја при вла че про мет и бла го ста ње, али и сва ку на-
паст и опа сност. Ко ту жи ви, тај сто ји на стра жи, хтео не хтео, јер нит 
вој ска на свом пу ту мо же за о би ћи Ру до, нит се Ру до мо же укло ни ти вој-
сци. Ако има не ки рат ни по ход, и ако иде пре ко ових кра је ва, пут му је на 
Ру до. А кад ће на ста ти ра то ви и на и ћи по хо ди, то ни је у ру ка ма Ру ђа на, 
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ни ру ђан ских бе го ва, не го у во љи суд би не и од лу ка ма ца ре ва. Ру ђан-
ско је са мо ка ко ће их до че ка ти и про пу сти ти дру мом по ред ког жи ве.“ 
На ве де не Ан дри ће ве ре чи су за пра во „кључ“ за раз у ме ва ње стра те шког 
по ло жа ја Ру дог ко ји је усло вио ток рат них опе ра ци ја и де ша ва ња на том 
про сто ру, пре све га у пе ри о ду 1914. и 1915, али и при ли ком осло бо ђе ња 
1918. го ди не.

Нај ви ше про сто ра у књи зи ау тор је по све тио те мељ ном при ка зу 
опе ра ци ја и бор би на Гор њо дрин ском фрон ту у то ку 1914. и 1915. го ди-
не. У ис тра жи вач ком по гле ду по сма тра но, нај зна чај ни ји де ло ви књи ге 
од но се се упра во на та де ша ва ња. То је те ма ти ка ко јом се ау тор де таљ но 
ба вио то ком ви ше го ди на и о че му је, као што смо по ме ну ли, об ја вио 
две мо но гра фи је. У том по гле ду Пре драг Осто јић за и ста су ве ре но, што 
би се ре кло, „вла да ма те ри јом“! Вре ди ис та ћи и да то ком чи та ња књи ге 
па да у очи да се ау тор зна лач ки ко ри сти вој ном тер ми но ло ги јом (про сто-
ри ја, зо на/сек тор од го вор но сти, ре јон, од сек, ре зер ва, ре ког но сци ра ње, 
из вид нич ке па тро ле, об у хват ни ма не вар, по зи ци о ни ра ње, раз ви ја ње, ре-
ла ци ја, сек тор, ли ни ја, од ступ ни марш, па сив ни на пад, ела стич на од бра-
на, пот пор ни ца/пот пор ник, за штит ни ца...). Опи су ју ћи вој не опе ра ци је 
на Гор њо дрин ском фрон ту, Осто јић не пре ста но во ди ра чу на о „ши рој 
сли ци“ и по ве зу је те бор бе са то ком опе ра ци ја на дру гим сек то ри ма. Ни-
је по треб но по себ но на гла ша ва ти ко ли ко је због усло вље но сти, ме ђу за-
ви сно сти са бор ба ма на дру гим де ло ви ма фрон та то ва жно за пот пу но 
раз у ме ва ње то ка рат них де ша ва ња. Пи шу ћи о то ку опе ра ци ја ау тор нас, 
по ред оста лог, упо зна је са стра те гиј ским за ми сли ма, пла но ви ма и ци ље-
ви ма за ра ће них стра на, са ве за ма и са деј ством из ме ђу по је ди них вој них 
фор ма ци ја; да је де та љан при каз рас по ре да сна га две срп ске кра ље ви-
не и ау стро у гар ских вој них фор ма ци ја; пред ста вља струк ту ру и са став 
је ди ни ца, освр ће се на њи хов ко манд ни ка дар и број ност, ору ђа ко ји-
ма рас по ла жу; ре кон стру и ше по том ток опе ра ци ја на днев ном ни воу на 
раз ли чи тим од се ци ма фрон та, на во ди гу бит ке – број по ги ну лих, за ро-
бље них, не ста лих, кон ту зо ва них, из ба че них из стро ја; из но си по дат ке 
о бро ју за ро бље них вој ни ка и за пле ње ним ору ђи ма. Ау тор во ди ра чу на 
и о ути ца ју ат мос фер ских при ли ка и во до ста ја ре ка на ток бор би, пи ше 
о гла ди и про бле ми ма при снаб де ва њу вој ске, су о ча ва њу са епи де ми јом 
„три ти фу са“; освр ће се на уче шће ло кал ног срп ског ста нов ни штва у 
бор ба ма и њи хо во сту па ње у срп ске до бро во љач ке је ди ни це; по ми ње, 
са јед не стра не, те рор шуц ко ра, при пад ни ка не ре гу лар них фор ма ци ја и 
број не зло чи не што су их по чи ни ли над Ср би ма у Бо сни и Хер це го ви ни; 
у ру ђан ском кра ју и, уоп ште, у ис точ ној Бо сни и на про сто ру Хер це го-
ви не, на ро чи то су се му сли ма ни шуц ко ри из два ја ли по су ро во сти; Вла-
ди мир Ћо ро вић је пи сао да су те  је ди ни це углав ном би ле са ста вље не од 
„нај го рег оло ша“, а Иво Ан дрић да су у њи хов са став ула зи ли „пи јан ци 
и дру ги бес по сли ча ри, углав ном љу ди ко ји су одав но у за ва ди са до брим 
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дру штвом и у су ко бу са за ко ном“; ау тор та ко ђе пи ше и о по мо ћу ло кал-
ног му сли ман ског ста нов ни штва ау стро у гар ској вој сци, а са дру ге на во-
ди слу ча је ве – до ду ше ма ло број не –му сли ма на што су као до бро вољ ци 
сту па ли у срп ску вој ску.

У ве зи са Ру дом и опе ра ци ја ма во ђе ним у Ве ли ком ра ту, не из бе-
жно је по ме ну ти и то да је ова ма ла по гра нич на ва рош би ла пр во осло-
бо ђе но ме сто на про сто ру ау стро у гар ске про вин ци је Бо сне и Хер це го ви-
не, и уоп ште на про сто ру Цр но-жу те мо нар хи је, по чет ком ав гу ста 1914. 
го ди не. То ком пр ве две рат не го ди не Ру до је има ло уло гу „по за дин ске 
ба зе“ срп ских сна га – у ње му су би ле сме ште не „по за дин ске слу жбе, ко-
ман да мје ста, ко мо ра и рат на при хват на бол ни ца цр но гор ске Сан џач ке 
вој ске“. Исто та ко мо ра се на гла си ти да ис тра жи ва ња П. Осто ји ћа ја сно 
ука зу ју на зна чај Гор њо дрин ског фрон та у то ку 1914. и 1915. го ди не. 
Пре све га, ау тор апо стро фи ра за па же но уче шће Лим ске ди ви зи је и, ши-
ре по сма тра но, це ле цр но гор ске Сан џач ке вој ска у са деј ству са Лим ским 
од ре дом Ужич ке вој ске, у по бе ди оства ре ној у Ко лу бар ској би ци (те је-
ди ни це су ус пе ле да за др же „знат не ау стро у гар ске сна ге, ко ји ма је био 
циљ да бр зим про до ром ка При бо ју, Но вој Ва ро ши и Сје ни ци об у хва те 
срп ске сна ге у по вла че њу и за да ју им од лу чу ју ћи уда рац“). Осим то-
га, ау тор је еви дент но ука зао на зна чај у од бра ни Ру дог при за тва ра њу 
прав ца до ли ном Ли ма од на па да Сан џач ке вој ске (осим ју на штва ко је 
су по ка за ли цр но гор ски вој ни ци, П. Осто јић на ро чи то ис ти че „так тич ке 
по те зе“ и пра во вре ме не од лу ке сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа), то ком „трој-
не офан зи ве“ Цен трал них си ла са ко јом се Кра ље ви на Ср би ја су о чи ла 
у је сен 1915. го ди не. Бра не ћи при ла зе Ру дом чак до сре ди не но вем бра 
1915. го ди не Сан џач ка вој ска је „спри је чи ла ре а ли за ци ју пла на ау стро-
у гар ског ге не рал шта ба о уда ру у бок и пре си је ца њу од ступ ни це срп ској 
вој сци ка Ја дран ској оба ли“.

Из мо но гра фи је П. Осто ји ћа и опи са бор би во ђе них на Гор њо-
дрин ском фрон ту са гле да ва се ко ли ко је Пр ви свет ски рат за Ср бе пред-
ста вљао вре ме ју на штва и ве ли ких под ви га. Из књи ге са зна је мо ка ко су 
се сла бо опре мље не срп ске је ди ни це су о ча ва ле и но си ле са „над моћ ним 
ау стро у гар ским тру па ма“, од но сно са „ви ше стру ко над моћ ним, бо ље 
опре мље ним и на о ру жа ним“ ау стро у гар ским сна га ма. Број ча на над моћ 
ау стро у гар ских је ди ни ца по не кад је би ла из ра зи та – на при мер, у бор-
ба ма во ђе ним у је сен 1914. го ди не на спрам 10.110 вој ни ка цр но гор ског 
Дрин ског од ре да ја чи не ста ја ле су ау стро у гар ска је ди ни це са „око 20.000 
вој ни ка“. Ме ђу тим, и он да ка да су у из ве сним пе ри о ди ма или на од ре-
ђе ним од се ци ма фрон та сна ге у људ ству би ле при бли жне по број но сти, 
ау стро у гар ска стра на је има ла „пре моћ у ар ти ље ри ји и тех нич ким сред-
стви ма“. Упр кос то ме што је кон фи гу ра ци ја те ре на на Гор њо дрин ском 
фрон ту огра ни ча ва ла упо тре бу ве ћих ар ти ље риј ских је ди ни ца, у ре до-
ви ма ове књи ге осве тља ва се упра во та ау стро у гар ска „ап со лут ну над-
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моћ у ар ти ље ри ји“. Ка ко се она прак тич но од ра жа ва ла на во ђе не бор бе 
мо же се са гле да ти из днев нич ких бе ле жа ка ка пе та на Ми ла Ке њи ћа ко је 
ау тор на во ди у мо но гра фи ји. Опи су ју ћи бор бе по чет ком де цем бра 1914. 
ка пе тан Ке њић бе ле жи да је не при ја тељ „отво рио па кле ну ар ти ље риј ску 
ва тру, на на ше по ло жа је, на ро чи то на Ви хри [планински врх не да ле ко 
од Ру дог – прим. М. Нинковића]“ и да је „не при ја тељ ска ар ти ље ри ја, а 
по го то во ха у би ца сво јим ра зор ним деј ством раз ру ши ла све стре љач ке 
ро во ве и упра во пре ко па ла чи та во бр до Ви хре“.

У „же сто ким“, „огор че ним бор ба ма“ срп ске сна ге су тр пе ле 
огром не гу бит ке – на при мер, Је зер ско-ша ран ски ба та љон је у рат ним 
окр ша ји ма 15. ав гу ста 1914. имао „ве ли ке гу бит ке од 25% мр твих и ра-
ње них и по ги би ју ко ман дан та ба та љо на Ву ка Бо јо ви ћа“ (у књи зи се и 
ина че ви де ве ли ке жр тве ме ђу офи цир ским ка дром – од пот по руч ни ка 
до ма јо ра – у бор ба ма на Гор њо дрин ском фрон ту); при ли ком од бра не 
Ру дог у да ни ма што су прет хо ди ли дру гом ау стро у гар ском за у зи ма њу 
ме ста 19. ав гу ста 1914, у ре до ви ма срп ских сна га – углав ном Гор њач-
ки чет нич ки од ред и Лим ска до бро во љач ка че та – еви ден ти ра на су „44 
мр тва, 105 ра ње них, 116 не ста лих (ура чу на ти те шки ра ње ни ци ко ји ни-
су из ву че ни са ли ни је) и 3 кон ту зо ва на“; у бор ба ма во ђе ним 21. и 22. 
ав гу ста 1914. на Ци гли, Оштре љу и Цр ном вр ху Лим ски од ред Ужич ке 
вој ске за бе ле же но је „109 мр твих офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка, 321 
ра ње ног и 232 не ста ла (ура чу на ти и ра ње ни што ни су из ву че ни са по ло-
жа ја)“; у вре ме Ко лу бар ске бит ке „са мо два ре грут ска ба та љо на Лим ске 
ди ви зи је, бра не ћи Ви хру, има ли су око 120 мр твих и ра ње них војника[,] 
под о фи ци ра и офи ци ра“. Да кле, и из ових не ко ли ко на ве де них по да та ка 
по све је ја сно ко ли ко је, осим што је био ју нач ка епо пе ја, за Ср бе Ве ли ки 
рат пред ста вљао и „Вре ме смр ти“. О на чи ну на ко ји су се срп ски вој ни-
ци но си ли са стра да њем, њи хо вој спрем но сти на жр тву и ју нач ком ду ху 
све до че њи хо ве ре чи што су их ба јо не ти ма уре за ли на над гроб ни ка мен 
свог ста ре ши не, ма јо ра Ва си ли ја Лу ко ви ћа, стра да лог у ав гу сту 1914. у 
бор ба ма на Ци гли (оп шти на Ча је ти на): „Ис пу нио си сво ју ду жност пре-
ма кра љу и Отаџ би ни. За ви ди мо ти и по здра вља мо ти по ро ди цу.“

Из ре до ва књи ге је бар на чел но ви дљи во ка ко су срп ске сна ге у 
де фан зи ви пру жа ле „же сток от пор“, од но сно во ди ле – ка ко до ку мен ти 
ка зу ју – „упо р не бор бе са вр ло ја ким про тив ни ком“, „нај у пор ни је [...] 
бра ни ле“ по ло жа је, у те шким окол но сти ма во ди ле бор бу „без пре да ха“. 
Во ди ле су – на во ди ау тор – бор бу „пр са у пр са“, „бор бу бом ба ма и ба-
јо не та ма“; од би ја ле уда ре и пред у зи ма ле офан зив на деј ства, ју ри ши ма 
за у зи ма ле ви со ве, сла ма ле от пор не при ја те ља, на но се ћи му ве ли ке гу-
бит ке, за ро бља ва ле вој ни ке и пле ни ле ору ђа. При ме ра ра ди, у до ку мен-
ти ма цр но гор ске Сан џач ке вој ске о дво днев ним бор ба ма во ђе ним кра јем 
ок то бра 1915. на во ди се да су „на ши ју че за у зе ли Су ху Го ру и Вар ди ште 
и [...] у го ње њу за ро би ли: је дан ис пра ван ми тра љез и че ти ри брд ска бр-
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зо мет на то па, без за тва ра ча“, као и да је „не при ја тељ на бо ји шту оста вио 
че ти ри до пет сто ти на ле ше ва, а да је за ро бље но око 180 вој ни ка и је дан 
офи цир“. Ина че, по во дом тих бор би краљ Ни ко ла Пе тро вић је по хва лио 
Ко сов ски од ред ко ји је сво јом по жр тво ва но шћу спре чио да љи про дор 
ау стро у гар ских сна га „пре ко Ру дог ка При је по љу и Сје ни ци“, што би 
угро зи ло по вла че ње вој ске Кра ље ви не Ср би је – сле де ћим ре чи ма: „Ње-
го во Ве ли чан ство Краљ, че сти та хра брим со ко ло ви ма Ко сов ског од ре да 
ју нач ку по бје ду из во је ва ну на дан Све тог Пе тра Це тињ ског, Бо жи јом и 
ње го вом по мо ћи, и вје ру је у крај њу срп ску по бје ду“. Ко ли ко сим бо ли ке 
у са мо јед ној ре че ни ци! По го то во ка да је чи та мо да нас, по чет ком 2020. 
го ди не.

Све у куп но по сма тра но, мо но гра фи ја нам ја сно ука зу је због че-
га је – ка ко П. Осто јић на во ди – на чел ник ге не рал шта ба ау стро у гар ске 
вој ске Кон рад фон Хе цен дорф, го во ре ћи о от по ру цр но гор ских вој ни ка 
при ли ком „трој не ин ва зи је“ на Ср би ју, ка сни је из ја вио: „Бо ри ли смо се 
са ју на ци ма из бај ке“, При чу о овој те ми – не ка нам бу де до пу ште но – 
за вр ши ће мо из ве сним „лич ним за па жа њем“; прем да су нам бли ске ре-
чи Бран ка Ћо пи ћа из јед не од при ча об ја вље них уБаштисљезовебоје 
– пре ма ко ји ма је рат „сра мо та и гре о та за сва ког жи вог бож јег ство-
ра“ – ка да се већ мо ра ло ра то ва ти (а мо ра ло се: „од бра на је с жи во том 
скоп ча на“), он да је ле по под се ћа ње ка ко се вој ске две срп ске кра ље ви не 
– Ср би је и Цр не Го ре – за јед но са до бро вољ ци ма из Гор њег Под ри ња 
бо ре про тив ау стро у гар ских тру па; ка ко се „ра ме уз ра ме“ на Гор њо-
дрин ском фрон ту бо ре До њо ва со је вић ка, Куч ко-бра то но шка, Зет ска, Де-
чан ска, Остро шка, Бје ло пољ ска, Ко ла шин ска, Лов ћен ска, Дур ми тор ска, 
Пље ваљ ска, Ђа ко вич ка и Ужич ка бри га да; Ужич ки, Дрин ски, Ја вор ски, 
Мо кро гор ски, Ко сов ски, Ко вач ки, Љу би шан ски, Зла ти бор ски чет нич ки 
и Гор њач ки чет нич ки од ред; Дрин ска, Пље ваљ ска и Шу ма диј ска ди ви-
зи ја II по зи ва; Ше ку лар ско-тре пач ки, Је зер ско-ша ран ски, До њо мо рач ки 
и Бо ља нић ки ба та љон; Лим ска до бро во љач ка и Рад му жнич ка че та; ка ко 
са деј ству ју Лим ски од ред Ужич ке вој ске и цр но гор ска Лим ска ди ви зи ја; 
ка ко је Ру до осло ба ђао Ше ку лар ско-тре пач ки ба та љон, а бра ни ли га ме-
шта ни, Лим ски од ред Ужич ке вој ске, Ко сов ски од ред цр но гор ске вој ске, 
Де чан ска и До њо ва со је вић ка бри га да.

***
Тре ћи те мат ски оквир књи ге, о ко ме сле де на ред ни ре до ви, од но-

си се на оно „ру ђан ско“, ко је по ми ње И. Ан дрић; на оно ка ко ће „до че-
ка ти и про пу сти ти“ вој ске што су на и ла зи ле „дру мом по ред ког жи ве“. 

Ви де ли смо већ ко ли ко је Ве ли ки рат за Ср бе био ју нач ка епо пе ја, 
али и вре ме му че ни штва и стра да ња. У том кон тек сту тре ба са гле да ти и 
ме сто Ру до и Ру ђа ни у Пр вом свет ском ра ту. Кре ни мо од до че ка и ју нач-
ке „ком по нен те“. Ка да је о та мо шњем срп ском ста нов ни штву реч, оно је 
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вој ске Кра ље ви не Ср би је и Кра ље ви не Цр не Го ре по здра ви ло са оду ше-
вље њем. Ка ко на во ди ау тор, при ли ком пр вог осло бо ђе ња Ру дог срп ске 
је ди ни це до че ка не су са „оду ше вље њем и не скри ве ним за до вољ ством 
од стра не мје шта на“. По ме ну ти про та С. По по вић о то ме бе ле жи: „Ми 
де ца смо са по но сом до че ка ли пр ве срп ске вој ни ке. Узи ма ли смо њи хо ве 
пу шке, ве ша ли пре ко ра ме на опа са че.“ Са истим осе ћа њи ма је до че ка-
но и „ко нач но“ осло бо ђе ња овог по гра нич ног гра ди ћа у но вем бру 1918. 
го ди не. Као што смо по ме ну ли, ста нов ни ци Ру дог и окол них срп ских 
се ла (као и це лог Гор њег Под ри ња) су – што по је ди нач но, што у ма њим 
или ве ћим гру па ма – до бро вољ но сту па ли у ре до ве вој ски две срп ске 
кра ље ви не. По ме ни мо овом при ли ком да се по чет ком ав гу ста 1914, по-
сле осло бо ђе ња Чај ни ча и Че ле би ћа, 550 до бро во ља ца при кљу чи ло цр-
но гор ском Сан џач ком од ре ду, а да је, то ком истог ме се ца, 403 мла ди ћа 
(ме ђу њи ма и де ве то ри ца му сли ма на!) и де вет де во ја ка из Ви ше град ског 
сре за при сту пи ло Лим ском од ре ду Ужич ке вој ске у Штрп ци ма. На ве де-
не број ке упе ча тљи во све до че о из ра же ној на ци о нал ној све сти на ро да 
из тих кра је ва. На ви ше ме ста у књи зи ау тор ис ти че уче шће ме шта на у 
од бра ни Ру дог, што кроз пру жа ње по мо ћи срп ским вој ни ци ма, што ди-
рект но са пу шком у ру ци. На рав но, Ру ђа ни су оста ја ли у срп ским до бро-
во љач ким је ди ни ца ма и уче ство ва ли у бор ба ма и на дру гим фрон то ви ма 
(о то ме, али и о хра бро сти и ис ка за ном по жр тво ва њу, све до че од ли ко-
ва ња – Ал бан ска спо ме ни ца Све то за ра Бра до њи ћа из Го ја ве и сре бре ни 
вој нич ки ор ден Ка ра ђор ђе ве зве зде са ма че ви ма Ми ло ра да Ћи ро ви ћа из 
Гор ње Ри је ке, Штрп ци – пу бли ко ва на у при ло гу књи гу). Ло кал но ста-
нов ни штво се и при ли ком про бо ја Со лун ског фрон та „ак ти ви ра ло“: од-
ме та ли су се у шу ме и ору жа ном бор бом да ли до при нос осло бо ђе њу. С 
дру ге стра не, ау тор ука зу је на то да је ме ђу жи те љи ма Ру дог и окол них 
се ла би ло и мо би ли са них у ау стро у гар ску вој ску и да их је иве стан број 
то ком ра та стра дао на раз ли чи тим фрон то ви ма (тај број је „те шко од ре-
ди ти, али сва ка ко, ни је за не мар љив“). Та ко ђе, од ре ђе ни број му сли ма на 
из ру ђан ског кра ја био у шуц ко ри ма, а ло кал но му сли ман ско ста нов ни-
штво је то ком опе ра ци ја пру жа ло по моћ ау стро у гар ској вој сци (на при-
мер, 17. ав гу ста 1914. 3. че та 1. ба та љо на 4. пу ка III по зи ва Лим ског 
од ре да Ужич ке вој ске је би ла „де сет ко ва на пу шча ном ва тром мје шта на 
му сли ма на код се ла Зу бањ“).

Ка да се го во ри о стра да њи ма, од мах по сле ви дов дан ског пуц ња 
атен та то ра ко ји је имао „чуд но име“ („са ста вље но од име на прин ца и ар-
хан ге ла“, ка ко ка же Цр њан ски у „Ко мен та ри ма“ уз Итаку), у – ре чи ма П. 
Осто ји ћа – „ди вљач ким и ру ши лач ким на ср та ји ма на срп ску имо ви ну и 
њи хо ве жи во те“ би ли су по го ђе ни и Ру ђа ни. Та ко је, при ме ра ра ди, мла-
дић Јо во Ву ко вић на же ле знич кој ста ни ци у Са ра је ву те шко пре ту чен, 
„по лу мр тав“ уба чен у те рет ни ва гон во за за Ру до, где је „од по сље ди ца 
за до би је них по вре да, на ред не 1915. го ди не, умро“ (о раз ме ра ма тра ге-
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ди ја са ко ји ма су се су о ча ва ле чи та ве по ро ди це све до чи и по да так да су, 
ка ко на во ди ау тор, то ком 1917. у Ру дом од „бо ле сти, не ма шти не и гла ди, 
ко је је до нио рат“ пре ми ну ли и ње гов брат Бо жо и мај ка Тан ко са). Као и 
у оста лим кра је ви ма Бо сне и Хер це го ви не у пе ри о ду по сле атен та та на 
ау стро у гар ског пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да на уда ру су се 
пр во на шли углед ни ји Ср би, све штен ство, ин те лек ту ал на и по ли тич ка 
ели та. По ме ну ти „на ци о нал ни рад ник“ учи тељ Ма ној ло Илић и оста-
ли ви ђе ни ји гра ђа ни, по пут ру ђан ског све ште ни ка Да ни ла Шиљ ка, би ли 
су де пор то ва ни у је дан од нај о зло гла ше ни јих ау стро у гар ских ло го ра – 
Арад у Ру му ни ји (осим оних што су стра да ли у ло го ру, не ки од пре жи-
ве лих су не ду го по сле ра та уми ра ли од „по сље ди ца ло гор ске тор ту ре“, 
по пут Ђор ђа То па ло ви ћа; пре ми нуо 1920). По од во ђе њу у ло гор учи-
те ља М. Или ћа, ње го ву ку ћу у Ру дом су оп ко ли ли вој ни ци („Ма ђа ри и 
шуц ко ри“), за тво ри ли уну тра ње го ву су пру гу и ма ло лет ну де цу, по ли ли 
пе тро ле јом и за па ли ли. Исто ри чар Вла ди мир Ћо ро вић тим по во дом на-
во ди: „На пи сак дје це до тр ча ле су ком ши је му сли ма ни и по сли је оштре 
пре пир ке с вој ни ци ма и њи хо вим пра ти о ци ма до да ли за тво ре ни ма ље-
стве и та ко их спа си ли од очи те смр ти.“ Ко ли ко су му из во ри до зво ли ли 
ау тор се освр нуо и на стра да ње и де пор то ва ње срп ског ста нов ни штва из 
Ру дог и око ли не у ло гор у До бо ју (то стра ти ште би ло је је дан од сим бо-
ла стра да ња бо сан ских и хер це го вач ких Ср ба то ком Ве ли ког ра та); Бо-
ри во је Ми ло ше ви ћа с тим у ве зи ка зу је: „По сво јој стра хо ти и број ним 
жр тва ма До бој пред ста вља остр во Ви до или пла ву гроб ни цу Ср ба из 
Бо сне и Хер це го ви не“. У пр вој гру пи од „600 Ср ба из ис точ не Бо сне, из 
по гра нич ног по ја са са Ср би јом и Цр ном Го ром“, што су у ло гор де пор-
то ва ни  кра јем 1915, би ли су и Ру ђа ни Ла зар и Бо ри сав Ста ро влах. Ау тор 
на во ди и 34 име на ло го ра ша из ру ђан ског и ви ше град ског кра ја ко ји су 
пре ми ну ли у до бој ском ло го ру. Под се ћа мо на овом ме сту да је ру ђан ски 
крај, као по гра нич ни и бли жи ли ни ји фрон та – уз оста ле де ло ве ис точ не 
Хер це го ви не и ис точ не Бо сне на сло ње не на Ср би ју и Цр ну Го ру – по-
себ но био „под ло жан“ ау стро у гар ским ре пре сив ним ме ра ма.

