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Реч уред ни ка

Ка да се ка же Ста ро сај ми ште обич но се по ми сли 
на ло гор ко ји је на том про сто ру оформ љен де цем бра 
1941. а за тво рен сеп тем бра 1944. го ди не. Зна се да се тај 
ло гор на ла зио на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске, али је био у над ле жно сти не мач ке вој но у прав не ко-
ман де у Ср би ји.

Кад је реч о кон цен тра ци о ном ло го ру Зе мун тре-
ба раз ли ко ва ти два пе ри о да. У пр во вре ме звао се Је-
вреј ски ло гор Зе мун (Ju den la ger Se mlin) и био је ме сто 
стра да ња при пад ни ка је вреј ске за јед ни це, у дру гом пр-
вен стве но стратиште срп ског на ро да ка ко из Ср би је та-
ко и са те ри то ри је Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и но сио 
је име При хват ни ло гор Зе мун (An hal te la ger Se mlin).

Ли те ра ту ра о ло го ру на Сај ми шту је оскуд на. 
Нај пре је 1947. го ди не По кра јин ска ко ми си је за утвр-
ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча обра-
зо ва ла, осим оста лог, Ан кет ну ко ми си ју за Срем ко ја је 
уско ро са чи ни ла ела бо рат под насловом Lo go ri Saj miš te, 
Ku sto di ja, Ja se no vac у ко ме је стра да ње на Сај ми шту би-
ло по себ но об ра ђе но.

Значајно ме сто у ли те ра ту ри о том ло го ру при-
па да ра ду Ми ла на Ко ља ни на Ne mač ki lo gor na be o grad
skom Saj miš tu, In sti tut za sa vre me nu isto ri ju, Be o grad 1992. 
И Вал тер Ма но шек је оста вио вред но де ло под на сло-
вом Ho lo ka ust u Sr bi ji – Voj na oku pa ci o na po li ti ka i uniš
ta va nje Je vre ja 1941–1942, Slu žbe ni list SRJ, Be o grad 2007.

По зна то је да осно ву на уч но и стра жи вач ког про-
јек та пред ста вља би бли о гра фи ја ра до ва. Све стан то га, 
Му зеј жр та ва ге но ци да је из ра ду би бли о гра фи је о ло-
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го ру на Сај ми шту по ве рио исто ри ча ру Ду ша ну Ни ко-
ди је ви ћу, рад ни ку На род не би бли о те ке Ср би је – Би
бли о гра фи ја ра до ва о кон цен тра ци о ном ло го ру Зе мун 
(1941–1944), Бе о град 2020.

Исто риј ски ар хив Бе о гра да об ја вио је пу бли ка-
ци ју под на сло вом Ло гор Сај ми ште Жр тве Је вреј ског 
ло го ра Зе мун (Бе о град 2018). На да мо се да ће у до глед-
но вре ме би ти при пре мље на и об ја вље на ба за по да та ка 
жр та ва При хват ног ло го ра Зе мун!

У Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да у не ко ли ко фон-
до ва се чу ва гра ђа ре ле вант на за ис тра жи ва ње о том ло-
го ру. На жа лост, зна тан део те гра ђе ни је у до вољ ној ме-
ри ис ко ри шћен. Та чи ње ни ца на гна ла нас је да са чи ни-
мо ма ли про је кат об ја вљи ва ња све до че ња не ка да шњих 
за то че ни ка. Ни смо би ли у ди ле ми кад је реч о бро ју 
све до че ња, ве ћи про блем је пред ста вљао из бор до ступ-
не и са чу ва не гра ђе на ста ле ме ђу при пад ни ци ма стра не 
ко ја је по ра же на у (срп ском) гра ђан ском ра ту. На и ме, 
по зна то је да је да су у дру гом пе ри о ду по сто ја ња ло го ра 
на Сај ми шту би ли за то че ни при ста ли це и при пад ни ци 
На род но о сло бо ди лач ког и Рав но гор ског по кре та, као и 
је ди ни ца Ми ла на Не ди ћа. Ни је по зна то, до ду ше, чи јих 
је при ста ли ца би ло ви ше, ма да се мо же прет по ста ви ти 
да су број ни ју по пу ла ци ју за то че ни ка чи ни ли при пад-
ни ци ко му ни стич ко-пар ти зан ског по кре та. До нај тач-
ни је тврд ње, ме ђу тим, мо гло би се до ћи кроз де таљ ну 
ана ли зу све до чан ста ва, али то би би ла те ма са свим дру-
гог про јек та.

Му зеј жр та ва ге но ци да је по ме ну ти про је кат до-
го во рио са исто ри ча рем др Ра дом Ри ста но ви ћем, па ова 
пу бли ка ци ја пред ста вља ре зул тат са рад ње од обо стра-
не, као и оп ште ко ри сти. По сле ње го ве увод не сту ди је 
пу бли ку је мо два све до че ња: јед но је све до че ње ко му-
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ни сте, то јест пар ти за на (Ми ха и ло Бер бе ри јан) а дру-
го чет ни ка (чи је име и пре зи ме и по ред свих на сто ја ња 
ни смо ус пе ли да утвр ди мо). Ни је на на ма да оце њу је мо 
вред ност са др жа ја, већ то пре пу шта мо чи та о ци ма.

Тре ба ло би знат но ви ше про сто ра него што нуди 
овај увод ни тек ст да на ве де мо нај ва жни је раз ло ге за-
што смо се од лу чи ли за све до чан ства дво ји це заточених 
заговорника не са мо су прот стављених иде о ло шких по-
зиција већ и припадника ме ђу соб но за кр вље них по кре-
та. Нај кра ће ре че но, же ле ли смо да ука же мо да се иде-
о ло шка бор ба ме ђу Ср би ма по ста ви ла као при мар на, 
иа ко су обе стра не има ле истог не при ја те ља – Нем це 
као оку па то ре, у кон крет ном слу ча ју го спо да ре њи хо-
вог жи во та и смр ти у огра ђе ном ло гор ском про сто ру. 

(У том кон тек сту мо ра мо да под се ти мо на суд-
би ну срп ског на ро да у За пад ној Бо сни тј. око пла ни не 
Ко за ре, чи ја је тра ге ди ја знат но уве ћа на и због су ко ба 
око схва та ња  да љих ак тив но сти уста нич ког по кре та у 
од но су пре ма уста шкој стра хо вла ди у Не за ви сној Др-
жа ви Хр ват ској – Бо рис Ра да ко вић, Уста шка упо ри
шта под Ко за ром, Удру же ње ар хив ских рад ни ка Ре пу-
бли ке Срп ске, Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, Јав на уста но ва 
На ци о нал ни парт „Ко за ра“ и Му зеј жр та ва ге но ци да, 
Ба ња лу ка –При је дор –Бе о град 2021)  

Два све до че ња го во ре ви ше о ме ђу соб ном од но-
су заточеника не го о го спо да ри ма ло го ра. И ту је узрок 
на ше срп ске тра ге ди је чи је су по сле ди це сва ка ко још 
те же јер су ко му ни сти ма че сто ве ћи не при ја те љи би ли 
на ци о на ли сти од оку па то ра. Ту мр жњу при сут ну у оба 
све до че ња, сва ка стра на на свој на чин то ис ка зу је. Да ља 
рас пра ва о срп ско-срп ским од но си ма од ве ла би нас у 