Слич но као и срп ски вој ни ци, и ло кал но ста нов ни штво се су о-
ча ва ло са гла ђу и бо ле сти ма. И уми ра ло од тих по ша сти. На ро чи то је 
по губ на би ла епи де ми ја пе га вог ти фу са што је у фе бру а ра 1915. „узе ла 
ма ха“ и обе ле жи ла чи та ву пр ву по ло ви ну те го ди не (то, пре ма ре чи ма 
на чел ни ка Са ни те та Вр хов не ко ман де Ла за ра Ген чи ћа, „здрав стве но Ко-
со во“ од не ло је ви ше људ ских жи во та не го до та да шње рат не опе ра ци је 
и ау стро у гар ски зло чи ни из 1914. го ди не). У то ку про ле ћа 1915. ве ћи 
број вој ни ка и ци ви ла је ле чен у Ру дом, где се, као што смо по ме ну ли, 
на ла зи ла „при хват на бол ни ца“. По зи ва ју ћи се на нео бја вље ни ру ко пис 
Дра го љу ба Ми ћо ви ћа („Га зда ри ца Не ве на“), П. Осто јић на во ди да су 
„ве ли ки број дје во ја ка из Ру дог и око ли не, ме ђу ко ји ма и ње го ва мај-
ка Не ве на, ра ди ле у при хват ној бол ни ци, ње гу ју ћи ра ње не и бо ле сне“. 
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На во де ћи по је ди нач не слу ча је ве смр ти од „пе гав ца“, ау тор кон ста ту је: 
„При бли жан број умр лих у Ру дом и око ли ни то ком тра ја ња епи де ми је 
те шко је од ре ди ти и он се оквир но мо же про ци је ни ти на ви ше сто ти на 
ци ви ла и вој ни ка при сут них на том те ре ну“. Зна ча јан део ста нов ни ка ру-
ђан ског кра ја је то ком ра та ис ку сио и из бе гли штво. Осто јић, на при мер, 
на во ди да су уо чи пр вог ау стро у гар ског за у зи ма ња Ру дог „ци ви ли, мје-
шта ни и из бје гли це из окол них се ла, углав ном же не са дје цом, у стра ху 
[...] на пу сти ли Ру до, на сто је ћи да се пре ко пла нин ских пре во ја Вар де 
и Ци гле до мог ну Ужи ца“, па су је ди ни це Двој не мо нар хи је 19. ав гу ста 
1914. ушле у „го то во пу сто Ру до“. Да је та ква од лу ка о на пу шта њу ме ста 
би ла ис прав на по ка зу ју прет ход на ис ку ства са шуц ко ри ма, а по твр ђу ју 
слу ча је ви уби ста ва ме шта на што се ни су на вре ме скло ни ли пред ау-
стро у гар ском вој ском (на при мер, при ли ком дру гог за у зи ма ња Ру дог, у 
де цем бру 1914, шуц ко ри су, осим оста лог, „на кућ ном пра гу“ уби ли Бо ја 
Ста ро вла ха). Из књи ге П. Осто ји ћа ја сно се да на слу ти ти у ко јој ме ри 
је ло кал но срп ско ста нов ни штво би ло из ло же но стра да њи ма то ком опе-
ра ци ја на Гор њо дрин ском фрон ту и ши ре. Стра да ли су од при пад ни ка 
ре дов них ау стро у гар ских је ди ни ца, шуц ко ра, али и од ло кал ног му сли-
ман ског ста нов ни штва (они су пру жа ли по др шку ау стро у гар ским тру па-
ма то ком опе ра ци ја, па су се у не ким слу ча је ви ма и по вла чи ли за јед но 
са њи ма). На ро чи то ве ли ки зло чи ни су по чи ње ни то ком по вла че ња ау-
стро у гар ских сна га; та да су па ље не срп ске ку ће, а ци ви ли уби ја ни; при-
ме ра ра ди, у јед ном од из ве шта ја из ав гу ста 1914. ко ман дант Иба р ске 
ди ви зиј ске обла сти пу ков ник Зи сић на во ди да по сле по вла че ња ау стро-
у гар ских је ди ни ца „на пу ту При бо ј–У вац има мно го по ве ша них Ср ба 
хри шћа на“. Осим што су ау стро у гар ске сна ге иза се бе – ка ко П. Осто јић 
на во ди – оста вља ле „са мо зга ри шта и ле ше ве“, би ло је слу ча је ва да су 
срп ске ци ви ле ко ри сти ле као „жи ви штит“.

Ау тор је, пре ма до ступ ним из во ри ма, по све тио па жњу и пе ри о ду 
оку па ци је ко ја је тра ја ла не пу не три го ди не (15. 11. 1915–4. 11. 1918). 
Ка да су сре ди ном но вем бра 1915. ау стро у гар ске је ди ни це ушле у Ру до, 
оно је би ло „по ру ше но и пу сто“ (као је дан од по ка за те ља пре тр пље них 
ра за ра ња мо гу по слу жи ти по да ци П. Осто ји ћа о ви ше стру ком па ље њу и 
оне спо со бља ва њу др ве ног мо ста по диг ну тог још 1903. на Ли му, а слич-
но је „про шла“ и ћу при ја у Ви ше гра ду). 

„Рат на ра за ра ња, глад и бо ле сти ко је га ни су за о би шле од ни је ле 
су ве ли ки број жи во та жи те ља овог по гра нич ног мје ста и ње го ве око ли-
не. Би ло да је жи во ту пре су ђи вао ме так, тр бу шни или пје га ви ти фус и 
глад, чи ње ни це го во ре да је нај ма ње че твр ти на жи те ља Ру дог и око ли не 
из гу би ла жи вот то ком тра ја ња ра та. Ка да се узму у об зир сви они ко ји су 
то ком ра та с пу шком или са за ве жља јем на пу сти ли Ру до или су би ли од-
ве де ни у ло го ре, до би је се по ра зна сли ка, ко ја го во ри да је на овим про-
сто ри ма тек не што ви ше од по ло ви не ста нов ни ка оста ло да пре жи вља ва 
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те шке да не ау стро у гар ске оку па ци је“, на во ди Осто јић илу стру ју ћи ти ме 
ста ње у ко ме је Ру до до че ка ло оку па ци ју. 

Осим де пор та ци ја у до бој ски ло гор, ау тор ис ти че и дру ге ре пре-
сив не ме ре ау стро у гар ских вла сти и оку па тор ског ре жи ма (по пут хап ше-
ња, осу да на смрт и стре ља ња се ља ка Пе ра То па ло ви ћа из Оско ру ша код 
Ру дог, уз обра зло же ње да се „као ко ми та џи ја при кљу чио не при ја те љу“), 
као и на те шке усло ве жи во та (бо ле сти, глад, не ма шти на) и „до дат ни 
на мет“ због гла ди што је „у зи му 1917/18. за при је ти ла и Бе чу и дру гим 
гра до ви ма Ау стро у гар ске“, а углав ном је „тра жен од срп ског жи вља ко је 
је ио на ко је два пре жи вља ва ло“. Има ју ћи у ви ду стра да ња то ком це лог 
ра та, ау тор, из но си сле де ћу про це ну: „Та чан број стра да лих Ру ђа на у Ве-
ли ком ра ту не мо гу ће је утвр ди ти, али се са си гур но шћу мо же ре ћи да је 
нај ма ње 1/3 жи те ља овог кра ја на стра да ла у вр тло гу рат них де ша ва ња“. 
При чу о Ру дом у Ве ли ком ра ту, Осто јић је за вр шио опи сом опе ра ци ја 
ко је су до ве ле до осло бо ђе ња ме ста по чет ком но вем бра 1918, и „пр во де-
цем бар ским ује ди ње њем“ и про кла мо ва њем Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца. 

Као вре ме ве ли ког ју на штва и огром ног стра да ња, Пр ви свет ски 
рат за Ср бе пред ста вља и вре ме ве ли ких по бе да, осло бо ђе ња и ује ди ње-
ња!

***
Из све га на ве де ног очи то је да је нај ве ћи део књи ге по све ћен срп-

ском на ро ду, али је и му сли ман ско ста нов ни штво, у раз ли чи тим кон тек-
сти ма, та ко ђе по ми ња но у мо но гра фи ји. Има ју ћи у ви ду кон фе си о нал ну 
струк ту ру ста нов ни штва Ру дог и ко та ра Ви ше град, са го то во под јед на-
ким уде лом пра во слав них хри шћа на и му сли ма на, на ме ће се пи та ње у 
ко јој ме ри на слов мо но гра фи је од го ва ра ње ном са др жа ју, од но сно да ли 
су јед ни и дру ги на од го ва ра ју ћи на чин за сту пље ни у књи зи. То пи та-
ње, због осе тљи во сти те ме, за слу жу је по се бан ко мен тар. Ве ков но „оп-
те ре ће ње“ у од но си ма пра во слав ног и му сли ман ског ста нов ни штва на 
том про сто ру чи ји су при пад ни ци ду бо ко по де ље ни до че ка ли Ви дов дан 
1914, до шло је до „уси ја ња“ то ком Ве ли ког ра та (не ма ле „за слу ге“ за то 
је има ла и Ау стро у гар ска, што у то ку прет ход них де це ни ја, што то ком 
тра ја ња са мог ра та). Те две за јед ни це су то ком исто ри је у од ре ђе ној ме-
ри функ ци о ни са ле као „па ра лел ни све то ви“, па су има ле и сво је „па ра-
лел не“ исто ри је. Шта ви ше, ка ко је то за бе ле жио пе сник Рај ко Но го: „Не 
по сто је у Бо сни са мо па ра лел не исто ри је, већ и па ра лел не пер цеп ци је: 
сва ка ствар се ви ди на нај ма ње три, углав ном су прот ста вље на на чи на“, 
Пи шу ћи о под руч ју о ко ме је у мо но гра фи ји П. Осто ји ћа реч, И. Ан дрић 
је сјај но илу стро вао ре чи ма с по чет ка ро ма на НаДринићуприје о то ме 
ка ко срп ска де ца за „окру гле уду би не“ на оба ли Дри не сма тра ју да су 
„тра го ви Шар че вих ко пи та“ и по ве зу ју их са Кра ље вић Мар ком, док му-
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сли ман ска „зна ју“ да је те тра го ве оста ви ла „кри ла та бе де ви ја“ Ђер зе лез 
Али је. „Они се о то ме и не пре пи ру, то ли ко су и јед ни и дру ги убе ђе ни 
у тач ност сво га ве ро ва ња. И не ма при ме ра да је икад ико ус пео да ко га 
раз у ве ри или да је ко про ме нио сво је ми шље ње“, бе ле жи о ти ме Ан дрић. 
Ка да се уз то има ју у ви ду и да на шње при ли ке на про сто ру Бо сне и Хер-
це го ви не и чи ње ни ца да жи ви мо у вре ме ну „по сти сти не“, он да је ја сно 
да про бле ма ти ка ин тер пре та ци је по ме ну те те ме пред ста вља ком пли ко-
ва но пи та ње.

Да ли је Осто јић у мо но гра фи ји „Ру до у Ве ли ком ра ту 1914–1918“ 
на сту пао као „па ра лел ни исто ри чар“ са „се лек тив ном пер цеп ци јом“ или 
као не ко ко се при др жа вао пра ви ла стру ке и ко рект но од но си пре ма свим 
рас по ло жи вим из во ри ма? На ко ји на чин су пред ста вље ни и за сту пље ни 
му сли ма ни у мо но гра фи ји? 

Као што смо по ме ну ли, уз по дат ке о уде лу пра во слав них у укуп-
ном ста нов ни штву, ау тор на во ди и по дат ке о број но сти му сли ма на. Уз 
по дат ке о из град њи пра во слав них цр ка ва, Осто јић по ми ње и из град њу 
џа ми је у „но вом“ Ру дом 1899; уз фо то гра фи је пра во слав них хра мо ва, 
уз ру ко пис је при ло жио и сли ке џа ми ја; го во ре ћи о ра ду Срп ске чи та о-
ни це у Ру дом, по ми ње, на рав но, и „ислам ску ки рат хе а ну“ (чи та о ни цу). 
На спрам, као што смо по ме ну ли, „ак тив но сти“ и шуц ко ра и по мо ћи ло-
кал ног му сли ман ског ста нов ни штва ау стро у гар ским је ди ни ца ма, ту су 
ис так ну ти и при ме ри му сли ма на ко ји су до бро вољ но сту пи ли у срп ску 
вој ску и оних што су бра ни ли срп ско ста нов ни штво од те ро ра шуц ко ра. 
Уз ра до ве срп ских исто ри ча ра и ау то ра, Осто јић у мо но гра фи ји ко ри сти 
и текст Али је Беј ти ћа „Ру до и руд ски крај кроз ви је ко ве“ („Се па рат из 
књи ге Рудо–споменицаповодом30годишњицеПрвепролетерскебри
гаде“). 

По сма тра ју ћи са мо „ло кал ну ком по нен ту“ (по ми ња но „ру ђан-
ско“), при мет но је да је ви ше па жње у мо но гра фи ји ау тор по све тио Срп-
ској чи та о ни ци не го „ки рат хе а ни“, да је ви ше про сто ра дао цр ква ма не го 
џа ми ја ма, ме шта ни ма Ср би ма не го му сли ма ни ма. Ме ђу тим, та раз ли ка 
и „дис про пор ци ја“ на пр ви по глед (!) из гле да ве ћа не го што је сте, због 
то га што се пре те жан део књи ге од но си на опе ра ци је ко је су во ди ле срп-
ске сна ге. Ми шље ња смо да су ко ли чи на са чу ва них из во ра о раз ли чи-
тим те ма ма, и ка рак тер (ра зно вр сних) све до чан ста ва до ко јих је ау тор 
ус пео да до ђе, пре суд но ути ца ли на за сту пље ност по је ди них пи та ња у 
књи зи. Као што су де лат ност вој них је ди ни ца и вој не опе ра ци је, у од-
но су на сва ко днев ни жи вот ци ви ла, знат но за сту пље ни је (из во ри вој не 
про ве ни јен ци је су да ле ко бо ље са чу ва ни), та ко је и сте пен са чу ва но сти/
до ступ но сти из во ра о ло кал ном срп ском, од но сно му сли ман ском ста-
нов ни штву ути цао на про стор за сту пље но сти у мо но гра фи ји. По ме ну-
ти по да ци ау то ра о ло кал ном му сли ман ском ста нов ни штву (по јед но ста-
вље но, са срп ског ста но ви шта: proetcontra), го во ре у при лог то ме да су 
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објек тив ни раз ло зи, а не не ко „се лек тив но сле пи ло“ и не кри тич ки од нос 
ути ца ли на про стор ко ји је му сли ман ска „ком по нен та“ до би ла у књи зи. 
Све у куп но по сма тра но, наш ути сак је да је П. Осто јић ис ко ри стио све 
до ступ не по дат ке и да се на ко рек тан, па да та ко ка же мо и ве о ма по штен 
на чин од но сио пре ма на ве де ној про бле ма ти ци.

***
Мо но гра фи ја „Ру до у Ве ли ком ра ту 1914–1918“ за сно ва на је на 

нео бја вље ним до ку мен ти ма, пре све га из Вој ног ар хи ва (Бе о град), али 
и Др жав ног ар хи ва Цр не Го ре (Це ти ње); об ја вље ним из во ри ма од ко јих 
ау тор по себ но де таљ но ко ри сти еди ци ју „Ве ли ки рат Ср би је за осло бо-
ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“ об ја вље ну у ме ђу рат ном 
пе ри о ду; кон сул то ван је и низ пе ри о дич них пу бли ка ци је из вре ме на пре 
и то ком Пр вог свет ског ра та, као и из ме ђу рат ног пе ри о да и раз ли чи-
та ре ле вант на исто ри о граф ска и ме мо ар ска ли те ра ту ра. Зна чај ну уло-
гу у уоб ли ча ва њу књи ге има ла су и „те рен ска ис тра жи ва ња“ ко ја да ју 
до да тан ква ли тет мо но гра фи ји. Ау тор је по се тио и ло кал на гро бља и 
спо мен-обе леж ја, цр кве (не ке од тих све ти ња су из гра ђе не уо чи ра та у 
пе ри о ду о ко ме је ау тор пи сао, по ред не ких су спо ме ни ци и спо мен-обе-
леж ја, а у не ки ма се чу ва ју вред ни за пи си), раз го ва рао је са по том ци ма 
Ру ђа на, при ба вио фо то гра фи је и од ли ко ва ња из тог пе ри о да, имао уви да 
у нео бја вље не ру ко пи се у при ват ним збир ка ма. По зна ва ње те ре на му је 
омо гу ћи ло и да пот пу ни је са гле да ток вој них опе ра ци ја и по је ди нач них 
бор би. По себ ну по хва лу за слу жу је ње гов на пор да књи гу упот пу ни ни-
зом фо то гра фи ја и фо то при ло га (чак 91); уто ли ко пре што се су не ке 
фо то гра фи је пр ви пут јав но об ја вље не. Све те фо то гра фи је на аде ква тан 
на чин упот пу ња ва ју текст књи ге и пред ста вља ју ве ро до сто јан исто риј-
ски из вор, ка ко за пе ри од Пр вог свет ског ра та уоп ште, та ко и за ло кал ну 
исто ри ју Ру дог и Гор њег Под ри ња. Ме ђу при ло зи ма се на ла зи и из вод 
из пе сме Мојковачкабитка Ра до ва на Бе ћи ро ви ћа Тре бје шког по све ћен 
„бор ба ма око Ви ше гра да и Ру дог“. Чак и ти сти хо ви нам се чи не ви ше-
стру ко ин те ре сант ним – осим што на осо бен на чин го во ре о бор ба ма о 
ко ји ма је у књи зи реч, да ју и мо гућ ност да се у том еп ском де се тер цу 
осе ти „дух“ ко ји је по кре тао вој ни ке што су се бо ри ли на Гор њо дрин-
ском фрон ту. С тим у ве зи под се ти мо да је исто ри чар Ста но је Ста но-
је вић по сле Ве ли ког ра та пи сао у Политицика ко ће се рат ни до га ђа ји 
уско ро при ча ти „ра ме уз ра ме“ са на род ним ју нач ким пе сма ма. На ве де-
ни сти хо ви Ра до ва на  Бе ћи ро ви ће по ка зу је да о њи ма не са мо да се при-
ча ло, већ су и ис пе ва не но ве пе сме.

На ве шће мо још не ке ко мен та ре, за па жа ња и раз ми шља ња ко ји се 
на ме ћу на кон  чи та ња књи ге. Го во ре ћи о вој ска ма две срп ске кра ље ви-
не, ау тор ко ри сти при де ве „срп ска“ и „цр но гор ска“. Ја сно нам је да због 
зло у по тре бе тер ми на „ср би јан ски“ (сво ђе ње све га што је срп ско на ср-
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би јан ско, да би по том оно што ни је ср би јан ско пре ста ло да бу де срп ско 
– ка ко упо зо ра ва Ми ло Лом пар), тре ба ло би би ти опре зан кад је реч о тој 
од ред ни ци. Ме ђу тим, ка да се го во ри о за јед нич ким опе ра ци ја ма је ди ни-
ца Ср би је и Цр не Го ре у Пр вом свет ском ра ту, чи ни се да је оправ да но 
и прак тич но по сег ну ти за по ме ну тим тер ми ном ка ко би се има ла у ви ду 
„раз ли ка“ из ме ђу две срп ске вој ске (и цр но гор ска је срп ска; а збир но 
их ни је по гре шно на зи ва ти срп ским). До дат ни ар гу мент у при лог то ме 
пред ста вља чи ње ни ца да се и у из во ри ма из тог вре ме на ко ри сти тер мин 
„ср би јан ска“ за вој ску Кра ље ви не Ср би је. На при мер, то у мо но гра фи-
ји по твр ђу ју из во ди из днев ни ка ка пе та на Ми ла Ке њи ћа („ср би јан ска 
вој ска“, „ср би јан ске тру пе“) и Опе ра циј ског днев ни ка Дру ге сан џач ке 
ди ви зи је цр но гор ске вој ске („Ср би јан ци“). На рав но, на тер ми ну „ср би-
јан ски“ не би тре ба ло ин си сти ра ти, и ва ља га ко ри сти ти са мо за пе ри од 
до ја ну а ра 1916. и ка пи ту ла ци је Цр не Го ре (по сле то га је оста ла са мо 
јед на срп ска вој ска).

Чи та ју ћи мо но гра фи ју ни смо на и шли на чи ње нич не гре шке или 
про пу сте. Овом при ли ком, из крај ње уских „ло кал па три от ских“ по бу да, 
скре ће мо па жњу тек на ко рек ци ју у на зи ву јед ног од то по ни ма што се 
по ми ње у мо но гра фи ји. Опи су ју ћи бор бе во ђе не у ок то бру 1914. Ау-
тор на во ди ме сто „Хан на Бр ду“ (стр. 70). У по ме ну тој еди ци ји „Ве ли ки 
рат Ср би је“ за и ста се, и то на ви ше ме ста, на во ди „хан на бр ду“ (упра-
во ка ко је и на пи са но, по чет ним ма лим сло вом). Ме ђу тим, то се ло, на 
раз ме ђу ви ше град ске и ро га тич ке оп шти не, из ме ђу Ко пи та и Сје мећ ког 
по ља, зо ве се Хан Бр до (у по пи су из 1910. сто ји: „Хан-бр до“). По све-
му су де ћи вој ни ци на те ре ну ни су до бро при бе ле жи ли на зив ме ста (у 
еди ци ји „Ве ли ки рат“ слич не ома шке мо гу се уо чи ти и код дру гих то по-
ни ма; нпр. Сје мећ сре ће мо при бе ле жен и као „Се мећ“ и као „Се мић“). 
У исто вре ме, не што ве ћа па жња у мо но гра фи ји тре ба ло је по кло ни ти 
ге о граф ским кар та ма. Као је дан од при ло га да та је „кар та Ру дог“ где су 
„за о кру же не [...] ко те на ли ни ји од бра не Ру дог“ у опе ра ци ја ма во ђе ним у 
дру гој по ло ви ни но вем бра и по чет ком де цем бра 1914. го ди не (стр. 141). 
На осно ву ње мо же се сте ћи од ре ђе на пред ста ва о те ре ну у око ли ни овог 
по гра нич ног ме ста где су во ђе не бор бе. Не ке стра не исто ри о гра фи је, по-
пут фран цу ске, из оправ да них раз ло га по све ћу ју ви ше па жње кар та ма. 
Сти че се ути сак да би се са не ко ли ко ма па или ка ра та на још бо љи на чин 
чи та о ци ма до дат но при бли жио рас по ред сна га и ток опе ра ци ја.

Књи га П. Осто ји ћа нам, с јед не стра не, пру жа за о кру жен и ве о ма 
до бар при каз бор би око Ру дог и опе ра ци ја на Гор њо дрин ском фрон ту 
(и ши рег зна ча ја ко ји су има ли!), а с дру ге стра не, при ка зу је и жи вот и 
ис ку ше ња с ко ји ма је ло кал но ста нов ни штво мо ра ло да се но си у пр-
вим го ди на ма ра та и за вре ме оку па ци је. Са чу ва ност и до ступ ност из-
во ра ути ца ли су на то да пр ви те мат ски оквир бу де пот пу ни је при ка зан 
(том те ма ти ком се ау тор ис црп но ба вио и ту се, са по ја вом но вих из во-
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ра, евен ту ал но мо гу уно си ти од ре ђе не до пу не, де та љи и ни јан се). Ка да 
је реч о рат ним ис ку стви ма Ру ђа на, ау тор је кроз из во ре, ли те ра ту ру и 
„те рен ски рад“ ус пео да чи та о ци ма при бли жи све основ не про бле ме са 
ко ји ма су се они у по ме ну том пе ри о ду су о ча ва ли: те рор шуц ко ра, од во-
ђе ње у ло го ре, уми ра ње од за ра зних бо ле сти, глад, уз до бро вољ но сту-
па ње у ре до ве срп ске вој ске итд. Осим што се мо гу са гле да ти раз ли чи те 
стра хо те кроз ко је је ста нов ни штво тог кра ја про шло, мо гу се до не кле 
осе ти ти и раз ме ре тра ге ди ја што су по га ђа ле чи та ве по ро ди це (слу чај 
по ме ну те по ро ди це Ву ко вић). По је ди нач ним при ме ри ма Осто јић је илу-
стро вао ре ле вант на пи та ња и по ја ве у ру ђан ском кра ју, а у од су ству из-
во ра што би да ли за о кру жен при каз нпр. о раз ме ра ма уми ра ња од епи-
де ми је пе га вог ти фу са или ис ку стви ма Ру ђа на у ло го ру у Ара ду, по се зао 
је за оп штим са зна њи ма да би упот пу нио пред ста ву о де ша ва њи ма на 
ло кал ном ни воу. На во дио је, као па ра ме тар, по дат ке о раз ме ра ма стра да-
ња од епи де ми је „пе гав ца“ у Ср би ји или пре до ча вао број ке о уми ра њу 
Ср ба ин тер ни ра ца у арад ском ло го ру. „Оп штом сли ком“ је упот пу ња вао 
пред ста ве и са зна ња и о оном „ру ђан ском“. На осно ву уви да у по је ди-
нач не по дат ке до ко јих је до шао, али и уз свест о „ши рој сли ци“, ау тор 
је, као што смо већ на по ме ну ли, уз од ре ђе не огра де из но сио про це не и 
прет по став ке о раз ме ра ма стра да ња ста нов ни штва ру ђан ског кра ја; ши-
ре по сма тра но, ни је Ру до у том  по гле ду из у зе так, исто ри о гра фи ја да нас 
не рас по ла же по у зда ним и пре ци зним број ка ма о ци вил ним жр тва ма Пр-
вог свет ског ра та на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не.

У уво ду књи ге П. Осто јић је од ме ре но, у не ку ру ку и скром но 
на вео: „Си гу ран сам да ће мла ђе ко ле ге исто ри ча ри ко ји се бу ду ин те ре-
со ва ли за овај пе ри од исто ри је и до га ђа је ве за не за те му ово га ра да от-
кри ти још мно го за ни мљи вих де та ља и да ће им овај рад по слу жи ти као 
основ за њи хо ва да ља ис тра жи ва ња“. Има ју ћи у ви ду ове ре чи, мо же се 
сло бод но на ве сти да мо но гра фи ја ко ле ге Осто ји ћа са ма по се би пред ста-
вља за о кру жен, исто ри о граф ски вре дан ре зул тат, али и да за и ста пру жа 
и ви ше не го до бро по ла зи ште (па и под сти цај!) за да ља ис тра жи ва ња и 
ши ре ње на уч ног зна ња о по ме ну тој те ми. Ако се не где мо гу тра жи ти 
по ма ци у да љим ис тра жи ва њи ма – то је у оном „ру ђан ском“ (вој не опе-
ра ци је су, по на вља мо, од лич но об ра ђе не). Ка да се има у ви ду са чу ва ност 
из во ра о овим пи та њи ма (у зна чај ној ме ри као по сле ди ца ра за ра ња на-
ста лих то ком Дру гог свет ског ра та и су ко ба из де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка, а де лом и не бри ге и то га што, из по ли тич ких раз ло га, бла го вре-
ме но ни је во ђе но ра чу на о си сте мат ском из у ча ва њу стра да ња кроз ко ја 
је про шао срп ски на род на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не), сва ки но ви 
по да так и са зна ње до ко га се до ђе би ће дра го це ни! Ка ко се П. Осто јић 
до са да си сте мат ски ба вио те ма ма из „за ви чај не исто ри је“ (и успе шно 
их по ве зи вао са ши рим то ко ви ма!), из ра жа ва мо на ду, па и уве ре ње, да у 
на ред ним го ди на ма, осим од „мла ђих ко ле га исто ри ча ра“, мо же мо оче-
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ки ва ти не ке но ве ра до ве и до пу не прет ход них ис тра жи ва ња про ис те кле 
из ве ли ке ис тра жи вач ке енер ги је и пе ра овог вред ног пре га о ца!

***
Књи га П. Осто ји ћа, нео п ход но је и то ис та ћи, на пи са на је ја сним, 

пит ким, чит ким сти лом (већ смо по ме ну ли да је реч о књи жев ни ку!), 
што је чи ни при јем чи вом ши рем кру гу чи та ла ца, а не са мо исто ри ча ри-
ма. Са ши рег ста но ви шта по сма тра но, сво јим са др жа јем она мо же би ти 
ин те ре сант на сва ком ко га ин те ре су је исто ри ја срп ског на ро да, исто ри ја 
Ве ли ког ра та (по себ но вој них опе ра ци ја), или љу ди ма за ин те ре со ва ним 
за жи вот и исто риј ска ис ку ства Ср ба на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не. 
Го во ре ћи о „оп штим“ са зна њи ма ко је књи га ну ди, на пр вом ме сту, сва-
ка ко, тре ба ис та ћи при каз опе ра ци ја на Гор њо дрин ском фрон ту и њи хов 
ути цај на бор бе во ђе не 1914. и 1915. го ди не. Та ко ђе, чи та ју ћи књи гу мо-
же мо на и ћи на низ ва жних („оп штих“) уви да, за ми сли ти се и за пи та ти 
над не ким те ма ма. Ре ци мо: ка кав је био „дух“ срп ских (ср би јан ских и 
цр но гор ских) вој ни ка ко ји ни су уз ми ца ли пред оном „па кле ном ар ти-
ље риј ском ва тр ом“ што је ру ши ла све пред со бом и „пре ко па ва ла“ бр-
да? Ка ко су се при лич но ло ше опре мље ни, глад ни, пре мо ре ни или про-
мр зли, у те шким вре мен ским при ли ка ма не у стра ши во но си ли са бо ље 
опре мље ним, тех нич ки над моћ ни јим не при ја те љи ма (Р. Б. Тре бје шки 
пе ва: „Лед на ки ша ка из ка бла ли је/ А сун це се за обла ке кри је/ Осво ји ли 
сње го ви и зи ме,/ Мно ги не зна ка ко му је име,/ Но ђа во ла ку не што га 
ство ри,/ Да се с Бо гом и љу ди ма бо ри./ Но кад Шва бе пре бро ди ше Дри-
ну,/ И Ви ше град шћа ху да раз ми ну,/ До че ка их Го ји ни ћу Лу ка/ Кр ди са 
им по ло ви ну пу ка.“ И да ље: „До Ру до га и гра да При бо ја,/ Сто пу зе мље 
не да ду без бо ја.“)? За што су не при ја тељ ске сна ге  срп ске све ште ни ке 
и учи те ље сла ли у ло го ре? За што су на кућ ном пра гу уби ја ни ци ви ли и 
па ље на срп ска имо ви на? Због че га су же не и де ца за тва ра ни у ку ће ко-
је су по ли ва не пе тро ле јом и па ље не? Због че га је ло кал но му сли ман ско 
ста нов ни штво пу ца ло на срп ске је ди ни це и пру жа ло по др шку ау стро у-
гар ским тру па ма? И, јед на ко ва жно: за што су по је ди ни му сли ма ни до-
бро вољ но сту па ли у срп ске је ди ни це и бра ни ли срп ске ци ви ле од те ро ра 
шуц ко ра? Иа ко је реч о при ме ри ма из ло кал не сре ди не, све те чи ње ни це 
ни су би ле из у зе ци и уса мље ни слу ча је ви! Због то га и на ди ла зе, као и 
сам са др жај књи ге, ло кал не окви ре на ко је се од но се!

По ме ну ти ло кал ни окви ри, ме сто и зна чај књи ге у окви ру њих, 
за слу жу ју по се бан ко мен тар. (Пре не го што пре ђе мо на Ру до и Ру ђа не, 
пре по ру чи ли би смо књи гу гра ђа ни ма Цр не Го ре. Она их мо же под се ти ти 
на прег ну ћа, ју на штво и жр тве пре да ка, али и на од ре ђе на „иден ти тет-
ска“ пи та ња, од но сно не дво сми сле но срп ско осе ћа ње та да шњих Цр но-
го ра ца. Због сво је вр сне „ис тра ге пре да ка“, раз ра чу на ва ња са соп стве ном 
исто ри јом и „пре дањ ским пам ће њем“, од ри ца ња од на ци о нал них тра ди-
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ци ја и „иден ти тет ског ин же ње рин га“ ко ји се спро во ди, вре ди ука за ти и 
на овај тан ки, али ви дљи ви „слој“ мо но гра фи је П. Осто ји ћа.) Књи га Ру
доуВеликомрату1914–1918 пред ста вља, с јед не стра не, при мер ка ко се 
чу ва и не гу је „кул ту ра се ћа ња“ на прет ке; с дру ге стра не, она ука зу је на 
је дан од мо гу ћих на чи на вра ћа ња „ду га“ за ви ча ју. „Чо век је ду жан свом 
за ви ча ју“, пи сао је сво је вре ме но Иво Ан дрић (СмртуСинановојтеки
ји), а ми ову мо но гра фи ју – али и оста ле ра до ве П. Осто ји ћа – са гле да ва-
мо, из ме ђу оста лог, и у том „кљу чу“. Да Ру ђа ни и ста нов ни ци окол них 
кра је ва да нас по шту ју се ћа ње на прет ке и стра да ња ко ја су пре тр пе ли 
по твр ђу ју спо мен-обе леж ја по диг ну та или об но вље на то ком обе ле жа-
ва ња сто го ди шњи ца Ве ли ког ра та (спо ме ник на Ци гли по диг нут 2014; 
спо мен-пло ча по све ће на при пад ни ци ма цр но гор ске Сан џач ке вој ске по-
диг ну та на пра во слав ном гро бљу у Ру дом 2015; об на вља ње спо мен-ка-
пе ле Св. Ђор ђа и ко стур ни це у Вар ди шту 2016). Ме ђу тим, се ћа ња на те 
до га ђа је су про то ком вре ме на из бле де ла и пре шла из „ко му ни ка тив ног 
пам ће ња“ (под ра зу ме ва пре но ше ње се ћа ња на до га ђа је углав ном усме-
ним пу тем, у тра ја њу од нај ви ше три ге не ра ци је) у до мен оно га што се 
на зи ва „кул тур ним пам ће њем“ и „кор пу сом до га ђа ја на ци о нал не исто-
ри је“. Прак тич но, се ћа ња на не ка да шње до га ђа је ме ђу по том ци ма су се 
про то ком вре ме на све ла са мо на обри се.

Ба ве ћи се пе ри о дом Ве ли ког ра та, П. Осто јић – ко ји је, ка да је 
реч и о пе ри о ду Дру гог свет ског ра та, по знат по узо р ним „те рен ским 
ис тра жи ва њи ма“, и укр шта њу са зна ња до ко јих је до шао ин тер вју и шу-
ћи ме шта не („усме на исто ри ја“) са оним што пру жа ју „не вољ ни све до-
ци“ про шле ствар но сти (до ку мен ти) – ис по љио је оправ дан опрез пре ма 
усме ним све до чан стви ма по то ма ка. На при мер, пи шу ћи о из бе гли штву 
ста нов ни ка Ру дог он на во ди да о тим до га ђа ји ма „по сто је при че ко је су 
ипак с вре ме ном по ста ле ма гло ви та сје ћа ња оних ко ји су их пам ти ли 
као до жи вља је сво јих нај бли жих“. Та ква „ма гло ви та сје ћа ња“, на рав но, 
ни су у пот пу но сти од ба че на, али су кри тич ки пре и спи та на – из дво је но 
је оно што је „исто риј ско“ у њи ма, ста вље но у од го ва ра ју ћи исто риј ски 
кон текст и упо ре ђе но са по да ци ма из дру гих из во ра. На тај на чин, уз 
ко ри шће ње по ме ну тих ра зно вр сних исто риј ских из во ра, до би ја се јед на 
по у зда на ре кон струк ци ја про шле ствар но сти ко ја по том ци ма при бли жа-
ва све оне стра хо те што су их пре тр пе ли њи хо ви пре ци. Ка да смо већ 
по ми ња ли спо мен-обе леж ја, ко ја та ко ђе има ју бит ну уло гу у из град њи 
„кул ту ре се ћа ња“ на Ве ли ки рат, са зна ња што их књи га ну ди омо гу ћа ва-
ју да се бо ље раз у ме и схва ти оп шти кон текст и окол но сти, тј. шта и ка ко 
се на тим ме сти ма од и гра ло (уз но ва спо мен-обе леж ја, ау тор у мо но гра-
фи ји ука зу је и на она по диг ну та у ме ђу рат ном пе ри о ду, по пут спо мен-
ко стур ни це у Штрп ци ма и спо мен-ко стур ни це у Ро га ти ци). Му дри В. Је-
ро тић је ис ти цао да су Ср би „је дан за бо ра ван на род“, да „све за бо ра вља-
ју“, кри за „кул ту ре се ћа ња“ је да нас очи глед на,  пред ста ве о исто ри ји 
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упро шће не – при та квом ста њу ства ри, а по себ но има ју ћи у ви ду зна чај 
Пр вог свет ског ра та за на ци о нал ни иден ти тет Ср ба, ја сно је ко ли ко су су 
нам у овом ча су ва жна озбиљ на ис тра жи ва ња по пут оног ко је је спро вео 
П. Осто јић и књи ге као што је РудоуВеликомрату1914–1918. На гла ша-
ва мо ов де да су на ро чи то ва жни они де ло ви мо но гра фи је ко ји све до че о 
пре тр пље ним стра да њи ма. Не го ва ње све сти и „кул ту ре се ћа ња“ на стра-
да ња из пе ри о да Ве ли ког ра та је нео п ход но ка ко се то не би по но ви ло 
(ка да је реч о про сто ру Бо сне и Хер це го ви не на до дат ни опрез упу ћу ју 
ис ку ства Дру гог свет ског ра та, ка да се на си ље над срп ским ци ви ли ма 
по но ви ло у још из ра же ни јем ви ду и са да ле ко број ни јим жр тва ма).

Вра ти ли би смо се, на кра ју, по но во на „ши ри план“. У да на шње 
вре ме – вре ме „хи брид ног ра то ва ња“ – људ ска свест се ја вља као „бо-
ји ште“ на ко ме се во де бор бе. Рат се во ди у гла ва ма љу ди и – ка ко ка же 
Ма ти ја Бећ ко вић – „ви ше се не ги не од са бље и пу шке, већ од зло ста вља-
ња ду ха и ду ше“! Шта ви ше, пред срп ски на род се отво ре но(!) по ста вља 
зах тев за „про ме ном све сти“. У тој бор би ко ја се во ди „исто риј ско пам-
ће ње“ пред ста вља је дан од ва жни јих ви до ва от по ра. Ка ко на то ука зу је 
Ми лош Ко вић, „исто риј ско пам ће ње, уз ква ли тет ору жа них сна га, здра-
ву еко но ми ју и број ста нов ни ка“ пред ста вља „је дан од нај зна чај ни јих 
ре сур са јед не на ци је, ко ја хо ће да бу де сло бод на и да има бу дућ ност“. 
То нас до во ди и до Пр вог свет ског ра та као јед ног од нај зна чај ни јих до-
га ђа ја срп ске исто ри је и јед не од нај ва жни јих ко лек тив них успо ме на 
ко је чи не на ци о нал ни иден ти тет срп ског на ро да. Из град ња и не го ва ње 
„кул ту ре се ћа ња“ на овај ва жан пе ри од на ци о нал не исто ри је у пу ном 
сми слу пред ста вља чин от по ра и је дан од на чи на спре ча ва ња то га да 
се пре тво ри мо у „без о блич ну ма су“ ко ја по же љи и по тре би мо же да се 
мо де лу је. У том сми слу, књи га П. Осто ји ћа РудоуВеликомрату1914–
1918 пред ста вља онај „си тан рад“ (Т. Ма са рик) ко ји смо по ми ња ли, ону 
„бор бу књи гом“ и во је ва ње „бес те ле сним си ла ма“ на што је ука зи вао С. 
Но ва ко вић! Има ју ћи све на ве де но у ви ду на да мо се да ће књи га ко ле ге 
Осто ји ћа на ћи пут до чи та ла ца, на ро чи то у ру ђан ском кра ју и окол ним 
под руч ји ма о ко ји ма мо но гра фи ја го во ри. Пи шу ћи о по тре би „не го ва ња 
љу ба ви пре ма род ном кра ју“ ве ли ки Дми триј Ли ха чов је скре тао па жњу 
на то да је „нео п ход но [...] да се већ у сред њој шко ли учи исто ри ја за-
ви ча ја, да по сто је кру жо ци по све ће ни исто ри ји [...] род ног кра ја“, да у 
„про гра ми ма исто ри је сред њих шко ла тре ба пред ви де ти ча со ве ло кал не 
исто ри је“. У том сми слу, по себ но из ра жа ва мо на ду и сма тра мо да би 
би ло до бро да се мла ђи на ра шта ји упо зна ју са са др жа јем књи ге Рудоу
Великомрату1914–1918!
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СтефанРАДОЈКОВИћ,сарадникМузејажртавагеноцида
Бе о град 

Уве за ни ге но ци ди и њи хо во раз у ме ва ње: Раз го вор с проф. др Алек
сан де ром Кор бом

Аб стракт: Рад има за циљ да пред ста ви де ло ве раз го во ра са др Алек-
сан де ром Кор бом у про сто ри ја ма Му зе ја жр та ва ге но ци да, у Бе о гра ду, 25. 
ју ла 2019. го ди не. То ком јед но сат ног раз го во ра са го вор ни ци су раз мо три ли 
ана ли тич ку упо тре бљи вост тер ми на геноцид, слич но сти и раз ли ке у на уч ним 
ин тер пре та ци ја ма намера и планова уста шког по кре та из ме ђу ре ги о нал не и 
ино стра не исто ри о гра фи је, али и још не ке те ме под јед на ко ва жне за ре ги о нал-
ну на уч ну за јед ни цу – кри тич ки при ступ не мач ким и ита ли јан ским из во ри ма, 
пред но сти ком па ра тив ног ис тра жи ва ња де ша ва ња у Ја се нов цу и дру гим ло го-
ри ма, као и те му о Ба но ви ни Хр ват ској и ње ној уло зи у ди на ми ци раз во ја ге но-
ци да у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Де ло ви из раз го во ра, во ђе ног на ен гле-
ском, а за по тре бе ра да пре ве де ног на срп ски је зик, до пу ње ни су про прат ним 
ко мен та ри ма и по ја шње њи ма ау то ра на од го ва ра ју ћим ме сти ма.

Кључ не ре чи: Алек сан дер Корб, Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска, Ба но-
ви на Хр ват ска, Ја се но вац, ге но цид над Ср би ма, Хо ло ка уст, По рај мос, на си ље, 
исто ри ја, те о ри ја.

1. Увод но раз ма тра ње

На си ље и стра да ња у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској (НДХ), то ком 
Дру гог свет ског ра та на про сто ри ма оку пи ра не Кра ље ви не Ју го сла ви је 
(1941–1945), си гур но се не убра ја у не ис тра же не те ме ка ко од број них 
пред став ни ка на уч не за јед ни це, та ко и од по је ди на ца-ама те ра. На рав но, 
са зна ња о НДХ и ге но ци ду по чи ње ним над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма, 
као и о зло чи ни ма над про тив ни ци ма уста шког ре жи ма ме ђу хр ват ским 
и му сли ман ским ста нов ни штвом, вре ме ном су се ме ња ла – про ду бљи ва-
ла, про ши ри ва ла и до пу ња ва ла; исто риј ска на у ка, као и све оста ле дру-
штве но-ху ма ни стич ке на у ке, ни је ста тич ка ка те го ри ја већ ди на мич ка тј. 
ево лу и ра и по сте пе но уса вр ша ва сво је ин тер пре та тив не окви ре и ме то-



256

до ло шке при сту пе у ис тра жи ва њу од ре ђе них фе но ме на. С тим у ве зи, 
мо же мо угру бо да ски ци ра мо по де лу на ре ле вант ну ста ри ју, до ми нант но 
ре ги о нал ну1, али не ис кљу чи во,2 и но ви ју на уч ну ли те ра ту ру, у чи јем су 
окви ру пу бли ка ци је ино стра них ау то ра ви ше за сту пље не.3 Су штин ска 

1 Из ме ђу оста лих, ту се убра ја ју сле де ћа де ла ре ги о нал не исто ри о гра фи је: V. 
No vak, Velikaoptužba (MagnumCrimen).PolavijekaklerikalizmauHrvatskoj, Na klad-
ni za vod Hr vat ske, Za greb, 1948; Ф. Чу ли но вић, ОкупаторскаподелаЈугославије, Вој-
но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1970; F. Je lić-Bu tić, Ustaše iNezavisnaDržavaHrvatska
1941–1945, Li ber, Za greb, 1977; B. Kri zman, AntePavelićiustaše, Glo bus, Za greb, 1978; 
B. Kri zman, NDHizmeđuHitleraiMusolinija, Glo bus, Za greb, 1978; Ј. Ро ма но, Јевреји
Југославије1941–1945.ЖртвегеноцидаиучеснициНОРа, Са вез је вреј ских оп шти на 
Ју го сла ви је, Бе о град, 1980; В. Де ди јер и А. Ми ле тић, ПротеривањеСрбасаогњишта
1941–1944, Про све та, Бе о град 1989; В. Ђ. Ђу рић, Усташеиправославље–Хрватска
православнацрква, Бе ле тра, Бе о град, 1989; V. Žer ja vić, GubicistanovništvaJugoslavijeu
Drugomsvjetskomratu, Ju go slo ven sko vik ti mo loš ko druš tvo, Za greb, 1989; N. Len gel-Kri-
zman, „Pri log pro u ča va nja te ro ra tzv. NDH: Sud bi na Ro ma 1941–1945“, Časopiszasuvre
menupovijest, Vol. 18, br. 1, str. 29–42.

2 Ов де ва ља на ве сти и не ке ино стра не пу бли ка ци је, об ја вље не у пе ри о ду из ме-
ђу 1944. и 1991. го ди не: R. Lem kin, AxisRuleinOccupiedEurope.Lawsofoccupation,
analysis of government, proposlas for redress, Car ne gie In sti tu tion of Was hing ton, Was-
hing ton, 1944; A. Man hat tan, TerroroverYugoslavia,thethreattoEurope, Watts, Lon don, 
1953; E. Pa ris, GenocideinsateliteCroatia1941–1945.ARecordofRacialandReligious
Persecutions andMassacres, The Ame ri can In sti tu te for Bal kan Af fa irs, Chi ca go, 1961; 
L. Hory and M. Bros zat, Der kroatischeUstaschaStaat 1941–1945, De a utsche Ver lag’s 
Aus stalt, Stut tgart, 1964; B. Ko čo vić, ŽrtveDrugogsvetskogratauJugoslaviji, Na še de lo, 
Lon don, 1985; Den nis Re in hartz, „Dam na tion of the Out si der: The Gypsi es of Cro a tia and 
Ser bia in the Bal kan Ho lo ca ust, 1941–1945“, in D. Cro we and J. Kol sti (eds.), TheGypsies
ofEasternEurope, Ar monk, New York, 1991.

3 Нео п ход но је на ве сти и пу бли ка ци је об ја вље не на кон 1991. го ди не, ре ги о нал-
не исто ри о гра фи је: С. Кур ду ли ја, АтласусташкоггеноциданадСрбима19411945, 
Исто риј ски ин сти тут СА НУ, 1994; Z. Di zdar, M. Gr čić i dr. (ur.), TkojetkouNDH, Mi-
ner va, Za greb, 1997; М. Ри сто вић, Употразизауточиштем–ЈугословенскиЈеврејиу
бекствуодХолокауста19411945, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1998; С. Tрифковић, 
Усташе.Балканскосрцетаменаевропскојполитичкојсцени, БИГЗ, Бе о град, 1999; Ј. 
Мир ко вић, Објављениизвориилитературао јасеновачкимлогорима, Му зеј жр та ва 
ге но ци да, Бе о град, 2000; I. Gol dštajn i S. Gol dštajn, HolokaustuZagrebu, No vi Li ber, Za-
greb, 2001; N. Ma ta u šić, Jasenovac19411945.Logorsmrtiiradnilogor, Je sen ski i Turk, 
Za greb, 2003; Ђ. За те за ло, Јадовно–Комплексусташкихлогора, I–II, Му зеј жр та ва 
ге но ци да, Бе о град, 2008; М. Ко ља нин, ЈеврејииантисемитизамуКраљевиниЈугосла
вији1918–1941, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 2008; Вла ди ка Јо ван (Ћу-
ли брк), ИсториографијахолокаустауЈугославији, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул-
тет – Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2011; D. Vo jak, B. Pa po и dr., StradanjeRomau
NezavisnojDržaviHrvatskoj,1941–1945, In sti tut druš tve nih zna no sti „Ivo Pi lar“, Za greb, 
2015; A. Ben čić, S. Odak i D. Lu cić (ur.), Jasenovac–manipulacije,kontroverzeipovije
snirevizionizam, Jav na usta no va Spo men-pod ruč je Ja se no vac, 2018; П. Илић, Степинаци
ХолокаустуНДХ, Ал ба трос плус, Бе о град, 2018; I. Gold stein, Jasenovac, Aka dem ska 
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раз ли ка, по ред очи глед не вре мен ске и про стор не, је сте у при сту пу са-
мом ис тра жи ва њу. Раз ма тра ју ћи до при нос Ме на хе ма Ше ла ха из у ча ва њу 
стра да ња у НДХ,4 вла ди ка сла вон ски го спо дин Јо ван при ме ћу је да по-
ме ну ти ау тор ни је по ка зи вао „ни ка кав по се бан ин те рес за те о риј ско уте-
ме љи ва ње сво јих син те за и у то ме је имао ви ше за јед нич ког са сво јим 
ју го сло вен ским ко ле га ма исто ри ча ри ма.“5 Слич но при ме ћу је и Берг холц 
ка да ука зу је на пре ве ли ку па жњу што ју је ре ги о нал на исто ри о гра фи ја 
по све ћи ва ла опи си ва њу зло чи на у НДХ, уме сто њи хо вом об ја шња ва њу.6 
Пре ма То ми сла ву Ду ли ћу, тра ди ци о нал на ис тра жи ва ња о зло де ли ма у 
кон це тра ци о ном ло го ру Ја се но вац углав ном су де скрип тив ног ка рак те-
ра – пру жа ју ва жне чи ње ни це о бро ју мр твих и „при ро ди“ ло гор ског 
ком плек са – док но ви ја, у по след њих 15 го ди на, и те о риј ски усме ре на 
ана ли за, те жи об ја шња ва њу дру штве не и пси хо ло шке ди на ми ке на си ља 
уну тар ло го ра.7

На ве де на ка рак те ри сти ка ре ги о нал не, а сва ка ко и срп ске, исто-
ри о гра фи је – реч је о кла сич ном исто ри ци стич ком при сту пу8 – ни у ком 
слу ча ју не зна чи да ње на на уч на са зна ња не ма ју вред ност! На про тив, 
Де јан Јо вић сма тра да су кри те ри ју ми за са ве сно и са знај но вред но из ве-
де но ис тра жи ва ње сле де ћи: 1) при ка за ни но ви из во ри (чи ње ни це) ко ји 
да ју од го вор на пи та ње штаседесило; 2) но ве ин тер пре та ци је по сто-
knji ga, No vi Sad, 2019.

4 За ви ше ин фор ма ци ја о на уч ном до при но су Ме на хе ма Ше ла ха, сво је вр сног 
„мо ста“ из ме ђу ре ги о нал не и ино стра не исто ри о гра фи је, кон сул то ва ти: В. Јо ван (Ћу-
ли брк), ИсториографијахолокаустауЈугославији, оп. цит., стр. 102–104; та ко ђе, ви-
де ти сле де ће члан ке по ме ну тог ау то ра: M. She lah, „Ge no ci de in Sa tel li te Cro a tia du ring 
the Se cond World War“, in M. Be ren ba um (ed.), AMosaicofVictims:NonJewsPersecuted
andMurderedbyNazis, New York Uni ver sity Press, New York, 1990, pp. 74–79; М. She-
lah, „The Oc cu pa tion of Du brov nik by Wa fen SS Di vi sion ’Prinz Eu gen’ on 12 Sep tem ber 
1943’, MediterraneanHistoricalReview, Vol. 1, no. 1, pp. 105–111; М. Ше лах, „Суд би на 
је вреј ских из бе гли ца на ото ку Ра бу“, ЗборникЈеврејскогисторијскогмузеја,св. 7, бр. 
1, стр. 190–197.

5 В. Јо ван (Ћу ли брк), ИсториографијахолокаустауЈугославији, оп. цит., стр. 
104.

6 M. Berg holz, ViolenceasaGenerativeForce.Identity,NationalismandMemoryin
aBalkanCom mu nity, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 2016, стр. 7.

7 „New per spec ti ves on past and pre sent of for mer camp“, InternationalHolocaust
RemembranceAlliance(IHRA), до ступ но пре ко ин тер не та: https://ho lo ca u stre mem bran ce.
co m/news-ar chi ve/ne w-per spec ti ves-past-and-pre sent-for mer-camp (При сту пље но 19. фе-
бру а ра 2020).

8 За ви ше ин фор ма ци ја кон сул то ва ти: М. Јо ва но вић и Р. Ра дић, Кризаисторије.
Српскаисториографијаидруштвениизазовикраја20.ипочетка21.века, Удру же ње 
за дру штве ну исто ри ју, Бе о град, 2009, стр. 70–92.

https://holocaustremembrance.com/news-archive/new-perspectives-past-and-present-former-camp
https://holocaustremembrance.com/news-archive/new-perspectives-past-and-present-former-camp
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је ћих из во ра што да ју од го вор на пи та ње заштоседесило;9 да кле, без 
до ступ них, при ре ђе них и об ја вље них из во ра не мо же би ти ни при ме не 
од ре ђе них те о риј ских окви ра чи ји би ре зул та ти би ли пло до но сни у на-
уч но са знај ном по гле ду. Ипак, још увек мо ра мо да че ка мо на те о риј ски 
уо кви ре ну сту ди ју о на си љу и стра да њу у НДХ из пе ра при пад ни ка ре-
ги о нал не на уч не за јед ни це,10 што ни је слу чај са ино стра ним ис тра жи ва-
чи ма.11 Ис так ну ти пред став ник мла ђе ге не ра ци је исто ри ча ра, те о риј ски 
пот ко ван са зна њи ма про и за шлим из сту ди ја о Хо ло ка у сту и ге но ци ду, 
по ку шао је да об ја сни стра да ње Ср ба, Је вре ја и Ро ма, као и уве за ност 
њи хо вих стра да ња, у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.

Про фе сор на Уни вер зи те ту Ле стер (UniversityofLeicester) и за ме-
ник ди рек то ра Цен тра за сту ди је Хо ло ка у ста и ге но ци да „Стен ли Бар тон“ 
(StanleyBurtonCenterforHolocaustandGenocideStudies), др Алек сан дер 
Корб (AlexanderKorb),12 по стао је по знат, ка ко ре ги о нал ној на уч ној та ко 
и ши рој ла ич кој јав но сти, по сле об ја вљи ва ња по ле мич ких – на уч них и 

9 За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: Д. Јо вић, Југославија–државакојајеодумр
ла.Успон,кризаипадчетвртеЈугославије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 11.

10 Пр ве ко ра ке у по жељ ном прав цу мо гле би на го ве сти ти сле де ће пу бли ка ци је: 
И. Др вен џи ја и В. Дра ча, „Ана ли за емо ци ја у ис ка зи ма пре жи вје лих из су ста ва ло го ра 
Го спић –Ја дов но –Паг“, Политичкамисао, св. 56, бр. 2, стр. 116–144; и: М. Ло шонц и П. 
Кр стић (ур.), Холокаустифилозофија, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, 
Бе о град, 2018.

11 Из ме ђу оста лих, ту се убра ја ју сле де ћа де ла ино стра не исто ри о гра фи је: T. 
Du lić, UtopiasofNation–LocalMassKillinginBosniaandHerzegovina, Up psa la Uni ver-
sity Press, Up psa la, 2005; R. Yeo mans, VisionsofAnnihilation.TheUstashaRegimeandthe
CulturalPoliticsofFascism,19411945, Uni ver sity of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2013; 
R. Yeo mans (ed.), TheUtopiaofTerror.LifeandDeathinWartimeCroatia, Uni ver sity of 
Roc he ster Press, Roc he ster, 2015; M. Berg holz, ViolenceasaGenerativeForce.Identity,
NationalismandMemoryinaBalkanCom mu nity, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 2016; 
M. Bi tu njac, Verwicklung.Beteiligung.Unrecht.FrauenunddieUstasaBewegung, Dun-
cker&Hum blot, Ber lin, 2018; P. Adri a no and G. Cin go la ni, NationalismandTerror.Ante
PavelićandUstashaTerrorismfromFascismtotheColdWar, CEU Press, Bu da pest, 2018; 
M. Bi on dich, „Re li gion and Na tion in War ti me Cro a tia: Re flec ti ons on the Us ta ša Po licy of 
For ced Re li gi o us Con ver si ons, 1941–1942“, TheSlavonicandEastEuropeanReview, Vol. 
83, no. 1, pp. 71–116; A. Korb, „Us ta ša Mass Vi o len ce Aga inst Gypsi es in Cro a tia, 1941-
1942“, in A. We iss-Wendt (ed.), TheNaziGenocideoftheRoma. ReassessmentandCom
memoration, Berg hahn Bo oks, New York, 2013, pp. 72–95; A. Korb, „Un der stan ding Us ta ša 
Vi o len ce“, JournalofGenocideResearch, Vol. 12, no. 1, pp. 1–18; T. Du lić, „Mass Kil ling 
in the In de pen dent Sta te of Cro a tia, 1941–1945: A Ca se for Com pa ra ti ve Re se arch“, Journal
ofGenocideResearch, Vol. 8, no. 3, pp. 255–281.

12 За ви ше ин фор ма ци ја о про фе си о нал ним по стиг ну ћи ма ви де ти у: „Dr Ale-
xan der Korb“, UnivercityofLeicester, до ступ но пре ко ин тер не та: https://www2.le.ac.uk/
de part ments/hi story/pe o ple/staff-pa ges/ako rb (При сту пље но 19. фе бру а ра 2020).
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но вин ских – тек сто ва ње го вих кри ти ча ра то ком 2018. го ди не.13 По вод за 
по ме ну те ре ак ци је би ло је пр во, не мач ко, из да ње ње го ве књи ге Усенци
светскограта:масовнонасиљеусташапротивСрба,ЈеврејаиРомау
Хрватској1941–194514 и ин тер вју ау то ра за за гре бач ки Јутарњилист.15 
Украт ко, сре ди шња ли ни ја кри тич ки на стро је не ар гу мен та ци је ука зу је 
на по ку шај Кор ба да до ве де у пи та ње прав ну ква ли фи ка ци ју и по јам ге
ноцид,као и да про бле ма ти зу је пи та ње намере и плана што су ста ја ли иза 
уни ште ња не по жељ ног ста нов ни штва у НДХ.16 Кључ на тач ка из ло же не 
про бле ма ти ке око ко је се раз ви ла рас пра ва је сте пи та ње ау тен тич но сти 
го во ра Ми ла Бу да ка, ми ни ста кул ту ре и ве ра у НДХ, у Го спи ћу 15. ма ја 
1941. го ди не; пре ма Бо јо ви ћу и Ђу ри ћу, из ја ва Бу да ка о „ре ша ва њу срп-
ског пи та ња“ на осно ву прин ци па „три тре ћи не“ пред ста вља је дан од 
до ка за о по сто ја њу на ме ре и пла на.17

У на ред ним ре до ви ма би ће из ло же ни де ло ви раз го во ра са др 
Алек сан де ром Кор бом у про сто ри ја ма Му зе ја жр та ва ге но ци да 25. ју ла 
2019. го ди не, уз при су ство струч ног са рад ни ка Му зе ја, исто ри ча ра Бо-
ја на Ар бу ти не. То ком не што ви ше од јед но сат ног раз го во ра раз ма тра ли 
смо по ме ну те не у рал гич не тач ке али и о дру ге те ме под јед на ко ва жне 
за ре ги о нал ну исто ри о гра фи ју – кри тич ки при ступ не мач ким и ита ли-
јан ским из во ри ма, пред но сти ком па ра тив ног ис тра жи ва ња ја се но вач ког 
ло го ра и дру гих ло го ра, те те му о Ба но ви ни Хр ват ској и ње ној уло зи у 
ди на ми ци раз во ја ге но ци да у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Де ло ви раз-
го во ра, на ен гле ском је зи ку, би ће до пу ње ни про прат ним ко мен та ри ма и 
по ја шње њи ма ау то ра на од го ва ра ју ћим ме сти ма.

13 Не ке од пр вих ре ак ци ја об ја вље не су пре ко ин тер нет пор та ла Б92, за ви ше 
ин фор ма ци ја ви де ти у: „Струч њак за НДХ: У Ја се нов цу ни је стра да ло 700.000“, Б92, 
до ступ но пре ко ин тер не та: https://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.ph p?yyyy=2018&mm-
=05&dd =21&na v_ca te gory=167&na v_id =1394920 (При сту пље но 24. фе бру а ра 2020).

14 Пре вод с ори ги нал ног на сло ва: А. Korb, ImSchattendesWeltkriegs.Massenge
waltderUstašagegenSerben,JudenundRomainKroatien,1941–1945, Ver lag des Ham-
bur ger In sti tuts für So zi al for schung, Ham burg, 2013.

15 За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: R. Baj ru ši, „Nje mač ki po vje sni čar i je dan od 
vo de ćih struč nja ka za po vi jest NDH: ‘Ovo je pra va isti na o bro ju ubi je nih u Ja se nov cu’“, 
Jutarnjilist, до ступ но пре ко ин тер не та: https://www.ju tar nji.hr /vi je sti/hr vat ska/nje mac ki-
po vje sni car-i-je dan-od -vo de cih-struc nja ka-za-po vi jest-nd h-ov o-je -pra va-isti na-o-bro ju-ubi-
je nih-u-ja se nov cu/7373904/ (При сту пље но 19. фе бру а ра 2020).

16 Б. Бо јо вић, „Ре цен зи ја док тор ске ди сер та ци је Алек сан дра Кор ба“, Годишњак
заистраживањегеноцида, св. 10, бр. 1, стр. 179–180.

17 Иби дем; још ви де ти у: В. Ђу рић Ми ши на, „Да ли је Ми ле Бу дак пред ста вио 
про грам ра да про тив Ср ба или је то Срп ска про па ган да?“, Годишњакзаистраживање
геноцида, св. 11, бр. 1, стр. 25.

https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=05&dd=21&nav_category=167&nav_id=1394920
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=05&dd=21&nav_category=167&nav_id=1394920
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/njemacki-povjesnicar-i-jedan-od-vodecih-strucnjaka-za-povijest-ndh-ovo-je-prava-istina-o-broju-ubijenih-u-jasenovcu/7373904/
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/njemacki-povjesnicar-i-jedan-od-vodecih-strucnjaka-za-povijest-ndh-ovo-je-prava-istina-o-broju-ubijenih-u-jasenovcu/7373904/
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/njemacki-povjesnicar-i-jedan-od-vodecih-strucnjaka-za-povijest-ndh-ovo-je-prava-istina-o-broju-ubijenih-u-jasenovcu/7373904/
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2. Упо тре ба тер ми на геноцид

У свом из ве шта ју Ко ми си ји за до де лу на гра да Аушвиц од 25. ма ја 
2011. го ди не, др Бо шко Бо јо вић, про фе сор Уни вер зи те та дру штве них на-
у ка у Па ри зу, не га тив но се од ре дио пре ма док тор ској ди сер та ци ји Алек-
сан де ра Кор ба, од бра ње ној на Уни вер зи те ту Хум болт у Бер ли ну. У из-
ве шта ју, из ме ђу оста лог, на во ди и сле де ће: „У ства ри, ова тен ден ци ја се 
очи ту је већ од на сло ва, као и у увод ном де лу, где ау тор, иа ко до пу шта 
мо гућ ност ква ли фи ка ци је ге но ци да, сма тра да то ипак ни је од го ва ра ју ћа 
ква ли фи ка ци ја, и та се ре ла ти ви за ци ја као цр ве на нит про вла чи кроз чи-
тав ње гов рад.“18 За и ста, Корб сма тра да де фи ни ци ја Ује ди ње них на ци ја 
као, пре све га, прав ни тер мин не пред ста вља ана ли тич ки при ме њив (на-
уч но са знај ни) кон цепт за ис тра жи ва че, а по себ но за исто ри ча ре:

„Сма трам да ни је пре те ра но ко ри стан кон цепт, на ро чи то за 
исто ри ча ре. По сто је ра зно вр сне де фи ни ци је пој ма, у окви ру 
ви ше на уч них ди сци пли на, ко је се обич но не по кла па ју. Де-
фи ни ци ја УН по ти че из прав не на у ке. Та ко ђе, то је вр ло про-
бле ма тич на де фи ни ци ја јер не про пи су је до вољ но пре ци зно 
по треб ну ве ли чи ну гру пе ко ја је ме та зло чи на ка ко би се сам 
чин ока рак те ри сао као геноцид. Дру га не ја сно ћа од но си се на 
пи та ње шта зна чи ако је гру па ме та зло чи на у сво јој це ло сти 
или је то са мо њен део. Да кле, де фи ни ци ја ни је вр ло пре ци-
зна. Исто ри ча ри у сво јим ис тра жи ва њи ма че сто ко ри сте УН 
де фи ни ци ју али их она ау то мат ски во ди у кон цеп ту ал не не-
ја сно ће. […] Ово су про бле ми ве за ни за сам по јам, с то га сам 
од лу чио да за пр во из да ње сво је књи ге по ку шам да не ко ри-
стим по ме ну ти кон цепт.“

Де фи ни ци ја ге но ци да Ује ди ње них на ци ја на ла зи се у окви-
ру Кон вен ци је о пре вен ци ји и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да до не те на 
осно ву ре зо лу ци је 260 А (III) 9. де цем бра 1948. го ди не, где у чла ну бр. 2 
на во ди спо р на ме ста ко ја Корб по ми ње.19 По ред на ме ре да се од ре ђе на 
на ци о нал на, ет нич ка, ра сна или вер ска гру па, де лом или у пот пу но сти, 

18 Б. Бо јо вић, оп. цит., стр. 179.
19 „Con ven tion on the Pre ven tion and Pu nis hment of the Cri me of Ge no ci de“, United

NationsOfficeonGenocidePreventionandtheResponsibilitytoProtect, до ступ но пре ко 
ин тер не та:https://www.un.org/en/ge no ci de pre ven tion/do cu ments/atro city-cri mes/Doc .1_
Con ven tion on the Pre ven tion and Pu nis hment of the Cri me of Ge no ci de.pd f (При сту пље но 
20. фе бру а ра 2020). 
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уни шти и на во ђе ња пет на чи на ко ји се сма тра ју чи ном ге но ци да,20 де фи-
ни ци ја, за и ста, не про пи су је по треб ну ве ли чи ну гру пе; исто та ко, не раз-
ра ђу је да ље у тек сту шта тач но од ре ђу је јед ну гру пу це лом, а шта њен 
део ка да тр пи не ке од на ве де них чи ни ла ца ге но ци да. На на шу при мед бу 
да је Ра фа ел Лем кин (RaphaelLemkin), прав ник и идеј ни тво рац тер ми на 
геноцид, зло чин над Је вре ји ма и Ср би ма у НДХ ока рак те ри сао као ге-
но цид,21 Корб нам је пр во тим по во дом ука зао на знат не раз ли ке из ме ђу 
Лем ки но ве и де фи ни ци је Ује ди ње них на ци ја: 

„[Термин геноцид] био је пред мет рас пра ве ме ђу ве ли ким си-
ла ма ко је су осно ва ле УН. Сва ка од тих др жа ва има ла је сво-
је за мер ке; на при мер, Фран цу ска ни је же ле ла да се тер мин 
од но си пре ви ше на ко ло ни јал ни кон текст, Со вјет ски Са вез 
је на сто јао да се из бег не рас пра ва о кла сним и по ли тич ким 
про го ни ма по је ди них гру па, и та ко да ље. Лем ки но ве иде је 
се и да ље би ле ту, у окви ру тер ми на, али знат но све де ни је 
због при лич ног бро ја ин тер вен ци ја од стра не ве ли ких си ла-
осни ва ча УН. Лем ки но ва де фи ни ци ја би ла је ин клу зив ни ја 
и отво ре на за укљу чи ва ње про го ње них по ли тич ких гру па у 
свој оквир. На при мер, зло чи ни по пут Хо ло до мо ра у Укра ји-
ни или кла сног ге но ци да у Кам бо џи мо гли би се ла ко ока рак-
те ри са ти као геноцид, да се Лем кин пи тао. […]“22

По том, као од го вор на део кри ти ка пред став ни ка срп ске исто ри о-
гра фи је, али и у же љи да до дат но об ја сни лич ни од нос пре ма ана ли тич-
кој упо тре бљи во сти тер ми на геноцид, на гла сио је сле де ће:

20 То су, у окви ру чла на бр. 2 Кон вен ци је, ре дом на ве де ни: а) уби ја ње при пад-
ни ка гру пе, б) на но ше ње озбиљ них те ле сних и пси хич ких по вре да при пад ни ци ма гру-
пе, в) на мер но иза зи ва ње та квих жи вот них усло ва ко ји до во де до фи зич ког уни ште ња 
це ле или де ла гру пе, г) на ме та ње ме ра с на ме ром да се спре чи ра ђа ње де це у окви ру 
гру пе и д) на сил но пре ме шта ње де це из јед не у дру гу гру пу.

21 R. Lem kin, AxisRuleinOccupiedEurope., оп. цит., стр. 259–260.
22 Корб ов де алу ди ра на се дам тех ни ка (аспе ка та) ге но ци да ко је оку па тор (Тре-

ћи рајх) при ме њу је над оку пи ра ним ста нов ни штвом Евро пе, а то су: 1) по ни шта ва ње 
по сто је ћих по ли тич ких ин сти ту ци ја, 2) на пад на дру штве ну ко хе зи ју гру пе од стра њи-
ва њем углед них и уче них љу ди, 3) уни шта ва ње еко ном ских  осно ва за оп ста нак, 4) 
би о ло шко угро жа ва ње кон тро лом или спре ча ва њем ра ђа ња, 5) фи зич ко уни шта ва ње 
ства ра њем те шких жи вот них усло ва и ма сов ним уби ја њем, 6) про га ња ње све штен ства 
и си сте мат ско уни шта ва ње вер ских обје ка та и 9) сво ђе ње мо рал них на че ла на не по сто-
је ћи ни во ра ди сла ма ња (ду хов ног) от по ра оку па ци ји. За ви ше ин фор ма ци ја, ви де ти у: 
R. Lem kin, AxisRuleinOccupiedEurope., оп. цит., стр. 79–89. 
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„Е са да, по је ди ни кри ти ча ри из Ср би је по гре шно су про ту-
ма чи ли мој при ступ тер ми ну и за кљу чи ли да по ку ша вам да 
по рек нем ге но цид [над Ср би ма у НДХ], што ни ка да ни сам 
по ку ша вао. Ни сам при ме нио по јам геноцида на тај слу чај 
ма сов ног на си ља али сам увек ука зи вао на чи ње ни цу да су 
уста ше по ку ша ле уни ште ње срп ске за јед ни це у НДХ као гру-
пе; да кле, не уни ште ње сва ког по је дин ца већ по себ не за јед-
ни це љу ди. […]
Тре нут но, у окви ру дру гог из да ња књи ге и на кон кри ти ка 
упу ће них из Ср би је, схва тио сам да мој при ступ ни је кон-
струк ти ван јер је по јам геноцид по стао ин те грал ни део иден-
ти те та, у окви ру рас пра ва о ње му. Јед но став но, не мо же се 
за о би ћи. […] Сто га, при ме нио сам зна че ње тер ми на ко је је 
у ко ло кви јал ној и сва ко днев ној упо тре би – зло чин ге но ци-
да се де ша ва он да ка да др жа ва или гру па љу ди по ку ша ва да 
уни шти од ре ђе ну за јед ни цу љу ди. Ипак, у окви ру мо је ме то-
до ло ги је и на уч них ра до ва ука зу јем на мањ ка во сти ве за не за 
тер мин и ње го во зна че ње.“

3. Од намере до плана да се по чи ни ге но цид у НДХ

Де фи ни ци ја ге но ци да, на ро чи то ка да је реч о ње ној при ме ни кроз 
ме ха ни зме ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, са др жи кључ ни по јам ко-
ји, не са мо прав ни ци ма, ука зу је на чин ге но ци да или ње го во од су ство 
– по сто ја ње намере (intent) да се од ре ђе на гру па, де ли мич но или пот пу-
но, уни шти због ње ног иден ти те та.23 У сво јој док тор ској те зи, а по том и 
пр вом из да њу књи ге, Корб је про бле ма ти зо вао пи та ње намереи по сто ја-
ња планада се по чи ни ге но цид над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма у НДХ. 
Као што је већ на ве де но, до шло је до ре ак ци је и кри ти ке од исто ри ча ра 
из Ср би је. Др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ди рек тор Му зе ја жр та ва ге но ци да, 
ис та као је сво је не сла га ње: „Но, Кор бо ва тврд ња за и ста, у нај ма њу ру ку, 
ни је тач на јер има си ја сет до ка за да је по сто јао про грам (‘ма стер план’) 
не са мо уни ште ња по ме ну тих ма њи на већ и оних ко ји ни су по др жа ва ли 

23 За ви ше ин фор ма ци ја о специјалној намери (dolus specialis) кон сул то ва ти: 
W. Scha bas, GenocideinInternationalLaw.TheCrimesofCrimes, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2000, стр. 206–207, 213–214 и 217–222; још у: Ј. Qu i gley, TheGeno
cideConvention.AnInternationalLawAnalysis, As hga te Pu blis hing Li mi ted, Ham pshi re, 
2006, стр. 90–91 и 130–134.
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та кву уста шку по ли ти ку и ор га ни за ци ју.“24

То ком раз го во ра освр ну ли смо се и на ову ва жну те му. Као и у 
слу ча ју тер ми на и са мог зло чи на геноцида, Корб нам је ука зао да у сво-
јим ра до ви ма раз ли ку је намере од планова: 

„Ов де мо ра мо да на пра ви мо тер ми но ло шку раз ли ку из ме ђу 
намере и оно га што на зи вам мастерпланом. Да ли је по сто-
јао мастерплан тј. до ку мент са кри вен у не кој фи о ци ко ји је 
го во рио: ‘На овај и ова кав на чин на ме ра ва мо то да ура ди мо’? 
Не. Рет ко ка да по сто ји ка да су у пи та њу ге но ци ди. Да ли је 
по сто ја ла намера да се уби ја? Да, на рав но да је сте. По чи ни-
о ци зло чи на су хте ли да уби ја ју, је су уби ја ли и сам про цес 
уби ја ња је то ком вре ме на ра ди ка ли зо ван. Та ко ђе, ово је је дан 
од ар гу ме на та ко ји ко ри стим у сво јем ис тра жи ва њу НДХ и 
уста ша, ко ји је обо га ћен из у ча ва њем ло кал не ди на ми ке про-
це са уби ја ња. […]“

Да кле, Корб сма тра да је намерапо сто ја ла, али да план – под тер-
ми ном под ра зу ме ва до ку мент(е) ко ји би на ма ње-ви ше де та љан и кон-
зи стен тан на чин екс пли цит но го во рио/ли  о од лу ци и на чи ну на ко ји ће 
уни ште ње од ре ђе не гру пе или ње ног де ла би ти спро ве де но – ни је/ни су 
и да та кви ак ти и ина че пред ста вља ју рет кост ка да је реч о зло чи ну ге но-
ци да. Да би се у пот пу но сти раз у мео ана ли тич ки при ступ Алек сан де ра 
Кор ба, пр во тре ба узе ти у об зир да те о риј ска зна ња при ме ње на на слу чај 
уста шког зло чи на у НДХ про из и ла зе из сту ди ја Хо ло ка у ста:

„Сма трам да рас пра ва о мастерплану и про це су од лу чи ва-
ња, у од ре ђе ном тре нут ку, увек по ста не бес плод на и во ди у 
да ље за блу де. Ово ва жи ка ко за Хо ло ка уст та ко и за дру ге 
ге но ци де. До осам де се тих го ди на 20. ве ка исто ри ча ри су тра-
га ли за Хи тле ро вим пи сме ним на ре ђе њем да се за поч не уби-
ја ње европ ских Је вре ја. Као што да нас зна мо, та кво на ре ђе ње 
ни ка да ни је по сто ја ло. На ци сти су за по че ли уби ја ње Је вре ја 
без да су има ли ја сну иде ју шта је крај њи циљ. Пр во је по че-
ло као ло кал ни ге но цид у ис точ ној Евро пи. Ка да су по че ли 
са уби ја њи ма Је вре ја Пољ ске и Со вјет ског Са ве за ни је би ло 
на зна ка да ће уби ја ти Је вре је Па ри за и Ам стер да ма. Уби ја ње 
је ево лу и ра ло и ра ди ка ли зо ва ло се, ши ри ло се и као та кво чи-

24 В. Ђ. Ми ши на, оп. цит., стр. 26.
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ни ло не га тив ну ди на ми ку уни ште ња.“ 

Украт ко, у окви ру сту ди ја Хо ло ка у ста во ди ла се на уч на рас пра ва 
о пи та њу ге не зе коначногрешења што је до ве ло до по де ле ис тра жи ва ча 
на за ступ ни ке интенционалистичке и функционалистичке те о ри је (об-
ја шње ња). По де ла је под ра зу ме ва ла да, пре све га, исто ри ча ри, ни су са-
гла сни ка да је реч о са мом по ре клу ге но ци да над Је вре ји ма (Холокауст,
шоа) због не по сто ја ња пи са не на ред бе за уни ште ње је вреј ске за јед ни це 
у Евро пи. Док ин тен ци о на ли сти сма тра ју да је Адолф Хи тлер од у век, 
или бар од вре ме на пи са ња књи ге Моја борба (MeinKampf), на ме ра-
вао да уни шти је вреј ску по пу ла ци ју у Евро пи, а по том и дру где у све ту, 
функ ци о на ли сти су ми шље ња да је до та кве од лу ке до шло услед спе ци-
фич ног спле та окол но сти то ком Дру гог свет ског ра та ко ји су ути ца ли на 
Хи тле ра и ње го ве са рад ни ке да фор му ли шу и спро ве ду по ли ти ку ис тре-
бље ња Је вре ја.25 Пре ва гу је од не ла уме ре на стру ја фunkcionalista pred vo-
đe na  Kri sto fe rom Bra u nin gom (ChristopherBrowning) ko ji je us tvr dio, na 
stu di ja ma slu ča ja 101. rезервног по ли циј ског ба та љо на и кон цен тра ци о-
ног ло го ра за Је вре је „Зе мун“ на Ста ром сај ми шту, та да на те ри то ри ји 
НДХ,26да Хи тлер ни је имао ја сну иде ју о то ме ка ко да укло ни Је вре је из 
на ци стич ке Не мач ке и да је тек по сте пе но до шло до ра ди ка ли за ци је и 
бру та ли за ци је не мач ког дру штва и др жа ве, па са мим тим и њи хо вог од-
но са пре ма Је вре ји ма, а је сте кул ми ни ра ло ге но ци дом.

Да кле, Корб као за го вор ник функционализма у окви ру сту ди ја 
Хо ло ка у ста, по ку ша ва да при ме ни исти те о риј ски оквир на сту ди ју уста-
шког на си ља у НДХ ка ко би по ку шао да раз у ме ње го ву ге не зу тј. ка ко, 
за што и под ко јим усло ви ма су ге но ци ди би ли мо гу ћи и от куд то ли ких 
про пор ци ја. Глав на тач ка спо ре ња из ме ђу Бо јо ви ћа и Ђу ри ћа, с јед не 
стра не, и Кор ба с дру ге, је сте ау тен тич ност го во ра јед ног од уста шких 
чел ни ка Ми ле Бу дак у Го спи ћу 15. ма ја 1941. го ди не.27 Слич но као и у 

25 За ви ше ин фор ма ци ја кон сул то ва ти: C. Brow ning, FatefulMonths.Essayson
theEmergenceofthe’FinalSolution’, Hol mes & Meyer Pu blis hers, Inc., New York, 1991, 
стр. 8–16; још, ви де ти по сред ством Ин тер не та:, „The De ve lop ment of the ’Fi nal So lu-
tion’“,YadVashem–TheHolocaustMartyrs’andHeroes’RemembranceAuthority, до ступ-
но на ин тер не ту: https://www.you tu be.co m/watch?v=GPXPjZu rupc (При сту пље но 25. 
фе бру а ра 2020).

26 За ви ше ин фор ма ци ја кон сул то ва ти: К. Бра у нинг, Обичниљуди:101.резер
вниполицијскибатаљониконачнорешењеуПољској, Фа бри ка књи га, Бе о град, 2004; 
К. Бра у нинг, „Ко нач но ре ше ње у Ср би ји – Ју ден ла гер на Сај ми шту – сту ди ја слу ча ја“, 
ЗборникЈеврејскогисторијскогмузеја, св. 6, бр. 1, стр. 407–427.

27 За са да по сто је са мо из во ри дру гог ре да (углав ном, но вин ски члан ци) – што 
пре но се ин фор ма ци ју али не на во де из вор пр вог ре да – ко ји спо ми њу слич не ску по ве 

https://www.youtube.com/watch?v=GPXPjZurupc
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слу ча ју интенционалиста, по ме ну ти исто ри ча ри сма тра ју да је тај го-
вор, уз још не ко ли ко до ку ме на та,28 до каз о по сто ја њу уста шке намере и 
плана. С дру ге стра не, Корб сма тра да све на ве де но до ка зу је по сто ја ње 
намере уста ша али не и плана, те пре зен ту је и кон текст кроз ко ји би тре-
ба ло са гле да ти на ве де не до ку мен те:

 
„Да, [Вељко Ђурић] Ми ши на ука зу је на вр ло ва жну ствар. 
Мен тал ни склоп уста ша био је при ме рен схва та њи ма бру тал-
не фа ши стич ке ми ли ци је; ор га ни за ци ји ко ја је по др жа ва ла 
на си ље. То се на ла зи у мо јој књи зи, та ко ђе. Да кле, ни је ни ка-
кво из не на ђе ње што Ми ле Бу дак пи ше агре сив не пе сме ко је 
су ан ти-срп ске, чи је по ру ке по зи ва ју на њи хо во про те ри ва ње 
пре ко Дри не. Ова кво по на ша ње ни је ти пич но са мо за уста-
ше већ и за фа ши зам три де се тих го ди на 20. ве ка. На при мер, 
Гво зде на гар да у Ру му ни ји или фа ши сти из Ис тре слич но по-
сту па ју ка да по зи ва ју на про те ри ва ње на ци о нал них ма њи на, 
од но сно Сло ве на из по гра нич них обла сти. И они пи шу та кве 
вр сте пе са ма и пам фле та.“

Ме ђу тим, Корб ука зу је и на тре ћи до ку мент, ко ји би пре ма схва-
та њи ма на ших исто ри ча ра до дат но пот кре пио тврд ње о намери и плану,
а за го ста Му зе ја пред ста вља не што нај бли же то ме, об ја вљен у Кра ље-
ви ни Ју го сла ви ји (Ба но ви ни Хр ват ској) 1939. го ди не:

  
„По сто ји и тре ћи до ку мент ко ји је још ва жни ји јер се пре ма 
свом са др жа ју при бли жа ва оно ме што схва та мо као не ки оп-
шти план. У пи та њу је док тор ска ди сер та ци ја Мла де на Лор-
ко ви ћа, од бра ње на у Бер ли ну 1938. го ди не, а по том об ја вље-
на већ 1939. го ди не у Ба но ви ни Хр ват ској од стра не Ма ти це 
хр ват ске. Док то рат је де мо граф ски план, ме ша ви на со ци о ло-

у пе ри о ду од кра ја ма ја до сре ди не ју на 1941. го ди не. За ви ше ин фор ма ци ја кон сул то-
ва ти: В. Ђу рић Ми ши на, оп. цит., стр. 28 и 33.

28 По ме ну ти до ку мен ту су пе сма Ми ла Бу да ка Дивпланине, по зна ти ја као уста-
шка ко рач ни ца Бјеж’тепсине, са бра на се ћа ња уста шког по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа 
на до га ђа је (до 1941. го ди не) у ко ји ма је био је дан од глав них про та го ни ста, као и ње-
гов ме мо ран дум „Хр ват ско пи та ње“ из 1936. го ди не упу ћен не мач ким по ли ти ча ри ма. 
За ви ше ин фор ма ци ја кон сул то ва ти: В. Ђу рић Ми ши на, оп. цит., стр. 26–28; још у: M. 
Ar diz zo ne, „An te Pa ve lić, Do ži vlja ji. Ka ko sam osno vao Ne za vi snu Dr ža vu Hr vat sku (Za-
greb: De spot in fi ni tus, 2015), 200 str.“, Časopiszasuvremenupovijest, Vol. 49, no. 1, str. 
182–183.
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шке и де мо граф ске сту ди је, за ства ра ње хр ват ске на ци о нал-
не др жа ве. Лор ко вић из но си раз не про це не и про ра чу не те 
сма тра по треб ним да Хр ва ти део [Срба] аси ми ли ју, а део да 
де-аси ми ли ју тј. про те ра ју.“29

На кра ју, Алек сан дер Корб ука зу је да намере (иде је) је су бит не 
и да мо гу би ти осно ва за оно што ће би ти по чи ње но у бу дућ но сти, али 
сво ђе ње раз ло га за ге но цид на са мо је дан узрок, по ред то га што је ре дук-
ци о ни стич ки при ступ ис тра жи ва њу темe, та ко ђе је и де кон тек сту а ли зу је 
и ве штач ки одва ја од де ша ва ња у Евро пи у ме ђу рат ном пе ри о ду (при-
сут ност и све ве ћа по пу лар ност фа ши стич ких иде ја узро ко ва на ве ли ком 
еко ном ском кри зом и не ста бил но шћу вер сај ског ми ров ног си сте ма као 
и но во о сно ва них др жа ва), а по себ но у рат ном пе ри о ду:

  
„На рав но, иде је су осно ва сва ког ге но ци да али ни су је ди ни 
раз лог за што се та кви зло чи ни де ша ва ју. Ви ше усло ва мо ра 
да се стек не ка ко би до шло до ге но ци да, као што су бру та-
ли за ци ја по је ди на ца и дру штва и не ка вр ста рат них усло ва 
у ко ји ма се они на ла зе. С тим на уму, ово је тач ка у ко јој би 
се мо ја кон тек сту а ли за ци ја из во ра раз ли ко ва ла у од но су на 
дру ге исто ри ча ре. С дру ге стра не, ни ка да не бих по ри цао по-
сто ја ње иде ја да се Хр ват ска очи сти од Ср ба али их и да ље не 
бих на зи вао планомзагеноцид.“

3. Ба но ви на Хр ват ска – део об ја шње ња ди на ми ке раз во ја ге
но ци да у НДХ

У овом де лу раз го во ра по ла ко по чи ње мо да се од ми че мо од по-
ле мич ке рас пра ве во ђе не о пој мо ви ма геноцид, намера и план и усред-
сре ђу је мо на за па жа ња и пи та ња Алек сан де ра Кор ба ко ја, по на шем ми-
шље њу, мо гу би ти од ко ри сти ре ги о нал ној на уч ној за јед ни ци. Јед но од 
њих, сва ка ко, би ло је по сто ја ње Ба но ви не Хр ват ске (1939–1941) и узроч-
но-по сле дич на ве за с на си љем у НДХ (1941–1945). Сма тра мо ту те му 
бит ном и сле де ће уви де ко ри сним, на ро чи то ако се има у ви ду скро ман 
оп сег ис тра жи ва ња о Ба но ви ни и број об ја вље них књи га и чла на ка.30

29 Реч је о из да њу: M. Lor ko vić,NarodizemljaHrvata, Ma ti ca hr vat ska, Za greb, 
1939.

30 За ви ше ин фор ма ци ја о Ба но ви ни Хр ват ској, из ме ђу оста лог, кон сул то ва ти: 
Lj. Bo ban, MačekipolitikaHrvatskeseljačkestranke1928–1941, Li ber, Za greb, 1974; В. 
Ђу рић Ми ши на, Злочинјепочеораније. ПрилозизаисторијустрадањаСрбаубано
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„Ве о ма је ин те ре сант на чи ње ни ца да је ова ква вр ста пу бли ка-
ци је мо гла да бу де об ја вље на у ју го сло вен ској др жа ви по сле 
1939. го ди не што по ка зу је ко ли ка је гре шка би ла ства ра ње 
Ба но ви не Хр ват ске. Ба но ви на је ство ри ла усло ве за бу ја ње и 
по пу ла ри за ци ју уста ша и њи хо вих иде ја. То је део ар гу мен та-
ци је у мо јој књи зи, та ко ђе. […]
Мо ра мо па жљи во да из у ча ва мо шта се де ша ва на те ре ну у 
оним ре ги о ни ма НДХ ко ји су прет ход но би ли део Ба но ви не. 
Ови де ло ви НДХ су да ле ко ста бил ни ји, у сми слу при су ства и 
функ ци о ни са ња ад ми ни стра тив ног апа ра та. Оне обла сти ко-
је су до да те НДХ на кон 1941. го ди не је су ње ни не ста бил ни 
де ло ви за то што њи ма упра вља ју ми ли тант не гру пе. Оне су 
по сла те из За гре ба, углав ном сту ден ти, а њи хо ва упра ва се у 
осно ви за сни ва ла на си ли и упо тре би на си ља. С дру ге стра-
не, упра ва у „обла сти ма Ба но ви не“ не што је ма ње на сил на у 
по чет ку јер та мо по сто ји функ ци о нал на др жа ва.“

Из ло же но за па жа ње нас је на ве ло да раз ми шља мо у сме ру зло чи-
на на под руч ју Под ри ња и Пот ко зар ја, ре ги о на ко ји ни ка да ни су при па-
да ли Ба но ви ни Хр ват ској али су се на шли на уда ру ви со ких та ла са на си-
ља и стра да ња. Та ко ђе, у раз го во ри ма с ко ле га ма о по ну ђе ном об ја шње-
њу ука за но ми је да се на си ље у Хер це го ви ни, на ро чи то око Мо ста ра, не 
укла па у по ну ђе ни те о риј ски оквир.31 До ду ше, Корб је и то ком раз го во ра 
био све стан из у зе та ка (тзв. ано ма ли ја што из ла зе из те о риј ског окви ра), 
али је сма трао да они по твр ђу ју пра ви ло, те да те о ри ја има из ве сну екс-
пла на тор ну вред ност:

винамаПриморскојиСавској1934–1939иБановиниХрватској1939–1941, Дра слар 
парт нер, Бе о град, 2004; Ž. Ka ra u la, Mačekovavojska.HrvatskaseljačkazaštitauKralje
viniJugoslaviji, De spot in fi ni tus, Za greb, 2015; D. Vo jak, „Dje lo va nje Hr vat ske se ljač ke 
zaš ti te na sa mo bor skom pod ruč ju za vri je me Ba no vi ne Hr vat ske, 1939–1941“, Kaj:časopis
zaknjiževnost,umjetnost ikulturu, Vol. 51, no. 1, str. 131–145; Љ. Бо бан, „О по ли тич-
ким пре ви ра њи ма на се лу у Ба но ви ни Хр ват ској“, Историја20.века, св. 2, бр. 1, стр. 
225–266.

31 На уви ди ма сам из у зет но за хва лан ко ле ги др Ми ла ну Гу ли ћу и ње го вом по-
зна ва њу стра да ња у Хер це го ви ни. За ви ше ин фор ма ци ја о са мој те ми кон сул то ва ти: 
М. Гу лић, СтрадањамостарскихСрбауНезависнојДржавиХрватској1941–1945, 
Свет књи ге, Бе о град, 2017; ви де ти још у: С. Ско ко, ПокољихерцеговачкихСрба‘41, 
Струч на књи га, Бе о град, 1991; Н. Жив ко вић и П. Ка ча вен да, СрбиуНезависнојдржа
виХрватској.Изабранадокумента, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 1998.
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„Мо гу по сто ја ти по је ди не обла сти ко је су из у зе так од пра-
ви ла, али ова сво је вр сна за ко но мер ност у при лич ној ме ри је 
при ме њи ва на НДХ. Та ко ђе, ово пра ви ло се од но си и на оне 
ре ги је НДХ где има ма ње Хр ва та тј. ста нов ни штва на ко је се 
др жа ва мо гла осло ни ти. Ди на ми ка на си ља је при лич но тур-
бу лент на од са мог по чет ка, та ко да ана ли тич ки го во ре ћи има 
сми сла пра ви ти раз ли ку из ме ђу ових обла сти. Да ље, раз ви-
ја ју ћи сво ју ар гу мен та ци ју на осно ву на ве де ног твр дим да 
је хр ват ска др жа ва су ро ви ја у обла сти ма где има про бле ма 
да ус по ста ви кон тро лу не го та мо где у пот пу но сти упра вља. 
Ова ар гу мен та ци ја је до не кле уз не ми ру ју ћа за кон вен ци о нал-
ну ис то ри гра фи ју за то што твр дим да та мо где је хр ват ска др-
жа ва ја ча има ма ње на си ља; та мо где је сла би ја има га ви ше.“

4. „Прин цип три тре ћи не“ – су ко бље ни или ком пле мен тар ни 
прин ци пи?

Корб је из нео и сле де ће за па жа ње у ве зи са про кла мо ва ним прин
ципима Ми ле Бу да ка ка да је реч о „ре ша ва њу срп ског пи та ња“, тј. да 
они ни су ме ђу соб но по ду дар ни. Тач ни је, уби ја ње и про те ри ва ње „не по-
ћуд ног“ ста нов ни штва у ко ли зи ји су с пре кр шта ва њем јер им се крај њи 
„ре зул та ти“ не по кла па ју:

„[Миле] Бу дак мо жда је сте или мо жда ни је одр жао тај го вор 
– тре ћи ну Ср ба уби ти, тре ћи ну про те ра ти и тре ћи ну аси ми-
ло ва ти. На рав но, Уста ше је су при ме њи ва ли те три вр сте ме-
ра тј. је су уби ја ли, про те ри ва ли и на сил но аси ми ло ва ли, у 
по чет ку вер ским пре о бра ћа њем Ср ба у ка то лич ко хри шћан-
ство, а у сле де ћој фа зи ство ри ли су Хр ват ску Пра во слав ну 
Цр кву. […] Ме ђу тим, оно што упа да очи је сте да уби ја ње и 
ет нич ко чи шће ње је су ком пле мен тар не ме ре за то што је њи-
хов крај њи ре зул тат не по сто ја ње љу ди, би ло да су про те ра ни 
или мр тви, за раз ли ку од ме ре аси ми ла ци је ко ја чи ни да љу ди 
оста ју у зе мљи.“

Сма тра мо да ово за па жа ње мо же би ти од ко ри сти срп ској исто-
ри о гра фи ји, а из ре че но је и у сту ди ји Берг хол ца о на си љу у око ли ни Ку-
лен-Ва ку фа то ком 1941. го ди не,32 јер ука зу је да струк ту ре и по је дин ци у 

32 M. Berg holz, оп. цит., стр. 10–12, 70, 79–88. 
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уста шком по кре ту и у НДХ ни су би ли са гла сни о сва ком пи та њу; у овом 
слу ча ју, на ко ји на чин ство ри ти мо но ет нич ку хр ват ску др жа ву. Корб, као 
и Берг холц, ука зу је да су у ра ди кал ни је еле мен те спа да ли, пре све га, 
при пад ни ци уста шког по кре та, по том „ди вље уста ше“ и ис так ну ти чла-
но ви по кре та у ма њим град ским на се љи ма и се ли ма, док су „уме ре но“ 
ра ди кал ну стру ју чи ни ли по је ди ни ми ни стри НДХ и углед ни по је дин ци 
у ве ћим град ским цен три ма, по пут За гре ба:

„Е са да, уста ше ни су би ле јед но гла сне по овим пи та њи ма – 
‘Ќако ство ри ти ет нич ки хо мо ге ну др жа ву и ко је ме ре фа во-
ри зо ва ти?’ Ра ди кал ни при пад ни ци уста шког по кре та, во ђе 
ми ли тант них од ре да као и мно ги ис так ну ти по је дин ци из ма-
њих ме ста за го ва ра ли су уби ја ње за то што им је оно омо гу-
ћа ва ло пљач ка ње имо ви не жр та ва, за то што су би ли у цен тру 
ло кал ног гра ђан ског ра та и за то што су хте ли да про те ра ју 
Ср бе из сво јих обла сти. С дру ге стра не, чел ни љу ди по кре та, 
углав ном ста ци о ни ра ни у За гре бу, као и не ки ми ни стри, сва-
ка ко и због при ти ска Не ма ца ко ји ни су би ли за ин те ре со ва ни 
да НДХ по ста не по при ште гра ђан ског ра та, кри ти ко ва ли су 
ма сов на уби ја ња и на си ље над Ср би ма. На рав но, ово не зна-
чи да су би ли про-срп ски на стро је ни. Они су та ко ђе на сто ја-
ли да ство ре хр ват ску др жа ву без срп ског ет нич ког при су ства 
али су сма тра ли да је то по гре шан на чин.“

Та ко ђе, за ни мљи во за па жа ње, при ме ће но и од исто ри ча ра из ре-
ги о на,33 је сте уло га Тре ћег рај ха и ње го во ви ђе ње по ме ну тих, кон тра дик-
тор них, прин ци па ко је се ко си ло са ста вом ра ди кал ни јег кри ла уста шког 
по кре та и НДХ. На рав но, раз ло зи су би ли крај ње праг ма тич ни ин те ре си 
на ци стич ке Не мач ке (па ци фи ко ван ре ги он ра ди нео ме та не екс пло а та ци-
је ре сур са за по тре бе не мач ке вој ске, др жа ве и дру штва):

„Да кле, два еле мен та Бу да ко вог го во ра – уби ја ње и ет нич ко 
чи шће ње с јед не стра не, и аси ми ла ци ја с дру ге – би ли су у 
ства ри кон тро дик тор ни принципи и уста шко вођ ство се су-

33 За ви ше ин фор ма ци ја кон сул то ва ти: Б. Кри зман, УсташеитрећиРајх, I–II, 
Гло бус, За греб, 1983; В. Ка зи ми ро вић, НДХусветлунемачкихдокуменатаидневника
ГлезафорХорстенауа1941–1944, Но ва књи га, Бе о град, 1987; N. Ki sić Ko la no vić, „Si-
eg fried Kasche: nje mač ki po gled na Hr vat sku 1941. go di ne“, Časopiszasuvremenupovijest, 
Vol. 43, no. 1, str. 773–800; П. Осто јић, УсташкизлочинуСтаромБродукодВишегра
да1942.:усвјетлуњемачкихдокумената, Свет књи ге, Бе о град, 2019.
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ко бља ва ло због њих. Глав на оса су ко ба је би ла око њи хо вог 
из бо ра. Део ко ји се за ла гао за аси ми ла ци ју увек је имао по-
др шку ве ћи не пред став ни ка на ци стич ке Не мач ке. На рав но, 
Нем ци су за го ва ра ли аси ми ла ци ју и мир због сво јих раз ло га.“

5. Кри тич ки при ступ чи та њу не мач ких и ита ли јан ских из во ра

На кон што смо се до та кли уло ге Тре ћег рај ха и не мач ких до ку ме-
на та из не тих у пу бли ка ци ја ма ре ги о нал не на уч не за јед ни це, раз го вор је 
скре нуо у сме ру кри тич ког чи та ња ино стра них из во ра, пре све га не мач-
ких и ита ли јан ских. Корб сма тра да ре ги о нал ни исто ри ча ри не смо тре но 
по сту па ју ка да из во ре не мач ких иза сла ни ка34 или ита ли јан ских но ви на-
ра тре ти ра ју35 као кру ци јал не све до ке по чи ње них уста шких зло чи на у 
НДХ, а не ба ве се њи хо вим кри тич ким ту ма че њем (спољ на и уну тра шња 
кри ти ка до ку мен та):

 
„Ко ле ге из [бивше] Ју го сла ви је че сто то ра де – лич но, сма-
трам да гре ше – ка да чи та ју не мач ке из во ре, про пу шта ју да 
их кри тич ки ана ли зи ра ју. Нај бо љи при мер су ме мо а ри Ед-
мун да Гле за фон Хор сте на уа ко ји их је об ја вио по сле ра та и у 
знат ној ме ри из ме нио. Има мо ја ко до бре раз ло ге да кри тич ки 
про це ни мо овај до ку мент. На рав но, ње го ви ме мо а ри са др же 
пу но ко ри сних ин фор ма ци ја али мо ра ју би ти кри тич ки ана-
ли зи ра ни, та ко ђе. […]
Глез фон Хор сте нау био је ис так ну ти кри ти чар ра ди кал ног 
кри ла уста шког по кре та. Мр зео их је и же лео је да па ци фи ку-
је зе мљу. Кон стант но је пи сао про тив ра ди кал них при пад ни-
ка уста ша и по не кад је ко ри стио реч ник ко ји до во ди у за блу-
ду. Ње гов на ра тив укла па се у па то ло шки дис курс ко ји твр ди 
да су уста ше мен тал но по ре ме ће не осо бе ко је са мо же ле да 
уби ја ју јер су са ди сти; у су шти ни, то су лу ди љу ди. У окви ру 
на уч не ди сци пли не ко ја се ба ви из у ча ва њем ге но ци да [Ho lo-

34 За ви ше ин фор ма ци ја кон сул то ва ти: Е. Глез фон Хор сте нау, ИзмеђуХитлера
иПавелића(мемоариконтроверзноггенерала), Пра во слав на реч, Но ви Сад, 2013, стр. 
156–159.

35 Кри ти ка је упу ће на на ра чун ве ро до стој но сти по да та ка Кур ци ја Ма ла пар теа 
из не тих у ње го вом де лу: C. Ma la par te, Kaputt, Nor thwe stern Uni ver sity Press, Evan ston, 
1997. За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: Dž. K. Koks, „An te Pa ve lić i us taš ka dr ža va u Hr-
vat skoj“, у: B. J. Fi šer (ur.), Balkanskidiktatori.Diktatoriiautoritarnivladarijugoistočne
Evrope, IPS Me dia, Be o grad, 2009, стр. 299–300. 
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ca ust and Ge no ci de Stu di es], при ме ће но је да по јам лудила че-
сто во ди у за блу ду за то што је са мо ма ли про це нат зло чи на ца 
за и ста мен тал но по ре ме ћен. […] Ако се не ва рам, про це нат 
па то ло шки обо ле лих уби ца у окви ру ге но ци да увек је ре а ла-
тив но ма ли, око 5%. Опет по на вљам, то зна мо из ис тра жи-
ва ња Хо ло ка у ста, тач ни је на осно ву сту ди је о по ли циј ском 
ба та љо ну Кри сто фе ра Бра у нин га.“

По зи ва ју ћи се опет на Бра у нин га, Корб за пра во ука зу је на чи ње-
ни цу да су рет ко ка да сви по чи ни о ци зло чи на не у ра чун љи ви. У ре ал но-
сти, пре ма ис тра жи ва њу по на ша ња при пад ни ка ов де ви ше пу та по ме ну-
тог 101. ре зер вног по ли циј ског ба та љо на, обич но је та квих око пет од сто 
у од но су на укуп но број ча но ста ње гру пе ко ја чи ни зло чи не и они за пра-
во има ју „сво ју функ ци ју“ уну тар те гру пе. У од но су на њих, оста ли по-
чи ни о ци на ста вља ју да се бе сма тра ју „обич ним и нор мал ним љу ди ма“ 
ко ји „мо ра ју да из вр ша ва ју на ре ђе ња али ни ка ко не ужи ва ју у то ме“.36 
Пре ма Кор бу, те мен тал но по ре ме ће не осо бе де лу ју као ста би ли зи ра ју-
ћи фак тор за оста ле, „обич не љу де“, у окви ру гру пе. Ов де би смо до да ли 
још и на ше за па жа ње, а ко је је ком пле мен тар но са по то њим из во дом из 
раз го во ра. Ако би, хи по те тич ки го во ре ћи, из ра зи та ве ћи на по чи ни ла ца 
зло чи на за и ста би ла ум но по ре ме ће на, он да зло чин по пут ге но ци да ни-
ка да не би мо гао да бу де по чи њен јер су за ње го во спро во ђе ње по треб ни 
намера и од ре ђен сте пен планирања за ко ји мен тал но обо ле ле осо бе ни-
су спо соб не. Да ли је он да сво ђе ње, у слу ча ју НДХ, по чи на ла ца из ре-
до ва уста шког по кре та, до мо бра на, ору жни штва и „ди вљих уста ша“ на 
ни во не ра зум них и мен тал но обо ле лих осо ба (са ди ста), за пра во, њи хо во 
осло ба ђа ње од од го вор но сти за зло чин ге но ци да? Сто га, са гла сан сам са 
сле де ћом кон ста та ци јом Алек сан де ра Кор ба: 

 
„Сма трам да је ва жно да раз у ме мо мен тал ни скоп по чи ни ла-
ца зло чи на, а то мо ра мо да ура ди мо ако же ли мо да раз у ме мо 
ге но цид. […]“

6. Ка ко при сту пи ти ком па ра тив ном из у ча ва њу ја се но вач ког 
ком плек са ло го ра и Ау шви ца?

За крај раз го во ра, до та кли смо се још јед не ва жне те ме за ис-

36 За ви ше ин фор ма ци ја кон сул то ва ти: К. Бра у нинг, Обичниљуди, оп. цит., стр. 
244–248, 250–255 и 274–275.
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тра жи ва ње те ма Му зе ја жр та ва ге но ци да, а то је ком па ра тив но из у ча-
ва ње ја се но вач ког ком плек са ло го ра. Те ма је у то ли ко ре ле вант ни ја јер 
се у том пе ри о ду 2019. го ди не, пре те жно ме ђу исто ри ча ри ма-ама те ри ма 
и ла ич кој јав но сти, про мо ви са ла књи га Ги де о на Грај фа (GideonGreif), 
Јасеновац,АушвицБалкана, а она је, ба рем пре ма на сло ву, ука зи ва ла на 
по сто ја ње и ком па ра тив не сту ди је у окви ру ње ног оп шир ног фор ма та.37 
Ипак, чи ње ни ца је да ре ги о нал ној исто ри о гра фи ји не до ста је не са мо 
ком па ра тив но из у ча ва ње ја се но вач ких ло го ра већ и на ме ра и во ља да 
поч не да се при ме њу је на ве де ни при ступ у из у ча ва њу и дру гих фе но-
ме на, а не са мо на си ља и стра да ња то ком Дру гог свет ског ра та. Што се 
ти че Грај фа, Алек сан дер Корб је из ја вио:

„Он ни је це њен исто ри чар у окви ру на уч не за јед ни це. У из-
ве сном сми слу, ни је њен део већ се на ла зи на обо ди ма углед-
них и це ње них ин сти ту ци ја ко је се ба ве ис тра жи ва њем Хо-
ло ка у ста. […] Ако ме не пи таш, ни је уоп ште, на ана ли тич ки 
ко ри стан на чин, до при нео на уч ној рас пра ви о при ро ди Хо-
ло ка у ста. […] Ипак, ње гов глав ни при лог на у ци је за пра во 
књи га „Пла ка ли смо без су за“, сту ди ја „спе ци јал не гру пе“ 
је вреј ских за тво ре ни ка [Sonderkommando] у ло гор ском ком-
плек су Ау шви ца. Књи га је ка сни је по слу жи ла као осно ва за 
сце на рио Оска ром на гра ђе ног фил ма „Са у лов син“. У овом 
слу ча ју, ње гов глав ни до при нос је сте што је ус пео да ин тер-
вју и ше не ке од пре жи ве лих „спе ци јал них за то че ни ка“ Ау-
шви ца и да за пи ше њи хо ва све до че ња. […] По на вљам, не ма 
ни ка ква прет ход на по стиг ну ћа ко ја би га ква ли фи ко ва ла као 
струч ња ка ја се но вач ког ло гор ског ком плек са.“

С дру ге стра не, по тре бу за по ре ђе њем Ја се нов ца с Ау шви цем и 
дру гим кон це тра ци о ним ло го ри ма, би ло Тре ћег рај ха и/или њи хо вих са-
ве зни ка, као и про и за шле ре зул та те из та квих про је ка та, Корб ви ди као 

37 Му зеј жр та ва ге но ци да, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Од бор за Ја се но вац 
САС СПЦ и од ре ђе ни број про фе си о нал них исто ри ча ра из ра зи то не га тив но се од ре дио 
пре ма по ме ну тој књи зи. За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: В. Ђу рић Ми ши на, „Ги де он 
Грајф, Ја се но вац Ау швиц Бал ка на, Бе о град 2018, 712 стра на“, Музејжртавагеноцида, 
до ступ но по сред ством ин тер не та: http://www.mu zej ge no ci da.rs /ima ges/Gi deon-grajf-Ja-
se no vac-Au svic-Bal ka na.pdf , (При сту пље но 26. фе бру а ра 2020); још у: „Tri bi na: ’No va 
is tra ži va nja o su vre me noj po vi je sti Sr ba i Hr va ta’“, SrpskoprivrednodruštvoPrivrednik, 
до ступ но пре ко ин тер не та: https://you tu.be /qn 0qFa vOm94, (При сту пље но 26. фе бру а ра 
2020).

http://www.muzejgenocida.rs/images/Gideon-grajf-Jasenovac-Ausvic-Balkana.pdf
http://www.muzejgenocida.rs/images/Gideon-grajf-Jasenovac-Ausvic-Balkana.pdf
https://youtu.be/qn0qFavOm94


274

по тен ци јал но вр ло пло до но сне и вред не у на уч но са знај ном сми слу (би-
ло да је реч о вр ло слич ним или вр ло раз ли чи тим сту ди ја ма слу ча ја).38 
Пре ма ње го вом ми шље њу, од из у зет ног зна ча ја је сте да се ком па ра тив-
ној сту ди ји при ђе с прет ход но про ми шље ним ис тра жи вач ким пи та њи ма:

 
„Шта је то што же лиш да по ре диш? На уч ник не мо жда тек 
та ко да поч не да по ре ди Ја се но вац и Ау швиц, без да пр во раз-
ми сли о ис тра жи вач ким пи та њи ма. Би ло да по ре диш њи хо ве 
функ ци је или раз вој, њи хо ве сто пе смрт но сти или све на ве де-
не аспек те за јед но, пр во и основ но је да се те мељ но про ми сле 
ис тра жи вач ка пи та ња.“

Што се ти че слич но сти из ме ђу ком плек са кон цен тра ци о них ло го-
ра Ја се но вац и Ау швиц, оне би мо гле би ти сле де ће:

1) „Без да сам мно го вре ме на по све тио раз ми шља њу о са мој 
те ми, мо гу ова ко из пр ве ру ке да ука жем на мно ге слич но сти; 
на при мер, ло гор ски ком плек си су ус по ста вље ни на стра те-
шки ода бра ним ло ка ци ја ма – бли зу же ле знич ких пру га и ре-
ка, та ко ђе бли зу ме сту ста но ва ња бу ду ћих жр та ва. Ја се но вац 
се на ла зио бли зу жр та ва ко је су жи ве ле у Сла во ни ји и се вер-
ној Бо сни. Све ово има сми сла.“
2) „Та ко ђе, по сто ја ње ви ше раз ли чи тих гру па жр та ва је слич-
ност. Чи ње ни ца је да су ови ло го ри за не ке гру пе би ли да ле ко 
смр то но сни ји не го за дру ге; за не ке су би ли ло го ри смр ти, а 
за дру ге рад ни. Исто та ко, осло ба ђа ње за тво ре ни ка се до га ђа 
по вре ме но. Још јед на слич ност је от пор за тво ре ни ка, па чак 
и њи хо ви устан ци.“
3) „У из ве сној ме ри, ми слим да чак и њи хо ве ве ли чи не то ком 
1941. и 1942. го ди не мо гу да се по ре де. На рав но, НДХ и ње но 
„цар ство ло го ра“ је су мно го ма њи ен ти тет у од но су на не мач-
ко, али Ја се но вац је сте у цен тру тог си сте ма ло го ра као што је 
и Ау швиц у цен тру не мач ког „цар ства ло го ра“.
4) „Та ко ђе, ти ло го ри су има ли ви ше стру ку на ме ну. Уби ја-
ње је би ла јед на од функ ци ја, дру га при ну дан рад, а ши ре ње 
стра ха тре ћа функ ци ја. Из ра бљи ва ње и пре ра спо де ла до ба ра 
38 За ви ше ин фор ма ци ја о ком па ра тив ном при сту пу ис тра жи вач ком про јек ту 

кон сул то ва ти: J. Hop kin, „Kom pa ra tiv ne me to de“, у D. Marsh и G. Sto ker (ur.), Teorijei
metodepolitičkeznanosti, Fa kul tet po li tič kih zna no sti Sve u či liš ta u Za gre bu, Za greb, 2005, 
стр. 243–261.
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и ре сур са би ли су при сут ни, та ко ђе. Исто та ко, би ти цен трал-
но ме сто за ши ре ње стра ха и на си ља је свр ха са ма по се би. 
Зло чин ци су у Ја се нов цу си гур но би ли бру та ли зо ва ни, да би 
по том че сто ишли у по хо де на срп ска се ла у ње го вој бли зи ни. 
[…] Слич но, Ау швиц се на ла зио у цен тру ве ћег стра ти шта, 
да та ко ка жем, а зло чин ци су та мо бру та ли зо ва ни, та ко ђе.“
5) „По след ња слич ност је струк ту ра ло го ра ко ју су чи ни ле 
раз не је ди ни це тј. по сто ја ли су ло го ри и под-ло го ри. На при-
мер, по сто је Ја се но вац и Ста ра Гра ди шка; та ко ђе, има мо ло-
го ре за му шкар це и же не. Не ма сум ње да су уста ше по зајм-
љи ва ле од Не ма ца иде је за свој си стем ло го ра. Зна мо да су 
по се ти ли не мач ке ло го ре и да су има ли при ли ке да их раз гле-
да ју и про у ча ва ју. Ме ђу тим, то не зна чи да су ко пи ра ли њи-
хов си стем; по зајм љи ва ли су њи хо ве ме то де и при ла го ђа ва ли 
их сво јим по тре ба ма и мо гућ но сти ма.“

Ка да је реч о по тен ци јал ним раз ли чи то сти ма из ме ђу по ме ну тих 
ло гор ских ком плек са, Корб је на вео:

1) „С дру ге стра не, ако хо ћеш да раз ма тра мо раз ли ке, не са мо 
да су раз ме ре и на чи ни уби ја ња ва жни за ис тра жи ва ње већ и 
шта је кон цепт ге но ци да зна чио у НДХ, а шта у на ци стич кој 
Не мач кој. Не мач ка је раз ра ди ла иде ју о ко нач ном ре ше њу је-
вреј ског пи та ња на це лом [европском] кон ти нен ту. На рав но, 
уста ше су исто же ле ле не ку вр сту ко нач ног ре ше ња за Хр-
ват ску али је оно, го во ре ћи у про стор ним ка те го ри ја ма, би ло 
да ле ко огра ни че ни је прег ну ће. Та ко ђе, њи хов кон цепт је био 
знат но ма ње раз ра ђен.“
2) „Мо жда мој по след њи ар гу мент о раз ли ка ма из ме ђу Ау-
шви ца и Ја се нов ца је су њи хо ве ди на ми ке на си ља. Ве о ма су 
раз ли чи те. Пре ма мо јем ис тра жи ва њу, сто па смрт но сти у Ја-
се нов цу че сто ра сте у тре нут ци ма ка да си ту а ци ја у НДХ из-
мак не кон тро ли; на при мер, не ста ши ца хра не. На рав но, ка да 
вла да глад, ло гор је по след ње ме сто где се хра на до но си и 
за тво ре ни ци уми ру од гла ди. […] Мо ра мо да про у ча ва мо те 
на гле ско ко ве на си ља и сто пе смрт но сти у ја се но вач ким ло-
го ри ма. Је дан од ар гу ме на та у мо јој књи зи је сте да су уста ше, 
не кон 1942. го ди не, до не кле де-ра ди ка ли зо ва ли ко лек тив но 
про га ња ње Ср ба.
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С дру ге стра не, ге но цид над Је вре ји ма је кон стан тан и кад-
год тран спорт стиг не у ло гор ве ћи на за тво ре ни ка је угу ше на 
у га сним ко мо ра ма. Ипак, Хо ло ка уст је ма ње ста ти чан не го 
што че сто ми сли мо. То ком 1943. го ди не Нем ци су схва ти ли 
да, за пра во, има ју по тре бе за рад ном сна гом Је вре ја. Па та ко, 
кон цепт „уни ште ња кроз те жак фи зич ки рад“ до би ја на зна-
ча ју. […] Кон цепт ће се ме ња ти, не ра ди кал но већ по сте пе но. 
Ми слим да су про ме не у ди на ми ци на си ља у Ја се нов цу да ле-
ко екс трем ни је не го што је то слу чај са Ау шви цем.“ 

7. За кљу чак

На сто ја ли смо овим ре до ви ма да за ин те ре со ва ној на уч ној и ши-
рој јав но сти пре не се мо, на да мо се, ко ри сне уви де ино стра ног исто ри-
ча ра и ис тра жи ва ча. Тру ди ли смо се да на тај на чин не са мо пру жи мо 
увид у раз ми шља ња, ис тра жи ва ња и те о риј ске при сту пе др Алек сан де ра 
Кор ба, већ и да обо га ти мо на ша са зна ња ње го вим те о риј ским окви ри ма; 
исто та ко, по ку ша ли смо да ње гов те о риј ски при ступ уна пре ди мо по сто-
је ћим, а ино стра ним ис тра жи ва чи ма ма ло по зна тим до ку мен ти ма. Ре кли 
би смо да у тој кон стант ној раз ме ни иде ја, до ку ме на та, по да та ка, нај но-
ви јих са зна ња и на уч них при сту па ле жи и пут ко јим ће се ре ги о нал на 
на уч на за јед ни ца да ље кре та ти и сво је ме то де и те о ри је уна пре ђи ва ти. 
Исто та ко, по мо ћи ће и ко ле га ма из ино стран ства, ко ји се од лу че да ис-
тра жу је на си ље и стра да ње на овим про сто ри ма, у уса вр ша ва њу њи хо-
вих на уч них и ис тра жи вач ких ве шти на.

Из тог раз ло га, прет ход но из ло же ну по ле ми ку не ви дим као не по-
мир љив „су коб све то ва“ већ као до каз да су нам по да ци и њи хо ви из во ри 
на ко ји ма за сни ва мо ис тра жи ва ња, у знат ној ме ри, по ду дар ни; с дру ге 
стра не, ви ди љи ве су по сто је ће те шко ће у ко му ни ка ци ји, сла бо по зна-
ва ње стра ног(их) је зи ка и, по себ но, њи хо вог зна че ња (се ман ти ка) што 
оте жа ва на ше раз у ме ва ње. По себ но су уоч љи ве на по љу зна че ња и упо-
тре бе на уч не тер ми но ло ги је. На при мер, Кор бо ва кри ти ка ана ли тич ке 
ко ри сно сти пој ма геноцид у ре ги о ну је ту ма че на као по зив на по ри ца ње 
ге но ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват-
ској. Сли чан слу чај пред ста вља и раз ли ко ва ње намере од плана, као и 
шта под тим тер ми ни ма под ра зу ме ва ре ги о нал на исто ри о гра фи ја. За то 
су ова кви су сре ти и раз ме не ми шље ња, чак и по це ну да, ра зу мљи во, 
ни смо са гла сни о свим спо р ним те ма ма, из у зет но зна чај ни и дра го це ни.

Оста је са мо да се за хва лим проф. др Алек сан де ру Кор бу на из-
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дво је ном вре ме ну про ве де ном у кан це ла ри ја ма Му зе ја жр та ва ге но ци да 
те енер ги ји уло же ној у ди ску си ју, ко ле ги Бо ја ну Ар бу ти ни на уче шћу у 
раз го во ру, др Ми ла ну Гу ли ћу и др Ми ло шу Хр ња зу на ко ри сним су ге-
сти ја ма и пре по ру че ној ли те ра ту ри ка ко би овај раз го вор био ко нач но 
уоб ли чен и ти ме ко ри сни ји по тен ци јал ним чи та о ци ма што се про фе си-
о нал но или ама тер ски ба ве те мом на си ља и стра да ња у Не за ви сној Др-
жа ви Хр ват ској.  

Литература

1. Ar diz zo ne, Mar ko,„An te Pa ve lić, Do ži vlja ji. Ka ko sam osno vao 
Ne za vi snu Dr ža vu Hr vat sku (Za greb: De spot in fi ni tus, 2015), 200 str.“, Ča
sopiszasuvremenupovijest, Vol. 49, no. 1, str. 182–183.

2. Berg holz, Маx, ViolenceasaGenerativeForce.Identity,Nationa
lismandMemoryinaBalkanCom mu nity, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 
2016.

3. Бо јо вић, Бо шко, „Ре цен зи ја док тор ске ди сер та ци је Алек сан дра 
Кор ба“, Годишњакзаистраживањегеноцида, св. 10, бр. 1, стр. 169–188.

4. Brow ning, Chri stop her, FatefulMonths.EssaysontheEmergence
ofthe’FinalSolution’, Hol mes & Meyer Pu blis hers, Inc., New York, 1991.

5. Бра у нинг, Кри сто фер, Обичниљуди:101.резервниполицијски
батаљониконачнорешењеуПољској, Фа бри ка књи га, Бе о град, 2004.

6. (Ћу ли брк), Вла ди ка Јо ван, ИсториографијахолокаустауЈуго
славији, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет – Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2011.

7. Ђу рић Ми ши на,Вељ ко,Злочин је почео раније. Прилози за
историју страдања Срба у бановинама Приморској и Савској 1934–
1939иБановиниХрватској1939–1941, Дра слар парт нер, Бе о град, 2004.

8. Ђу рић Ми ши на, Вељ ко, „Да ли је Ми ле Бу дак пред ста вио про-
грам ра да про тив Ср ба или је то Срп ска про па ган да?“, Годишњакзаис
траживањегеноцида, св. 11, бр. 1, стр. 23–50.

9. Glez fon Hor ste nau, Ed mund, IzmeđuHitleraiPavelića(memoari
kontroverznoggenerala), Pra vo slav na reč, No vi Sad, 2013.

10. Гу лић, Ми лан, СтрадањамостарскихСрбауНезависнојДр
жавиХрватској1941–1945, Свет књи ге, Бе о град, 2017.

11. Hop kin, Jo nat han, „Kom pa ra tiv ne me to de“, u: Marsh, Da vi di Sto-
ker, Ge rry (ur.),Teorijeimetodepolitičkeznanosti, Fa kul tet po li tič kih zna no-
sti Sve u či liš ta u Za gre bu, Za greb, 2005,str. 243–261.



278

12. Јо ва но вић, Ми ро слав и Ра дић, Ра ди вој, Кризаисторије.Срп
скаисториографијаидруштвениизазовикраја20.ипочетка21.века, 
Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град, 2009.

13. Jo vić, De jan, Jugoslavija–državakojajeodumrla.Uspon,kriza
ipadČetvrteJugoslavije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008.

14. Ki sić Ko la no vić, Na da, „Si eg fried Kasche: nje mač ki po gled na 
Hr vat sku 1941. go di ne“, Časopiszasuvremenupovijest, Vol. 43, no. 1, str. 
773–800.

15. Koks, Džon K., „An te Pa ve lić i us taš ka dr ža va u Hr vat skoj“, u: 
Fi šer, Bernd J. (ur.), Balkanskidiktatori.Diktatoriiautoritarnivladarijugo
istočneEvrope, IPS Me dia, Be o grad, 2009, str. 229–271.

16. Korb, Ale xan der, „Us ta ša Mass Vi o len ce Aga inst Gypsi es in Cro-
a tia, 1941-1942“, in We iss-Wendt, An ton (ed.), TheNaziGenocideoftheRo
ma. ReassessmentandCommemoration, Berg hahn Bo oks, New York, 2013, 
pp. 72–95.

17. Korb, Ale xan der, „Mar ti na Bi tu njac, Verwicklung. Beteiligung.
Unrecht. Frauen und die UstasaBewegung, (Ber lin: Dun cker&Hum blot, 
2018)“, Fascism, Vol. 8, no. 1, pp. 115–119.

18. Qu i gley, John, TheGenocideConvention.AnInternationalLaw
Analysis, As hga te Pu blis hing Li mi ted, Al der shot, 2006.

19. Lem kin, Rap hael, AxisRuleinOccupiedEurope.Lawsofoccu
pation,analysisofgovernment,proposlasforredress, Car ne gie In sti tu tion of 
Was hing ton, Was hing ton, 1944.

20. Mir ko vić, Jo van, Objavlјeniizvoriiliteraturaojasenovačkimlo
gorima, Gra fo mark Lak ta ši – Mu zej žr ta va ge no ci da, Be o grad, 2000.

21. Scha bas, Wil li am A., GenocideinInternationalLaw.TheCrimes
ofCrimes, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2000.

22. Vo jak, Da ni jel, „Dje lo va nje Hr vat ske se ljač ke zaš ti te na sa mo bor-
skom pod ruč ju za vri je me Ba no vi ne Hr vat ske, 1939–1941“, Kaj:časopisza
književnost,umjetnostikulturu, Vol. 51, no. 1, str. 131–145.

Интернетчланциидокументи

1. Baj ru ši, Ro bert, „Nje mač ki po vje sni čar i je dan od vo de ćih struč-
nja ka za po vi jest NDH: ‘Ovo je pra va isti na о bro ju ubi je nih u Ja se nov cu’“, 
Jutarnjilist, до ступ но по сред ством  ин тер не та: https://www.ju tar nji.hr /vi-
je sti/hr vat ska/nje mac ki-po vje sni car-i-je dan-od -vo de cih-struc nja ka-za-po vi-
jest-nd h-ov o-je -pra va-isti na-o-bro ju-ubi je nih-u-ja se nov cu/7373904/, (При-
сту пље но 19. фе бру а ра 2020).

СтефанРадојковић

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/njemacki-povjesnicar-i-jedan-od-vodecih-strucnjaka-za-povijest-ndh-ovo-je-prava-istina-o-broju-ubijenih-u-jasenovcu/7373904/
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/njemacki-povjesnicar-i-jedan-od-vodecih-strucnjaka-za-povijest-ndh-ovo-je-prava-istina-o-broju-ubijenih-u-jasenovcu/7373904/
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/njemacki-povjesnicar-i-jedan-od-vodecih-strucnjaka-za-povijest-ndh-ovo-je-prava-istina-o-broju-ubijenih-u-jasenovcu/7373904/


Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.

279

2. „Con ven tion on the Pre ven tion and Pu nis hment of the Cri me of Ge-
no ci de“, UnitedNationsOf ceonGenocidePreventionandtheResponsibi
litytoProtect, до ступ но пре ко ин тер не та:https://www.un.org/en/ge no ci de-
pre ven tion/do cu ments/atro city-cri mes/Doc .1_Con ven tion on the Pre ven tion 
and Pu nis hment of the Cri me of Ge no ci de.pd f (При сту пље но 20. фе бру а ра 
2020).

3. „Dr Ale xan der Korb“, UnivercityofLeicester, до ступ но пре ко ин-
тер не та: https://www2.le.ac.uk/de part ments/hi story/pe o ple/staf-pa ges/ako-
rb (При сту пље но 19. фе бру а ра 2020).

4. Du lić, To mi slav, „New per spec ti ves on past and pre sent of for mer 
camp“, InternationalHolocaustRemembranceAlliance (IHRA), до ступ но 
пре ко ин тер не та: https://ho lo ca u stre mem bran ce.co m/news-ar chi ve/ne w-
per spec ti ves-past-and-pre sent-for mer-camp (При сту пље но 19. фе бру а ра 
2020).

5. Ђу рић Ми ши на, Вељ ко, „Ги де он Грајф, Ја се но вац Ау швиц 
Бал ка на, Бе о град. 2018, 712 стра на“, Музејжртавагеноцида, до ступ но 
пре ко ин тер не та: http://www.mu zej ge no ci da.rs /ima ges/Gi deon-grajf-Ja se-
no vac-Au svic-Bal ka na.pdf  (При сту пље но 26. фе бру а ра 2020).

6. „Струч њак за НДХ: У Ја се нов цу ни је стра да ло 700.000“, 
Б92, до ступ но пре ко ин тер не та: https://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
ph p?yyyy=2018&mm =05&dd =21&na v_ca te gory=167&na v_id =1394920 
(При сту пље но 24. фе бру а ра 2020).

7. „The De ve lop ment of the ’Fi nal So lu tion’“, YadVashem–TheHo
locaustMartyrs’andHeroes’RemembranceAuthority, до ступ но пре ко ин-
тер не та: https://www.you tu be.co m/watch?v=GPXPjZu rupc (При сту пље но 
25. фе бру а ра 2020).

8. „Tri bi na: ’No va is tra ži va nja o su vre me noj po vi je sti Sr ba i Hr va ta’“, 
Srpsko privredno društvo Privrednik, до ступ но пре ко ин тер не та: https://
you tu.be /qn 0qFa vOm94, (При сту пље но 26. фе бру а ра 2020).

In tert wi ned Ge no ci des and How to Un der stand Them: An In ter vi ew with 
Dr. Ale xan der Korb

Ab stract: The aim of the pa per is to pre sent ex cerpts of an in ter vi ew with Dr. Ale-
xan der Korb held at the offi  ces of the Mu se um of Ge no ci de Vic tims on July 25, 2019. Du ring 
an ho ur long in ter vi ew, the in ter lo cu tors di scus sed the analyti cal ap pli ca bi lity of the term 
ge no ci de, si mi la ri ti es and dif e ren ces bet we en re gi o nal and in ter na ti o nal hi sto ri o graphy re-
gar ding the sci en ti fic in te r pre ta ti ons of the in ten ti ons and plans of the Us tas ha mo ve ment, but 
al so ot her to pics equ ally im por tant to the re gi o nal sci en ti fic com mu nity – cri ti cal as ses sment 
of Ger man and Ita lian so u r ces, the po ten tial be ne fits of com pa ra ti ve ap pro ach to Ja se no vac’s 

https://www2.le.ac.uk/departments/history/people/staff-pages/akorb
https://www2.le.ac.uk/departments/history/people/staff-pages/akorb
https://holocaustremembrance.com/news-archive/new-perspectives-past-and-present-former-camp
https://holocaustremembrance.com/news-archive/new-perspectives-past-and-present-former-camp
http://www.muzejgenocida.rs/images/Gideon-grajf-Jasenovac-Ausvic-Balkana.pdf
http://www.muzejgenocida.rs/images/Gideon-grajf-Jasenovac-Ausvic-Balkana.pdf
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=05&dd=21&nav_category=167&nav_id=1394920
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=05&dd=21&nav_category=167&nav_id=1394920
https://www.youtube.com/watch?v=GPXPjZurupc
https://youtu.be/qn0qFavOm94
https://youtu.be/qn0qFavOm94


280

re se arch as well as Ba na te of Cro a tia and its ro le in the dyna mics of ge no ci de de ve lop ment 
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ИЗ ДНЕВ НИ КА ДЕ ЛАТ НО СТИ
МУ ЗЕ ЈА ЖР ТА ВА ГЕ НО ЦИ ДА
31. МАРТ 2019–30. МАРТ 2020.

2019.

 15. април: Тр но во, Кул тур ни цен тар, Отва ра ње из ло жбе Беле
зивеликихзлочина

Ко лек ци ја умет нич ких ра до ва чи ји са др жа ји под се ћа ју на ве ли ке 
зло чи не и стра ти шта по сле пред ста вља ња у Ис точ ном Но вом Са ра је ву, 
отво ре на је у Кул тур ном цен тру Тр но во. С об зи ром на то да је из ло жба 
„Бе ле зи ве ли ких зло чи на“ пр ва ова ква ко ја до ла зи из Ср би је, оче ку је мо 
да ће то би ти по че так са рад ње слич них ин сти ту ци ја кул ту ре Срп ске и 
Ср би је.

Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ди рек тор Му зе ја жр та ва ге но ци да из Бе-
о гра да, ис ко ри стио је отва ра ње из ло жбе у Тр но ву да по се ти и не ко ли ко 
зна ме ни то сти Са ра је ва.
 

23. април: При гре ви ца, Спо менби бли о те ка, Пред ста вља ње 
књи ге Пригревичкаспоменкњига
 

Већ го ди на ма Му зеј жр та ва ге но ци да 22. апри ла пред ста вља соп-
стве на и дру га из да ња ко ја су ре зул тат са рад ње са срод ним ин сти ту ци ја-
ма а исто вре ме но пла ни ра и из да вач ки про грам за на ред ну го ди ну. Ове 
го ди не смо у са рад њи са На род ном би бли о те ком „Ми о драг Бо ри са вље-
вић“ у Апа ти ну об ја ви ли Пригревичкуспоменкњигу. Ори ги нал на вер-
зи ја је на ста ла 1967. го ди не и чу ва се у Спо мен-би бли о те ци у се лу При-
гре ви ци. То је, у ства ри, на спе ци јал ном па пи ру ћи ри лич ним сло ви ма 
ру ком ис пи са на ли ста име на и пре зи ме на, са би о граф ским по да ци ма,  
Ср ба по ре клом са те ри то ри ја Ли ке и Ба ни је и Ко р ду на стра да лих у пе ри-
о ду1941–1945. го ди на чи ји су ро ђа ци 1947. ко ло ни зо ва ни у При гре ви цу. 
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Иде ја о об ја вљи ва њу ове пу бли ка ци је по те кла је од ди рек тор ке Би бли-
о те ке го спо ђе Бран ке Ве јин, а фо то гра фи са ње је оба вље но у На род ној 
би бли о те ци Ср би је.

Пред ста вља ње књи ге одр жа но је у све ча ној са ли Би бли о те ке у 
При гре ви ци и том при ли ком го во ри ли су у име до ма ћи на Бран ка Ве јин 
а у име Му зе ја Вељ ко Ђу рић Ми ши на, као и Лу ка Мр ко бра да и Бо јан 
Ар бу ти на.

7. мај: Бе о град, Дом вој ске, Отва ра ње из ло жбе Децаурату
 
Из ло жба „Де ца у ра ту“, по све ће на стра да њу пре свих срп ске де це у ра-
то ви ма 20 ве ка, све ча но је отво ре на 7. ма ја у ве ли кој га ле ри ји До ма вој-
ске („Дом рат ни ка“) у Бе о гра ду. На отва ра њу је го во рио ми ни стар од бра-
не Алек сан дар Ву лин.

Ау то ри из ло жбе су Ја сми на Ту ту но вић Три фу нов, Не над Ан то-
ни је вић и Вељ ко Ђу рић Ми ши на, све тро је из Му зе ја жр та ва ге но ци да, 
по став ку су ура ди ли Оза ри ја Ла шић Мар ко вић и Не бој ша Ве се ли но вић, 
му зи ку је при пре мио Алек сан дар Мар ко вић а са рад ник у овом про јек ту 
би ла је Је ле на Кне же вић из Ме ди ја цен тра.

19–23. мај: По се та кон цен тра ци о ним ло го ри ма Да хау и Ма
ут ха у зен

У окви ру про грам ских ак тив но сти Му зе ја жр та ва ге но ци да пла-
ни ра ју се и струч не по се те ме мо ри јал ним ком плек си ма на про сто ру не-
ка да шњих кон цен тра ци о них ло го ра у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту. Та-
ко смо прет про шле го ди не (14. ма ја 2018) по се ти ли Ау швиц у Пољ ској.

Го ди ну да на ка сни је, 19. ма ја 2019, кре ну ли смо пут Ма ђар ске, 
Ау стри је и Не мач ке. Пре ма про гра му нај пре смо по се ти ли Ме мо ри јал ни 
ком плекс у ме сту Да хау код Мин хе на у Не мач кој. С об зи ром на на ја ву 
по се те до че ка ли су нас струч ни во дич и др Ан дреа Ри дле (An drea Ri e dle) 
ди рек тор ка Ис тра жи вач ког цен тра.

Сле де ћег да на усле ди ла је по се та До ку мен та ци о ном цен тру на-
ци о нал-со ци ја ли зма у Мин хе ну.

Тре ћег да на по се ти ли смо вој нич ко гро бље из Пр вог свет ског ра-
та у ме сту Ашах (Aschach) код Лин ца у Ау стри ји, а по том у Ма ут ха у зе-
ну (Ma ut ha u sen) вој нич ко гро бље из Пр вог свет ског ра та и ме мо ри јал ни 
ком плекс не ка да шњег кон цен тра ци о ног ло го ра из Дру гог свет ског ра та.

Че твр тог да на у ме сту Не жи дер (Nez si der/Ne u si edl am See) по-
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се ти ли смо гроб но обе леж је по диг ну то у спо мен на стра да ле вој ни ке 
Кра ље ви не Ср би је. Из Не жи де ра смо кре ну ли пут ме ста Шо про њек (So-
pron) у на ме ри да се на та мо шњем ме сном гро бљу по кло ни мо се ба ма 
стра да лих, али то ни смо ус пе ли јер ни ка кав спо ме ник ту на њих не под-
се ћа!  

28. мај: Ва ље во, Би бли о те ка „Љу бо мир Не на до вић“, пред ста
вља ње но вог из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да

Књи га Ми ло ра да Ра дој чи ћа Осечански крај у ратовима 1912–
1918.Поменикратнимжртвама, ко ју су кра јем про шле го ди не об ја ви-
ли На род на би бли о те ка Осе чи на и Му зеј жр та ва ге но ци да, по сле Осе чи-
не пред ста вље на је и у би бли о те ци у Ва ље ву.

На кон ре чи до бро до шли це Ви о ле те Ми ло ше вић, ди рек тор ке Ма-
тич не би бли о те ке „Љу бо мир Не на до вић“, о раз ло зи ма уче шћа у об ја-
вљи ва њу по ме ну те књи ге бе се ди ли су мр Ана Ва си ље вић, ди рек тор ка 
На род не би бли о те ке у Осе чи ни и Вељ ко Ђу рић  Ми ши на, ди рек тор Му-
зе ја жр та ва ге но ци да, док су о са др жа ју књи ге го во ри ли ре цен зен ти др 
Ми лић Ми ли ће вић и мр Ми ло је Ни ко лић. О свом ра ду и но вим пла но-
ви ма го во рио је и ау тор Ми ло рад Ра дој чић.

28. мај: Бе о град, Ме ди ја цен тар До ма вој ске, Пред ста вља ње 
но вог из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да

Са рад ња Му зе ја жр та ва ге но ци да и Удру же ња ло го ра ша и по то-
ма ка Ја се но вац из Бе о гра да ис ка за на је и об ја вљи ва њем фо то мо но гра-
фи је Логораши–Споменица. Књи га је об ја вље на по во дом ше зде сет го-
ди на по сто ја ња по ме ну тог удру же ња и чу ва ња се ћа ња на ве ли ке зло чи не 
по чи ње не у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској то ком Дру гог свет ског ра та. 
Фо то мо но гра фи ју су са чи ни ли Ми лин ко Че кић, пре жи ве ли ло го раш и 
по ча сни пред сед ник Удру же ња, др Не над Ан то ни је вић и Ја сми на Ту ту-
но вић Три фу нов из Му зе ја жр та ва ге но ци да.

Пред ста вља ње књи ге одр жа но је у га ле риј ском про сто ру где је 
би ла из ло же на по став ка „Де ца у ра ту“, тј. из ло жба ко ју су за јед но при-
ре ди ли Ме ди ја цен тар „Од бра на“, Му зеј жр та ва ге но ци да и Фонд „Ма ла 
Ми ли ца Ра кић из Ба тај ни це“, а по во дом обе ле жа ва ња 20 го ди на од НА-
ТО агре си је на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју.

6. јун: Плу жи не, Цен тар за кул ту ру, Пред ста вља ње но вог из



286

да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да 

Му зеј жр та ва ге но ци да и Ин сти тут за срп ску кул ту ру из Ник ши ћа 
на осно ву про то ко ла о са рад њи, за јед но са Од бо ром за Ја се но вац Све тог 
ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве, об ја ви ли су књи гу Ге
ноцидуПиви1943.године др Ва си ља Јо во ви ћа. Реч је о про ши ре ном тек-
сту ко ји је прет ход но об ја вљен у Годишњакузаистраживањегеноцида, 
11/1, Кра гу је вац –Бе о град 2019, 89–120.

Књи гу је пред ста вио Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Му зе ја ди рек тор 
жр та ва ге но ци да, у про сто ри ја ма Цен тра за кул ту ру у Плу жи на ма, Цр на 
Го ра, у окви ру про гра ма обе ле жа ва ња тог ве ли ког рат ног зло чи на. То ме 
је прет хо ди ло при ка зи ва ње до ку мен тар ног фил ма Ве се ли на Ма то ви ћа 
„Кад је Пи ва у не бо ле тје ла“ а про грам је за вр шен ли тур ги јом у ка пе ли 
по диг ну тој код стра ти шта у Пив ским до ли ма.

17. јун: Ро га ти ца, Би бли о те ка „Во ји слав Лу бар да“, Отва ра ње 
из ло жбе Белезивеликихзлочина

Ко лек ци ја умет нич ких ра до ва чи ји са др жа ји под се ћа ју на ве ли-
ке зло чи не и стра ти шта, као јед на од збир ки Му зе ја жр та ва ге но ци да, 
по ста вље на је у На род ној би бли о те ци „Во ји слав Лу бар да“ у Ро га ти ци 
у окви ру ма ни фе ста ци ја ко је не гу ју се ћа ње на ис так ну тог срп ског књи-
жев ни ка и пу бли ци сту Во ји сла ва Лу бар ду ро дом с тих про сто ра. С об-
зи ром на то да је из ло жба „Бе ле зи ве ли ких зло чи на“ пр ва из ло жба ко ја у 
Ро га ти цу до ла зи из Ср би је, оче ку је мо да ће то би ти тек сег мент ду го роч-
не са рад ње ин сти ту ци ја кул ту ре Срп ске и Ср би је.

7. јул: Сре бре ни ца, Пе тров дан ски да ни и се ћа ње на стра да ња

Му зеј жр та ва ге но ци да већ го ди на ма уче ству је у ра зним про гра-
ми ма чи ме се га ји кул ту ра се ћа ња на ве ли ка стра да ња у Под ри њу у ра то-
ви ма у 20. ве ку. Ове го ди не у окви ру ма ни фе ста ци је „Пе тров дан 1992–
2019“, по мо гли смо у при ка зи ва њу до ку мен тар ног фил ма „Ту зла – зло-
чин без ка зне“. Де ло је по све ће но стра да њу при пад ни ка Ју го сло вен ске 
на род не ар ми је ма ја 1992. и срп ског на ро да у ра ту 1992–1995. го ди не.

Пре про јек ци је фил ма у До му кул ту ре у Сре бре ни ци пу бли ци су 
се обра ти ли гра до на чел ник Мла ден Гру ји чић и ди рек тор Му зе ја жр та ва 
ге но ци да Вељ ко Ђу рић Ми ши на. Ду жност и по тре ба да се не гу је кул ту-
ра се ћа ња на ве ли ка стра да ња у Под ри њу овом при ли ком ис ка за на је, по-
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ред оста лог, у фор ми по кло на свим гле да о ци ма – пу бли ци стич ког де ла 
„Сре бре ни ца“ ау то ра Алек сан дра Па ви ћа и Сте фа на Кар га но ви ћа.

У ор га ни зо ван ју овог до га ђа ја по мо гли су и над ле жни из Пред-
став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Бе о гра ду.

8. јул: Ру до, Дом кул ту ре, Отва ра ње из ло жбе Белезивеликих
злочина

У окви ру Пе тров дан ских све ча но сти у Ру дом, у Све ча ној са ли 
До ма кул ту ре, отво ре на је из ло жба „Бе ле зи ве ли ких зло чи на“ Му зе ја 
жр та ва ге но ци да. Отва ра њу из ло жбе при су ство ва ли су струч ни са рад-
ни ци Му зе ја исто ри ча ри Сте фан Ра дој ко вић и Бо јан Ар бу ти на ко ји су се 
при сут ни ма и пред ста ви ли по став ку и го во ри ли и о ак ту ел ним  ак тив но-
сти ма, ци ље ви ма и пла но ви ма.

У окви ру из ло жбе про мо ви са на је и књи га „Уста шки зло чин у 
Ста ром Бро ду код Ви ше гра да 1942 – у сви је тлу ње мач ких до ку ме на та“, 
исто ри ча ра Пре дра га Осто ји ћа ко ји се ба вио ис тра жи ва њем уста шких 
зло чи на по чи ње них на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не у пе ри о ду од 
1941. до 1945. го ди не.

Том при ли ком пред став ни ци Му зе ја жр та ва ге но ци да уру чи ли 
су до ма ћи ни ма мно го број на му зеј ска из да ња као знак за хвал но сти за 
го сто прим ство и сво је вр стан за лог за да љу са рад њу, док је Му зеј удо-
сто јен за хвал ни цом оп шти не Ру до и ЈУ ЦКПД „Про свје та“ за уче шће 
на ма ни фе ста ци ји Пе тров дан ске све ча но сти. За хвал ни цу је пред став ни-
ци ма Му зе ја жр та ва ге но ци да уру чио Или ја Лу чић, ди рек тор ЈУ ЦКПД 
„Про свје та“.

Отва ра њем из ло жбе у још јед ном гра ду Ре пу бли ке Срп ске на ста-
вље но је прак тич но ја ча ње са рад ње Му зе ја жр та ва ге но ци да и срп ских 
ин сти ту ци ја кул ту ре у Ре пу бли ци Срп ској, док до би је ну за хвал ни цу 
схва та мо као при зна ње пре да ном ра ду Му зе ја и оба ве зом да слич не ак-
тив но сти бу ду на ста вље не.

25. јул: Бе о град, Му зеј жр та ва ге но ци да, По се та исто ри ча ра 
др Алек сан дра Ко р ба 

Са рад ни ци Му зе ја жр та ва ге но ци да Бо јан Ар бу ти на и Сте фан Ра-
дој ко вић упри ли чи ли су са ста нак и раз го вор са исто ри ча рем др Алек сан-
дром Кор бом, про фе со ром Уни вер зи те та Ле стер (Ве ли ка Бри та ни ја). По-
вод за са ста нак, из ме ђу оста лог, би ла је и но ва књи га проф. Ко р ба у из да њу 
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Окс форд уни вер зи те та „Уве за ни ге но ци ди. Ма сов но на си ље у за пад ним 
де ло ви ма Ју го сла ви је то ком Дру гог свет ског ра та“ (IntertwinedGenocides.
MassViolenceinWesternYugoslaviaduringtheSecondWorldWar).

У отво ре ном раз го во ру до ма ћи ни су ука за ли про фе со ру Ко р бу на 
кри ти ке до ма ће исто ри о гра фи је, пре вас ход но др Бо шка Бо јо ви ћа и др 
Вељ ка Ђу ри ћа Ми ши не, у ве зи са те мом ње го вог док то ра та. Проф. Корб 
се де ли мич но са гла сио са по је ди ним су ге сти ја ма, а за уз врат је пру жио 
но ве уви де у по је ди не не мач ке и ита ли јан ске из во ре (нпр. днев ник Ед-
мун да Гле за фон Хор сте на уа), као и уста шке (док тор ска те за Мла де на 
Лор ко ви ћа оба вље на у За гре бу 1939. го ди не под на сло вом „На род и зе-
мља Хр ва та“).

То ком раз го во ра, про бле ма ти зо ван је кон цепт тер ми на „ге но цид“, 
ње го ва ана ли тич ка при ме њи вост у ис тра жи ва њу исто ри ча ра, као и де-
вал ва ци ја тог тер ми на у по след ње две де це ни је. Проф. Ко рб је ука зао 
на ко ри сност сту ди ја Хо ло ка у ста и ње них те о риј ских окви ра у ве зи са 
ге не зом „Ко нач ног ре ше ња“ при ли ком ис тра жи ва ња ге не зе „ре ша ва ња 
срп ског, ром ског и је вреј ског пи та ња“ у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. 
Ре зул та ти ње го вог ис тра жи ва ња по ка зу ју да је НДХ би ла да ле ко од ма-
ри о нет ске др жа ве Тре ћег рај ха – за ви дан ни во не за ви сно сти по ка зи ва ла 
је упра во при ли ком спро во ђе ња не чу ве ног на си ља над ци вил ним ста-
нов ни штвом, по себ но срп ским, је вреј ским и ром ским.

28. јул: Ве ли ка, Го ди шњи ца зло чи на у Ве ли ки 

На по зив до ма ћи на из се ла Ве ли ка код Пла ва у Цр ној Го ри, обе-
ле жа ва њу 75-ого ди шњи це зло чи на ко ји су по чи ни ли при пад ни ци не мач-
ких је ди ни ца (у чи јем су са ста ву би ли и при пад ни ци му сли ман ског и 
шип тар ског ста нов ни штва са тих про сто ра), у име Му зе ја жр та ва ге но-
ци да при су ство вао је ди рек тор Вељ ко Ђу рић Ми ши на.

Обе ле жа ва ње го ди шњи це зло чи на за по че ло је ли тур ги јом ко ју су 
по ред ма лог хра ма слу жи ли епи ско пи бу ди мљан ско-ник шић ки го спо дин 
Јо а ни ки је и сла вон ско-па крач ки го спо дин Јо ван уз са слу же ње не ко ли ко 
све ште ни ка, а на ста вље но је при год ним про гра мом под се ћа ња на зло-
чин и на по тре бу не го ва ња кул ту ре се ћа ња на стра да ле прет ке.

5. ав густ: Ки кин да, Кул тур ни цен тар, Отва ра ње из ло жбе 
Српскадецауратовима1990–1999.године

Тач но у под не, ка да су се огла си ла цр кве на зво на са Хра ма Све тог 
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Ни ко ле у Ки кин ди, у знак се ћа ња на из бе гла и прог на на ли ца из Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не, у га ле ри ји ки кинд ског Кул тур ног цен тра отво-
ре на је из ло жба „Срп ска де ца у ра то ви ма 1990–1999“ у ор га ни за ци ји 
Му зе ја жр та ва ге но ци да из Бе о гра да, Срп ских рат них ве те ра на Ки кин да 
и Кул тур ног цен тра Ки кин да.

У име Му зе ја жр та ва ге но ци да при сут ним гра ђа ни ма и го сти ма 
обра ти ли су се исто ри ча ри Сте фан Ра дој ко вић и Бо јан Ар бу ти на. Ра-
дој ко вић је ис та као зна чај ин сти ту ци о нал ног пам ће ња на ших стра да ња 
и нео п ход ност ра да на том по љу као је ди ног ре ле вант ног у до ма ћим и 
свет ским на уч ним окви ри ма. Он је до дао да је из ло жба „Срп ска де ца у 
ра то ви ма 1990–1999“ при мер ка ко се на до сто јан на чин се ћа мо не ви них 
жр та ва из по след ње де це ни је два де се тог ве ка. Ар бу ти на је оба ве стио 
при сут не о ак ту ел ном ра ду Му зе ја, дру гим ак тив но сти ма, пла но ви ма и 
ци ље ви ма на ше ин сти ту ци је. За хва лив ши се до ма ћи ни ма на го сто прим-
ству, по звао је при сут не да одр же жи во се ћа ње на не ду жне срп ске стра-
дал ни ке.

Ис пред Срп ских рат них ве те ра на Ки кин да при сут ни ма се обра-
тио Вла ди мир Ра дој чић, док је ис пред Град ске упра ве го во рио Ми о драг 
Бу ла јић. 

Отва ра ње из ло жбе у Ки кин ди је по твр да ду го го ди шње пло до-
твор не са рад ње Му зе ја жр та ва ге но ци да са Срп ским рат ним ве те ра ни ма 
из Ки кин де.

6. сеп тем бар: За греб,  Срп ска пра во слав на гим на зи ја „Ка та
ри на Кан та ку зи на“, Сим по си он Новомученици:ПолиперспективаV

Од бор за Ја се но вац Све тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во-
слав не цр кве и Му зеј жр та ва ге но ци да ор га ни зо ва ли су у про сто ри ја ма 
Срп ске пра во слав не гим на зи је „Ка та ри на Кан та ку зи на“ у За гре бу пе ти 
сим по си он „По ли пер спек ти ве”. По ла зна на ме ра би ла је све стра но са гле-
да ва ње жи во та и стра да ња Ср ба, Је вре ја и Ро ма у Дру гом свет ском ра ту 
1941–1945. го ди не и тој те ми су би ла по све ће на и са оп ште ња уче сни ка.

По сле по здрав них ре чи ор га ни за то ра, епи ско па па крач ко-сла вон-
ског го спо ди на Јо ва на и Вељ ка Ђу ри ћа Ми ши не, го во ри ли су углед ни 
го сти: ам ба са дор Изра е ла у Хр ват ској Илан Мор и епи скоп ма рин ски 
и јур гин ски Ру ске пра во слав не цр кве Го спо дин Ино кен ти је, по том др 
Ми ха ил Шка ров ски о од но су Ру ске За гра нич не цр кве пре ма Хо ло ка у сту, 
Је ле на Пу зић о ра ду на пред ста ви „Пу спас за све нас“, Сте фа ни Мек 
Ме хон Кеј о свом ви ше де це ниј ском ан га жо ва њу у Јад Ва ше му, Пре драг 
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Илић о од но су ка то лич ке штам пе пре ма Ср би ма и Је вре ји ма то ком 1941. 
го ди не, Фи лип Шки љан о на сил ном по ка то ли ча ва њу Ср ба у Ђа ко вач кој 
би ску пи ји то ком 1941. и 1942. го ди не, Сте фан Ра дој ко вић о књи зи Мак-
са Берг хол ца „На си ље као ге не ра тив на си ла“, Иван Јо вић о свом ра ду 
на до ку мен тар ном фил му „За ве шта ње“ а на кра ју Рад ми ла Не сто ро вић 
из не ла је сво ја ис ку ства у ра ду на ико ни Све тог Ста ни сла ва На са ди ла.

Бо ра вак у Ја се нов цу Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ди рек тор Му зе ја жр-
та ва ге но ци да ис ко ри стио је да по се ти ло кал на ме мо ри јал на обе леж ја.

11. сеп тем бар: Зре ња нин, Кул тур ни цен тар, Отва ра ње из ло
жбе Децауратовима1990–1999.године

Из ло жба „Де ца у ра то ви ма 1990–1999. го ди не“, по сле Ки кин де, 
пред ста вље на је и у Кул тур ном цен тру у Зре ња ни ну. На отва ра њу су 
го во ри ли Ми лан Бје ло то мић, ди рек тор Град ске на род не би бли о те ке и 
Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ди рек тор Му зе ја жр та ва ге но ци да. Ка ко су ве ћи-
ну при сут них чи ни ли уче ни ци сред њих шко ла, го вор ни ци су, у окви ру 
те ме из ло жбе, у сво јим обра ћа њи ма апо стро фи ра ли сег мен те при ла го-
ђе не уз ра сту по се ти ла ца.

4. ок то бар: Ник шић, Пред ста вља ње но вих из да ња Му зе ја жр
та ва ге но ци да

Но ва за јед нич ка из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да, Од бо ра за Ја-
се но вац Срп ске пра во слав не цр кве и Ин сти ту та за срп ску кул ту ру из 
Ник ши ћа пред ста вље на су 4. ок то бра у Клу бу цр но гор ско-ру ског при-
ја тељ ства „Све ти Ђор ђе“ у Ник ши ћу. О ра до ви ма про фе со ра Це тињ-
ске бо го сло ви је др Ва си ља Јо во ви ћа „Ге но цид у Пи ви 1943. го ди не“ и 
„Зло чин у Ве ли ци 28. ју ла 1944. го ди не“ су, по ред ау то ра, го во ри ли др 
Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ди рек тор Му зе ја жр та ва ге но ци да и др Бу ди мир 
Алек сић, ди рек тор Ин сти ту та за срп ску кул ту ру и про фе сор Це тињ ске 
Бо го сло ви је.

15. ок то бар: Пец ка, Пред ста вља ње но вог из да ња Му зе ја жр
та ва ге но ци да 
 
 По сле пред ста вља ња књи ге Ми ло ра да Ра дој чи ћа Осечанскикрај
уратовима1912–1918.године у Осе чи ни и Ва ље ву, про мо ци ја тог де ла 
одр жа на је и у Пец кој, у та мо шњој би бли о те ци. До ма ћин три би не би-
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ла је мр Ана Ва си ље вић, ди рек тор ка На род не би бли о те ке у Осе чи ни. О 
књи зи су го во ри ли др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ди рек тор Му зе ја жр та ва 
ге но ци да ко ји је и са и зда вач, и ре цен зен ти др Ми лић Ми ли ће вић и мр 
Ми ло је Ни ко лић. Та ко ђе, о свом ра ду и пла но ви ма го во рио је ау тор Ми-
ло рад Ра дој чић.

21. ок то бар: Бе о град, На род на би бли о те ка Ср би је, Пред ста
вља ње но вог из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да

Му зеј жр та ва ге но ци да обе ле жа ва две ве ли ке тра ге ди је из вре ме на Дру-
гог свет ског ра та: 22. април 1945. го ди не, то јест дан про бо ја по след њих 
за то че ни ка кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац из вре ме на Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске, и 21. ок то бар 1941. го ди не – дан ма сов них стре ља ња 
у Кра гу јев цу што су их спро ве ли при пад ни ци не мач ке вој ске. Тих да на 
пред ста вља мо на ша но ва из да ња и об зна њу је мо про гра ме ра да.
Му зеј и На род на би бли о те ка Ср би је ор га ни зо ва ли су пред ста вља ње 
књи ге исто ри ча ра Ду ша на Ни ко ди је ви ћа Јасеновацизмеђубројаижр
тве. У име до ма ћи на го во ри ла је др Ми ле на Ђор ђи је вић, као и Вељ ко 
Ђу рић Ми ши на, глав ни и од го вор ни уред ник и ди рек тор Му зе ја жр та ва 
ге но ци да, пред ста вља ју ћи и ак ту ел не ин фор ма ци је о Му зе ју.  О те ми и 
са др жа ју књи ге бе се ди ли су  и др Пре драг Ј. Мар ко вић, ди рек тор Ин сти-
ту та за са вре ме ну исто ри ју и др Ср ђа Триф ко вић, про фе сор Фа кул те та 
по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци.

Ау тор се освр нуо на сво ја ви ше го ди шња ис тра жи ва ња и ре зул-
та те до ко јих је до шао. Ни ко ди је вић је по себ но под се тио на чи ње ни цу 
да ре зул та ти ко хе на во ди у књи зи не пред ста вља ју ко на чан од го вор ни 
о при бли жном бро ју стра дал ни ка си сте ма кон цен тра ци о ног ло го ра Ја-
се но вац али је ука зао да ће они мо гу би ти ко ри сни у раз ма тра њи ма о 
гор њим и до њим гра ни ца ма бро ја стра да лих у зло чи ни ма с об зи ром на 
то да упу ћу ју на но ве ме то де  ис тра жи ва ња.

4. де цем бар: Бе о град, Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, Пред
ста вља ње но ве књи ге о Ко со ву и Ме то хи ји 

Пред ста вља ње књи ге Мом чи ла Ву јо ви ћа ОдКосовадоКосова, 
пр ви том, Бе о град 2019, у из да њу из да вач ке ку ће „Свет књи ге“ из Бе о-
гра да, одр жа но је 4. де цем бра 2019. го ди не; о де лу су го во ри ли Не над 
Ан то ни је вић, Ми ло рад Си мић и ау тор, Мом чи ло Ву јо вић. Мо де ра тор је 
био пе сник Ми љур ко Ву ка ди но вић.
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Ре цен зи ју за Ву јо ви ће ву књи гу на пи са ли су про фе сор Вељ ко Ђу-
рић Ми ши на, му зеј ски са вет ник и ди рек тор Му зе ја жр та ва ге но ци да и 
Не над Ан то ни је вић, та ко ђе из Му зе ја. Ро ман го во ри о исто риј ским зби-
ва њи ма на Ко со ву и Ме то хи ји у 20. ве ку, на ро чи то у Уро шев цу и окол-
ним се ли ма, као и о стра да њу Ср ба на том под руч ју, по себ но у Дру гом 
свет ском ра ту.

10. де цем бар: Углед ни го сти у по се ти Му зе ју жр та ва ге но ци да

За хва љу ју ћи др Зо ра ну Ја ње то ви ћу, ко ле ги из Ин сти ту та за но ви-
ју исто ри ју Ср би је и Ада му Со фро ни је ви ћу, из Уни вер зи тет ске би бли о-
те ке „Све то зар Мар ко вић“, упри ли чен је са ста нак са др По лом Вер шу-
е ом, струч ним са рад ни ком IC REA (ЧЕ ГА ЈЕ СКРА ЋЕ НИ ЦА). Углед ни 
гост је, за јед но са сво јим са рад ни ци ма, за по тре бе Јав не уста но ве Спо-
мен-под руч ја „Ја се но вац“ у Хр ват ској не дав но за вр шио и пре зен то вао 
вир ту ел ни при каз кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац из го ди на Не за ви-
сне Др жа ве Хр ват ске.

По сле упо зна ва ња са ра дом и пла но ви ма ак тив но сти Му зе ја у на-
ред ној го ди ни, на ро чи то кад је реч о уче шћу у оства ре њу ме мо ри ја ли за-
ци је Сај ми шта на Но вом Бе о гра ду, ува жа ва ју ћи зна ње и ис ку ство го ста, 
до го во ре на је са рад ња на из ра ди про јек та, слич ног оном о Ја се нов цу, 
ко ји ће се од но си ти на кон цен тра ци о ни ло гор Зе мун (1941–1944).

21. де цем бар: Ник шић, Сед ни ца Од бо ра за Ја се но вац Срп ске 
пра во слав не цр кве

Ре дов на сед ни ца Од бо ра за Ја се но вац Срп ске пра во слав не цр кве 
одр жа на је 21. де цем бра 2019. го ди не у Ник ши ћу. По ред чла но ва Од бо-
ра, сед ни ци су при су ство ва ли и пред став ни ци ин сти ту ци ја и ис так ну ти 
по је дин ци ко ји ду го го ди на са ра ђу ју са Од бо ром.

На по зив пред сед ни ка Од бо ра за Ја се но вац, епи ско па па крач ко-
сла вон ског г. Јо ва на, у име Му зе ја жр та ва ге но ци да сед ни ци је при су-
ство вао ди рек тор др Вељ ко Ђу рић Ми ши на. Оку пље ним ар хи је ре ји ма и 
го сти ма, он је из ло жио пре глед до са да шње са рад ње Му зе ја с Од бо ром, 
по је ди ним Епар хи ја ма СПЦ-а и пла но ве за сле де ћу го ди ну (из ме ђу оста-
лог, об ја вљи ва ње ме мо ран ду ма Срп ске пра во слав не цр кве упу ће не вој-
но о ку па ци о ним вла сти ма у Ср би ји 1941. го ди не, при пре ме ка пи тал ног 
про јек та рад ног на зи ва „Ен ци кло пе ди ја ге но ци да у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској“ у ко ме би би ло ан га жо ва но ви ше од де сет ре но ми ра них исто-
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ри ча ра из Ср би је, ре ги о на и ино стран ства, као и ис тра жи вал ког про је та 
што би се ба вио стра да њем Ник ши ћа на од ру ке при пад ни ка НОВ и ПОЈ 
то ком 1945. го ди не). Ђу тић је исто вре ме но на по ме нуо да се Му зеј су о-
ча ва са ра зним иза зо ви ма на ро чи то због хро нич ног не до стат ка ка дро ва 
и из ло жбе ног про сто ра. По себ но је ис та као про блем ка рак те ри сти чан за 
исто риј ску на у ку а реч је о скло но сти ми то ма ни ји ко ју ме ђу гра ђа ни ма 
Ср би је и срп ском на ро ду ши ре по је дин ци и из ве сна ама тер ска удру же ња 
гра ђа на.

2020.

10. ја ну ар: Углед ни гост у Му зе ју жр та ва ге но ци да

За хва љу ју ћи пред ло гу брат ства ма на сти ра Хи лан дар и при ја те-
љи ма те све ти ње до го во ре но је тре ће из да ње Атласаусташкоггеноци
да Стра хи ње Кур ду ли је – пр во је об ја вље но 1993. а дру го на ред не го ди-
не. Тре ће из да ње ће би ти пред ста вље но 22. апри ла, на 75-го ди шњи цу 
не стан ка кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац. Тим по во дом ау тор је по-
се тио Му зеј жр та ва ге но ци да ра ди до го во ра о ну жним де та љи ма у из ра-
ди но вих ка ра та.

27. ја ну ар: Но ви Бе о град – Ста ро Сај ми ште, Сед ма на уч на 
кон фе рен ци ја СтрадањеСрба,Јевреја,Ромаиосталихнатерито
ријибившеЈугославије

По во дом Ме ђу на род ног да на се ћа ња на жр тве Хо ло ка у ста, ко ји 
се обе ле жа ва на дан ка да су 1945. го ди не при пад ни ци со вјет ске Цр ве не 
ар ми је осло бо ди ле нај ве ћи на ци стич ки ло гор смр ти Ау швиц, одр жа на 
је сед ма на уч на кон фе рен ци ја „Стра да ње Ср ба, Је вре ја, Ро ма и оста лих 
на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је“ ко ју ор га ни зу ју Фа кул тет за по слов не 
сту ди је и пра во и Фа кул тет за ин фор ма ци о не тех но ло ги је и ин же њер-
ство Уни вер зи те та Уни он – Ни ко ла Те сла и Му зеј жр та ва ге но ци да.

Као пред став ни ци Му зе ја жр та ва ге но ци да би ли су при сут ни 
исто ри ча ри Не над Ан то ни је вић, Сте фан Ра дој ко вић и Бо јан Ар бу ти на.

За кон фе рен ци ју је при пре мљен Збор ник са же та ка,  а  у то ку го-
ди не би ће об ја вљен збор ник ра до ва.

По сле по здрав них ре чи про фе со ра др Ми ла на Ра до са вље ви ћа и 
Сте фа на Ра дој ко ви ћа, глав ни ре фе рат „Хо ло ка уст у оку пи ра ној Ср би ји и 
ло гор на бе о град ском сај ми шту“ пред ста вио је др Ми лан Ко ља нин, по-
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том су усле ди ли ис ту пи оста лих уче сни ка кон фе рен ци је.
На кра ју ску па при ре ђен је при го дан про грам у ко ме су уче ство-

ва ли уче ни ци сред ње шко ле „Ушће“ и про фе сор ка Ми ла на Га јо вић, сту-
дент ма стер сту ди ја Не над Мил кић и про фе сор ка Ана Опа чић (ФПСП).

6. фе бру ар: Уб, Кул тур носпорт ски цен тар Уб, Пред ста вља ње 
но вог из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да 

Му зеј жр та ва ге но ци да об ја вио је књи гу исто ри ча ра Ду ша на Ни-
ко ди је ви ћа Јасеновац између броја ижртве и пред ста вио је јав но сти 
21. ок то бра 2019. у На род ној би бли о те ци Ср би је. Сле де ћа про мо ци ја 
је при ре ђе но 6. фе бру а ра 2020. го ди не у Уста но ви за кул ту ру и спорт 
„Кул тур но-спорт ски цен тар Уб“. Осим до ма ћи на и ау то ра о де лу су го-
во ри ли проф. др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, ди рек тор и Сте фан Ра дој ко вић, 
са рад ник Му зе ја жр та ва ге но ци да у име из да ва ча.

6–7. фе бру ар: Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, Ме ђу на род на му зеј
ска кон фе рен ци ја „Mu se ums, Youth, Ac ti vism – Му зе ји, мла ди, ак ти
ви зам“

Ку сто си-исто ри ча ри Му зе ја жр та ва ге но ци да Ја сми на Ту ту но вић 
Три фу нов и Не над Ан то ни је вић, 6. и 7. фе бру а ра 2020. оди не, уче ство-
ва ли су на Ме ђу на род ној му зеј ској кон фе рен ци ји „Mu se ums, Youth, Ac ti-
vism – Му зе ји, мла ди, ак ти ви зам“. Кон фе рен ци ја је одр жа на у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, а по др жа ли су је Ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, Ау стриј ски кул тур ни фо рум у Бе о гра-
ду, Фран цу ски ин сти тут у Ср би ји и Фон да ци ја „Но ви Сад 2021 – Евр оп-
ска пре сто ни ца кул ту ре“.

Пре да ва чи из Му зе ја Лу вр, На род не га ле ри је у Сло ве ни ји, Умет-
нич ко-исто риј ског му зе ја у Бе чу, На род ног му зе ја у Ки кин ди, Спо мен-
збир ке Па вла Бе љан ског, Га ле ри је Ма ти це срп ске, Ин сти ту та за кул тур-
но на сле ђе Ре ги је Еми ли ја-Ро ма еа, Ита ли ја, Му зе ја исто ри је пољ ских 
Је вре ја ПО ЛИН, Му зе ја су вре ме не умјет но сти у За гре бу и На род ног му-
зе ја у Бе о гра ду, пред ста ви ли су ак тив но сти тих ин сти ту ци ја у ра ду са 
мла ди ма и ука за ли на но ве тен ден ци је у свет ској му зе о ло ги ји.

По се бан зна чај за наш Му зеј има ло је из ла га ње ко ле ги ни це Ка-
та ри не Њев час из Му зе ја пољ ских Је вре ја у Вар ша ви; она је пред ста ви-
ла про је кат пре зен та ци је Вар шав ског ге та и устан ка у Вар шав ском ге ту, 
као и на чин ко му ни ка ци је са пу бли ком, по себ но мла ди ма. За до вољ ни 
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смо чи ње ни цом да наш до са да шњи рад, ко ји се ре а ли зу је кроз стал ни 
про је кат еду ка ци је и не го ва ња кул ту ре се ћа ња о ге но ци ду над Ср би ма 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, пр вен стве но кад је реч о стра да њу де-
це, а ко ји је, до са да, ре а ли зо ван са ви ше хи ља да уче ни ка у основ ним, 
сред њим струч ним шко ла ма и гим на зи ја ма у Ср би ји, пот пу но по др жа ва 
са вре ме ну му зе о ло шку прак су: „од ла зак“  му зе ја у су срет по се ти о ци ма 
и ак тив но уче шће де це у ра ди о ни ца ма и из ло жба ма.

21. фе бру ар: Бе о град, Дом вој ске, Пред ста вља ње књи ге Че до
ми ра Ви шњи ћа Кордунашкипроцес

Му зеј жр та ва ге но ци да у окви ру основ них ак тив но сти са ра ђу је 
са по је дин ци ма и НВО ко ји се ба ве кул ту ром се ћа ња на ве ли ке тра ге ди је 
у ра то ви ма 20. ве ка, пр вен стве но на стра да ња срп ског на ро да. У том кон-
тек сту по мо гли смо у пред ста вља ње књи ге Кордунашкипроцес Че до ми-
ра Ви шњи ћа, углед ног по сле ни ка у кул ту ри и из да ва штву, сма тра ју ћи да 
ње го во де ло ну ди зна тан до при нос раз ја шње њу стра да ња срп ског на ро-
да на Кор ду ну у рат ним (у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској) и по рат ним 
го ди на ма (у Ју го сла ви ји).

Про мо ци ја је ор га ни зо ва на у атри ју му До ма вој ске у Бе о гра ду 21. 
фе бру а ра. Увод не бе се де одр жа ли су Бо јан Ар бу ти на, са рад ник Му зе ја 
жр та ва ге но ци да, и мо де ра тор Пе тар Ла ђе вић, а о књи зи су го во ри ли 
исто ри чар др Че до мир Ан тић, проф. др Алек сан дар По по вић и сам ау-
тор.

16. март: Бе о град, Вла да ре пу бли ке Ср би је, Уво ђе ње ван ред
ног ста ња у Ср би ји због пан де миј ске за ра зе CO VID19

По шту ју ћи од лу ку Вла де Ре пу бли ке Ср би је о уво ђе њу ван ред ног 
ста ња и на кнад них од лу ка Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња о ме-
ра ма ра да у ком плек сним окол но сти ма у ве зи са ви ру сом ко ро на, Му зеј 
жр та ва ге но ци да је сво је ак тив но сти при ла го дио да тим усло ви ма. То је 
зна чи да ће је дан део пла но ва при пре мље них за обе ле жа ва ње 22. апри ла 
1945, да на про бо је по след њих за то че ни ка кон цен тра цу и о ног ло го ра Ја-
се но вац из вре ме на Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, по свој при ли ци, би ти 
од ло жен до нор ма ли за ци је си ту а ци је.
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ИЗ ДНЕВ НИ КА ДЕ ЛАТ НО СТИ УСТА НО ВЕ СПО МЕН –ПАРК 
КРАГУЈЕВАЧКИОКТОБАРУКРАГУЈеВЦУ

ОД 16. МАР ТА 2019. ДО 15. МАР ТА 2020. ГО ДИ НЕ

Спо мен-парк „Кра гу је вач ки ок то бар“ је уста но ва у обла сти кул-
ту ре и за јед но са Ме мо ри јал ним про сто ром, хум ка ма, спо мен-обе леж-
ји ма и Му зе јом „21. ок то бар“ пред ста вља кул тур но до бро од из у зет ног 
зна ча ја. Уста но ва се ба ви из град њом, уре ђе њем и одр жа ва њем ме мо ри-
јал ног про сто ра, му зе о ло шком де лат но шћу, ор га ни за ци јом кул тур но-
умет нич ких ма ни фе ста ци ја ан ти рат ног ка рак те ра и из да вач ком де лат но-
шћу, те мат ски по ве за ним са са др жа јем Кра гу је вач ког ок то бра.

Основ ни за да ци Спо мен-пар ка су:
1. Очу ва ње успо ме не на жр тве рат ног зло чи на 19, 20. и 21. ок-

то бра 1941. го ди не, ши ре ње исти не о то ме и упо зна ва ње по се ти ла ца и 
јав но сти са кра гу је вач ком тра ге ди јом.

2. Из град ња, уре ђе ње и одр жа ва ње ме мо ри јал ног ком плек са као 
је дин стве ног му зе ја на отво ре ном про сто ру.

Кул тур нопро свет на и вас пит на де лат ност

1. По се те

То ком 2019. го ди не еви ден ти ра но је 33.252 по се ти ла ца: 17.833 
уче ни ка, 5.269 од ра слих, 1.278 стра них ту ри ста, пет до ма ћих де ле га ци ја 
са 38 чла но ва, осам стра них са 42 чла на а ин ди ви ду ал них по се та би ло је 
8.792. До 1. де цем бра про да то је 22.227 ула зни ца, а оста так чи не по се ти-
о ци ма ни фе ста ци ја ко је смо при ре ђи ва ли, уче ни ци основ них и сред њих 
шко ла Кра гу јев ца, Кра гу јев ча ни – ин ди ви ду ал ни по се ти о ци, де ца и осо-
бе са по себ ним по тре ба ма.

Град ску га ле ри ју МостовиБалкана, у окви ру Спо мен-пар ка, по-
се ти ло је у 2019. го ди ни око 9.000 гра ђа на.
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2. Ис тра жи ва ње, еви ден ти ра ње, об ра да и из ра да до ку мен та ци је

У окви ру ис тра жи ва њау 2019. го ди ни сту диј ска збир ка уве ћа на је 
за пет ко пи ја рет ких ори ги нал них фо то гра фи ја. 

У про сто ри ји „Кр ва ва бај ка“ Му зе ја „21. ок то бар“ у окви ру стал-
не му зеј ске по став ке, на по љи ма ко ја су до са да би ла пра зна, на кон му-
зе о ло шке об ра де, по ста вље но је по ме ну тих пет но вих фо то гра фи ја стре-
ља них, штам па них на спе ци јал ној фо ли ји.

На ста вље на је и ком пју тер ска об ра да пред ме та и ди ги та ли за ци ја 
око 1.000 фо то гра фи ја из му зеј ске ар хи ве.

3. Из ло жбе на де лат ност

25. ја ну ар 2019: У окви ру обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног да на се ћа-
ња на жр тве Хо ло ка у ста у Му зе ју је отво ре на из ло жба Би ља не Ал ба ха ри 
(На род на би бли о те ка Ср би је) под на зи вом Писањестрадања, уз струч-
но во ђе ње ау тор ке.

5. мај 2019: У окви ру Мај ских све ча но сти гра да Кра гу јев ца, 
пред ста вље на је из ло жба и одр жа на про мо ци ја књи ге цр те жа и ка ри ка-
ту ра под на зи вом FLO WER PO WER ре но ми ра ног умет ни ка Ју го сла ва 
Вла хо ви ћа.

18. мај–6. јун 2019: Ноћ му зе ја: ИзложбаПогледизблиза.Ате
љеПаје Јовановића уМузеју 21. октобар у са рад њи са Му зе јом гра-
да Бе о гра да; ту ра Сећајтесеменемоји кр оз Спо мен-парк за по се ти о це 
ми ни бу сом и ре си тал Завичајниноктурно:музичкиликпоезијеЗорана
Петровића у ко ме су уче ство ва ли уче ни ци Му зич ке шко ле „Др Ми ло је 
Ми ло је вић“.

20. ок то бар–1. де цем бар 2019: Из ло жба ју би лар ног 20. Ме ђу на-
род ног са ло на ан ти рат не ка ри ка ту ре Кра гу је вац 2019.

23. но вем бар–12. де цем бар 201: На гра ђе ни и нај бо љи ли ков ни 
ра до ви уче ни ка на кон кур су Достасусветуједнешумарице2019.

10–18. де цем бар 2019: до ку мен тар на из ло жба РаулВаленбергкао
инспирација у са рад њи са ам ба са дом Швед ске у Ср би ји; уз из ло жбу је 
ор га ни зо ва на и деч ја ра ди о ни ца са уче ни ци ма шко ле „Тре ћи кра гу је вач-
ки ба та љон“.

13. де цем бар 2019: Пред ста вље ни ра до ви уче ни ка Сред ње струч-
не шко ле, Кра гу је вац, нај бо ље шко ле на кон кур су Достасусветуједне
шумарице2019.

Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/1, 2020.
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4. Град ска га ле ри ја МостовиБалкана

Про грам из ла га ња у 2019. го ди ни
1. Вик тор Уго Ри ос Ол мос (Мек си ко) – гра фи ке: 31. ја ну ар–19. 

фе бру ар;
2. Јо ва на Ми ло ва но вић – гра фи ке: 22. фе бру ар–12. март;
3. Из ло жба гра фи ка три про фе со ра Фи лу ма (Б. Ота ше вић, В. Ран-

ко вић, М. Ан то ни је вић), са рад ња са Фа кул те том ли ков них умет но сти: 
14. март–2. април;

4. Из ло жба гра фи ка из збир ке Фа кул те та ли ков них умет но сти, у 
са рад њи са том уста но вом: 4–30. април;

5. Ми ло рад Те па вац Те па – скулп ту ре: 3–16. мај;
6. Ми ле на Па вло вић Ба ри ли – сли ке (са рад ња са Га ле ри јом из 

По жа рев ца): 18. мај–11. јун;
7. Ми љан Не дељ ко вић – фо то гра фи је: 13. јун–2. јул;
8. Ду шан Ђо кић – сли ке: 3–21. јул;
9. Про лећ ни Са лон – Гор њи Ми ла но вац: 25. јул–25. ав густ;
10. Дра га на Бо јић – гра фи ке: 5–24. сеп тем бар;
11. Лу каш Бут ков ски (Пољ ска) – гра фи ке: 26. сеп тем бар–15. ок-
то бар;
12. Вељ ко Вуч ко вић – сли ке: 17. ок то бар–5. но вем бар;
13. Не дељ ко Гво зде но вић – сли ке (са рад ња са Срп ском ака де ми-

јом на у ка и умет но сти): 7–26. но вем бар;
14. Иван Ар се ни је вић – фо то гра фи је: 28. но вем бар–15. де цем бар;
15. Збир ка СУ ЛУЈ-а: 17. де цем бар 1919–17. ја ну ар 2020.

5. Спе ци јал на би бли о те ка

У 2019. го ди ни књи жни фонд би бли о те ке обо га ћен је са 30 књи га 
(29 на сло ва) по кло ни ма по је ди на ца или ин сти ту ци ја, 17 књи га је ку пље-
но, а јед на пу бли ка ци ја је соп стве но из да ње.

6. Про мо ци је и пре да ва ња

24. ја ну ар 2019: про мо ци ја Збор ни ка на гра ђе них и нај бо љих ли-
те рар них ра до ва при сти глих на кон курс До ста су све ту јед не Шу ма ри це 
2019, у окви ру обе ле жа ва ња да на про све ти те ља Све тог Са ве; кра гу је-
вач ки уче ни ци чи та ли су сво је ра до ве об ја вље не у Збор ни ку, а ра до ве 
ђа ка из дру гих ме ста драм ски умет ник Са ша Пи ли по вић;
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25. ја ну ар 2019: Про грам под по кро ви тељ ством гра да Кра гу јев ца 
по во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног да на се ћа ња на жр тве Хо ло ка у ста; 
го во ри ли су Не над Гли шић (СКЦ), Мар ко Тер зић (Му зеј „21.ок то бар“) и 
Гор да на Јо цић (Цен тар за из град њу ми ра), на кон че га се пу бли ци обра-
тио го спо дин Алек сан дар Ај зин берг, лич ним и по ро дич ним све до че њем 
о Хо ло ка у сту. По сле отва ра ња из ло жбе Писањестрадања, про грам је 
на ста вљен фи ло зоф ском ди ску си јом на те му Хо ло ка у ста а уче ство ва ли 
су др Пре драг Кр стић и др Игор Цве јић (Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру-
штве ну те о ри ју, Бе о град) и мр Иван Ми лен ко вић (Тре ћи про грам Ра дио 
Бе о гра да);

25. март 2019: у скло пу „До дат ног про гра ма про мо ци је фран цу-
ске кул ту ре у Кра гу јев цу“, у на шој би о скоп ској са ли при ка зан је чу ве ни 
филм фран цу ске ки не ма то гра фи је Лифтзагубилиште Лу ја Ма ла;

27. март 2019: про јек ци ја фил ма Отворенихочију – о по зна том 
кра гу је вач ком ма ра тон цу оште ће ног ви да Го ра ну Ни ко ли ћу чи ји је ве ћи 
део сни ман у Спо мен-пар ку – по сле ко је је ор га ни зо ван раз го вор са ма-
ра тон цем;

1. и 2. април 2019: По во дом обе ле жа ва ња Свет ског да на осо ба са 
ау ти змом, Спо мен-парк „Кра гу је вач ки ок то бар“ при кљу чио се тој ак ци-
ји, па су тих да на пла вом бо јом би ли осве тље ни Му зеј „21. ок то бар“ и 
Спо ме ник стре ља ним ђа ци ма и про фе со ри ма;

6. април 2019: У ор га ни за ци ји и на по зив Ми ни стар ства кул ту ре 
Ср би је и За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, ди рек тор ка и ку стос 
ко ји ди рект но са ра ђу је у ста ти сти ци За во да, при су ство ва ли су се ми на ру 
о но вом на чи ну об ра де ста ти стич ких по да та ка, у ве зи са де лат но сти ма 
му зе ја;

3. јун 2019: Спо мен-парк „Кра гу је вач ки ок то бар“ у са рад њи са 
Му зе јом гра да Бе о гра да ор га ни зо вао је пре да ва ње на сло вље но Атеље
ПајеЈовановића у окви ру го сто ва ња из ло жбе По глед из бли за. Ате ље Па-
је Јо ва но ви ћа; го во ри ла је ку стос Иси до ра Са вић.

16. ок то бар 2019: Пр ва Јав на рас пра ва о На цр ту за ко на о Ме мо-
ри јал ном цен тру „Ста ро сај ми ште“ у Бе о гра ду, одр жа на у би о скоп ској 
са ли Му зе ја „21. ок то бар“. На црт су пре зен то ва ли: Асја Дра ча Мун те-
ан, пред сед ник Рад не гру пе, по моћ ни ца ми ни стра; Игор Јо ви чић, за ме-
ник пред сед ни ка Рад не гру пе, се кре тар Ми ни стар ства; Та тја на Бо јић 
Ју рић, члан рад не гру пе, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња; Ми-
ли ца Ђу рић, члан рад не гру пе, Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња; Ми лош Га јић, се кре тар Рад не гру пе ,Ми-
ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња; Је ле на Бра то но жић, струч ни са-
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рад ник, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња; Ђор ђе Ми ло ва но вић, 
исто ри чар умет но сти, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Кра гу-
јев ца;

13. де цем бра 2019: Про мо ци ја про јек та „Му зеј 21. ок то бар/Уста-
но ва кул ту ре до ступ на за све – за ко ри сни ке ин ва лид ских ко ли ца“; сред-
стви ма Ми ни стар ства кул ту ре на ба вљен је гу се ни чар;

14. но вем бра 2019: То ком ма ни фе ста ци је Филм ског цен тра Ср би-
је и Док Ср би ја (До ку мен та ри сти Ср би је) „Дан до ма ћег фил ма“, у му зе ју 
је еми то ван до ку мен тар ни филм Дугопутовањеурат, у при су ству ау-
то ра Ми ло ша Шкун дри ћа;

10. де цем бар 2019: Отво ре на ме ђу на род на из ло жба РаулВален
берг–Замененијепостојаодругачијиизбор, при пре мље на у са рад њи са 
Цен тром за раз вој кул ту ре деч јих пра ва, ам ба са дом Швед ске у Бе о гра ду 
и Основ ном шко лом „Тре ћи кра гу је вач ки ба та љон“. 

7. Умет нич ке ма ни фе ста ци је

1. Ве ли ки школ ски час

Великишколскичас нај ста ри ја је умет нич ка ма ни фе ста ци ја Спо-
мен-пар ка „Кра гу је вач ки ок то бар“ ко ју Уста но ва ор га ни зу је од 1963. го-
ди не. Пр ви пут је у у са да шњој фор ми одр жан ис пред Спо ме ни ка стре-
ља ним ђа ци ма 1964. го ди не.

И 2019. го ди не Великишколскичас по чео је тра ди ци о нал но у 11 
са ти опе лом ко је је пред во дио епи скоп шу ма диј ски го спо дин Јо ван са 
све штен ством Епар хи је шу ма диј ске и по ла га њем ве на ца. По том је из ве-
де но де ло ау то ра и ре ди те ља Алек сан дра Шур ба то ви ћа Поукеизшуме. 
Ком по зи тор је Ма ти ја Ан ђел ко вић. Уче ство ва ли су драм ски умет ни ци 
Дра ган Сто кић и Иван То мић и ор ке стар Небоград, а за ко сти мо гра фи ју 
се по бри ну ла Је ле на Ја ња то вић. 

Као и сва ке го ди не про грам Великогшколскогчаса ди рект но је 
пре но си ла Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је на Дру гом про гра му. Пре нос се 
исто вре ме но од ви јао и на зна ков ном је зи ку за осо бе оште ће ног слу ха.

2. Ок то бру хо до дар је – ОК ТОХ

Ове го ди не у окви ру ју би лар не, че тр де сет пе те по ре ду, тра ди-
ци о нал не му зич ке ма ни фе ста ци је ОК ТОХ, уста но вље не 1975. го ди не, 
одр жа но је шест кон це ра та под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре 
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и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и Гра да Кра гу јев ца, сви с по чет ком у 
20 са ти:

7. ок то бар 2019, Алек сан дар Син чук, Ру си ја: Пр ва кра гу је вач ка 
гим на зи ја;

9. ок то бар 2019, Гру зиј ски ка мер ни ор ке стар Ин гол штат, Не мач-
ка: Пр ва кра гу је вач ка гим на зи ја;

15. ок то бар 2019, Син фо ни је та Санкт Пе тер бург, Ру си ја: Пр ва 
кра гу је вач ка гим на зи ја;

20. ок то бар 2019, Кра гу је вач ко пе вач ко дру штво: Му зеј ,,21.ок-
то бар“;

25. ок то бар 2019, Град ски ка мер ни ор ке стар Шле зин гер, Кра гу је-
вац: Пр ва кра гу је вач ка гим на зи ја;

28. ок то бар 2019, За реб ски кла вир ски трио Бид гошћ, Пољ ска: 
Пр ва кра гу је вач ка гим на зи ја.

3. ДостасусветуједнеШумарице

Ма ни фе ста ци ја је одр жа на че тр де сет че твр ти пут под по кро ви-
тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и 
Гра да Кра гу јев ца. Те ма је би ла Нашпадсепретвориоулет књи жев ни ка 
Алек сан дра Шур ба то ви ћа из ње го ве по е ме Поукеизшумеко ја је из ве де-
на на ово го ди шњем Великомшколскомчасу.

На ли те рар ни и ли ков ни кон курс при сти гло је 729 ра до ва из 98 
основ них и 51 сред ње шко ле и две ли ков не ра ди о ни це из Ср би је и Бо сне 
и Хер це го ви не. Ли те рар них ра до ва би ло је укуп но 151, а ли ков них 544.

Два одво је на жи ри ја до де ли ла су по де вет нов ча них на гра да за 
ли ков не и ли те рар не ра до ве у три уз раст не ка те го ри је: за уче ни ке од 
пр вог до че твр тог раз ре да основ них шко ла, од пе тог до осмог раз ре да 
основ них шко ла и сред њо школ це. 

Ли ков ни жи ри је про гла сио Сред њу струч ну шко лу из Кра гу јев-
ца за нај бо љу на ово го ди шњем кон кур су. Ли ков ни жи ри чи ни ли су: Ве-
ра Ми ло ва но вић, ли ков ни пе да гог, ди пло ми ра ни ди зај нер, пред сед ник, 
Ђор ђе Алем пи је вић, ли ков ни пе да гог, ди пло ми ра ни при ме ње ни умет-
ник, члан и Љу би ца Лу ко вић, ку стос-пе да гог, исто ри чар умет но сти, 
члан.

Ли те рар ни жи ри ра дио је у са ста ву: Алек сан дар Шур ба то вић, 
књи жев ник, пред сед ник, Та тја на Јан ко вић, књи жев ник, члан и Је ле на 
Да ви до вић, му зеј ски са вет ник, члан.

Све ча на до де ла на гра да и при зна ња одр жа на је 23. но вем бра.
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За уче ни ке кра гу је вач ких шко ла одр жа не су и три ра ди о ни це:
1. Ра ди о ни ца ан ти рат не ка ри ка ту ре Смех је на ше оруж је, на ко-

јој су уче ство ва ли ђа ци ТУШ „То за Дра го вић“, смер тех ни чар-ди зај нер 
обу ће;

2. Ли ков на ра ди о ни ца Му зеј ски екс по нат – умет нич ки до жи вљај, 
уз уче шће ђа ка основ не шко ле „Све ти Са ва“ и Шко ле за де цу оште ће ног 
слу ха;

3. Исто риј ска ра ди о ни ца За што рат ни ко ме ни је брат? ор га ни зо-
ва на је са ђа ци ма основ не шко ле „Мо ма Ста ној ло вић“.

4. Бде ње

Ма ни фе ста ци ја Бде ње уста но вље на је 2006. го ди не, одр жа ва се 
20. ок то бра и по све ће на је по след њој но ћи за то че них Кра гу јев ча на пред 
стре ља ње. Пред ста вља про грам ко ла жног ти па где су за сту пље не све вр-
сте умет нич ког ства ра ла штва. 

Ове го ди не, то ком ма ни фе ста ци је, отво ре на је из ло жба XX Ме ђу-
на род ног са ло на ан ти рат не ка ри ка ту ре са до де лом на гра да и при зна ња, 
пред ста вље на по е ма Поукеизшуме књи жев ни ка Алек сан дра Шур ба то-
ви ћа (о том де лу је го во ри ла књи жев ни ца Та тја на Јан ко вић), а на кра ју 
је ор га ни зо ван кон церт у окви ру ма ни фе ста ци је ОК ТОХ – Кра гу је вач ко 
пе вач ко дру штво.

5. ХХ Ме ђу на род ни са лон ан ти рат не ка ри ка ту ре

Жи ри ју би лар ног XX Ме ђу на род ног са ло на ан ти рат не ка ри ка-
ту ре „Кра гу је вац 2017“ (у са ста ву: Мар ко де Ан ђе лис ка ри ка ту ри ста, 
илу стра тор, гра фич ки ди зај нер, но ви нар и пу бли ци ста из Ита ли је, пред-
сед ник, Ју го слав Вла хо вић, ка ри ка ту ри ста, илу стра тор и ди зај нер, про-
фе сор Шпи ро Ра ду ло вић, ка ри ка ту ри ста, То шо Бор ко вић, ка ри ка ту ри ста 
и Ми о драг Сто ји ло вић, но ви нар и пу бли ци ста, пред сед ник Са ве та Са ло-
на), за се дао је у Кра гу јев цу 6. сеп тем бра 2019. го ди не и кон ста то вао да 
је за XX Са лон при спео ре кор дан број од 1.117 ра до ва 460 ау то ра из 63 
др жа ве са свих кон ти не на та.

По сле пре гле да при спе лих ра до ва жи ри је ода брао ка ри ка ту ре за 
из ла га ње и об ја вљи ва ње у ка та ло гу Са ло на и од лу чио:

а. Гран при Ве сник ми ра и нов ча ну на гра ду од 1.500 евра (ко ју да-
ру је Ме ђу на род на асо ци ја ци ја гра до ва „ве сни ка ми ра“ до био је Ma nuel 
Ar ri a ga, Шпа ни ја,
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б. Злат ну пла ке ту и пр ву на гра ду у из но су од 1.000 евра до био је 
Li Xi a o zang, Ки на,

в. Сре бре ну пла ке ту и дру гу на гра ду у из но су од 800 евра до био 
је Ma jid Ami ni, Иран,

г. Брон за ну пла ке ту и тре ћу на гра ду у из но су од 500 евра до био је 
An drea Pec chia, Ита ли ја, 

д. На гра ду гра до на чел ни ка Бид го шће (Пољ ска) у из но су од 750 
евра осво јио је Ни свет Сма и ла гић, Не мач ка,

ђ. На гра ду гра да Ин гол шта та (Не мач ка) у из но су од 750 евра до-
био је Hu sein Čak mak, Ки пар,

е. На гра да гра да Би ел ско-Би а ла (Пољ ска) у из но су од 500 евра 
при па ла је Јо ви Шком цу, Ср би ја, 

ж. На гра ду гра да Си ре на (Фран цу ска) у из но су од 500 евра до био 
је Red Ha lil, Си ри ја,

з. На гра ду гра да Пи те шти ја (Ру му ни ја) у из но су од 500 евра до-
био је Pa vel Kon stan tin, Ру му ни ја и

и. На гра ду гра да Ка ра ра (Ита ли ја) у из но су од 500 евра осво јио је 
Fak hre din Dost Mo ha mad, Иран.

Жи ри је од лу чио да до де ли Ди пло му Са ло на ау то ри ма чи ји су 
ра до ви би ли у нај у жој кон ку рен ци ји за на гра де: Ми љан Обре нић (Цр на 
Го ра), Kon stan tin Ka zan chev (Укра ји на), Ali Ras troo (Иран), Da vid Ve la 
(Шпа ни ја), Di die Sri Vi di jan to (Ин до не зи ја) и Mak hmu djon Es hon ku lov 
(Уз бе ки стан).

6. Из да вач ка де лат ност

1. Ка та лог за из ло жбу Ми ле не Па вло вић Ба ри ли и Па је Јо ва но ви-
ћа, оф сет штам па, ди мен зи је 23х21 см, 12 стра на, ти раж 250.

2. Фла је ри за Спо мен-парк „Кра гу је вач ки ок то бар“, ди ги тал на 
штам па, тро ли сни ца, ди мен зи је у рас кло пље ном об ли ку 20х30 см, ћи-
ри лич на и ла ти нич на вер зи ја и вер зи ја на ен гле ском је зи ку, ти ра жа по 
2.000 ко ма да.

3. Ка та ло зи за МостовеБалкана, оф сет штам па у пу ном ко ло ру, 
ди мен зи је у рас кло пље ном об ли ку 24х62 см, ти раж 200 ко ма да. С об зи-
ром на то да је ор га ни зо ва но 12 из ло жби то зна чи да је при ре ђе но и 12 
ка та ло га.

4. Пла ка ти за ма ни фе ста ци ју Ноћмузејади ги тал на штам па, ди-
мен зи ја 70x50cm, ти раж 40 ко ма да.

5. Пла ка ти за га ле ри ју Мо сто ви Бал ка на, ди ги тал на штам па, ди-
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мен зи ја 70x50cm, ти раж 70 ко ма да.
6. Ула зни це 31.000 (25.000 цр них и 6.000 пла вих), штам па не као 

књи жни блок, ди мен зи ја, без од сеч ка за ну ме ра ци ју, 27,5х11 cm.
7. По е ма за Великишколскичас, оф сет штам па, фор мат 13х20 cm, 

обим 80 стра на, ко ма да 500.
8. Про грам ОК ТОХ-а, оф сет штам па, фор мат 11х22 cm; књи жни 

блок: 30 стра на у две бо је (цр но-бе ла), а 10 у бо ји, ти раж 500 ко ма да.
9. Ка та лог за Са лон ан ти рат не ка ри ка ту ре, оф сет штам па, ди мен-

зи је 22х22 см, ти раж 500 ко ма да.
10. Пла кат за ОК ТОХ, ди мен зи је 70х50 цм, пун ко лор, ди ги тал на 

штам па, ти раж 150 ко ма да.
11. Пла кат за Ок то бар ске све ча но сти, ди мен зи је 70х50 цм, пун 

ко лор, ди ги тал на штам па, ти раж 50 ко ма да.
12. Пла кат за Са лон ан ти рат не ка ри ка ту ре, ди мен зи је 70x50 цм, 

ди ги тал на штам па, ти раж 50 ко ма да.
13. Ди пло ме, за хвал ни це и по ве ље за Ок то бар ске све ча но сти, ди-

мен зи је 21х29,7 см, ди ги тал на штам па, ти раж 50 ко ма да.
14. Ка та лог за ма ни фе ста ци ју Достасусветуједнешумарице, 

ди мен зи је  63х21 см, ти раж 200 ко ма да.
15. Ка та лог за ма ни фе ста ци ју Достасусветуједнешумарице/ 

нај бо ље шко ле, ди мен зи је 63х21 см, ти раж 100 ко ма да.
16. Збор ник ли те рар них ра до ва ма ни фе ста ци је Достасу свету

једнешумарице, фор мат 13х20 цм, пун ко лор, 100 стра на, ти раж 150 
ко ма да.

17. За хвал ни це и ди пло ме, ди ги тал на штам па, ди мен зи је 21х29,7 
см, ти раж 70 ко ма да.

18. По зив ни це, ди ги тал на штам па, фор мат 20х9 см, ти раж 300 
ко ма да.

19. Твр де ко ри це об ло же не ве штач ком ко жом, А4 фор мат, 20 ко-
ма да.

20. Ре про дук ци је илу стра ци ја ка ри ка ту ра, А4 фор мат, у бо ји, 700 
ко ма да.
 

7. Са рад ња

Са рад ња са срод ним уста но ва ма се од ви ја кон ти ну и ра но и то са: 
Исто риј ским му зе јом Ср би је, На род ним му зе јом у Бе о гра ду, На род ним 
му зе јом у Кра гу јев цу, Му зе јом жр та ва ге но ци да, Исто риј ским ар хи вом 
Шу ма ди је у Кра гу јев цу, Исто риј ским ар хи вом Ср би је, Исто риј ским ар-
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хи вом Бе о гра да, Ку ћом ле га та из Бе о гра да, Ар хи вом Ју го сла ви је, Му зе-
јом гра да Бе о гра да, На род ном би бли о те ком Ср би је, На род ном би бли о-
те ком „Вук Ка ра џић“ из Кра гу јев ца, Пр вом кра гу је вач ком гим на зи јом, 
Дру гом кра гу је вач ком гим на зи јом, СУБ НОР-ом Кра гу је вац, Му зе јом 
исто ри је Ју го сла ви је из Бе о гра да, Удру же њем Кра гу јевч на у Бе о гра ду, 
Сту дент ским кул тур ном цен тром у Кра гу јев цу, Му зеј ским дру штвом 
Ср би је, ИКОМ-ом за Ср би ју и Ме ђу на род ном асо ци ја ци јом „Ве сник 
ми ра“.

По ред на бро ја них ин сти ту ци ја у окви ру са рад ње ре а ли зо ва не су 
и сле де ће ак тив но сти:

10. април: у са рад њи са вр ти ћем „Зе ка“ ре а ли зо ва на је ра ди о ни ца 
за де цу пред школ ског уз ра ста о кул тур ној ба шти ни,

24. апри ла: ус по ста вље на је са рад ња са Еко ном ским фа кул те том 
у ве зи са за јед нич ким уче шћем у про јек ти ма из обла сти ис тра жи ва ња и 
раз во ја кул тур ног на сле ђа, за јед нич ког ор га ни зо ва ња струч них ску по ва 
и се ми на ра из обла сти еко ном ских ана ли за, ме наџ мен та и мар ке тин га 
на ме ње них за по сле ни ма у уста но ва ма кул ту ре и за јед нич ког кон ку ри са-
ња за до ма ће и ме ђу на род не про јек те,

6. мај: то ком Да на гра да Кра гу јев ца от кри вен је спо ме ник Јо си фу 
Бро ди лу, Че ху, осни ва чу Му зич ког дру штва у Кра гу јев цу у са рад њи са 
Удру же њем срп ско-че шког при ја тељ ства „Че си Шу ма ди је“,

28. сеп тем бар: у са рад њи са Ме ђу на род ном асо ци ја ци јом „Ве-
сник ми ра“, а у окви ру 30. Ге не рал не скуп шти не удру же ња ор га ни зо ва-
на је из ло жба 19. Са ло на ан ти рат не ка ри ка ту ре „Кра гу је вац“ у Са ра је ву. 
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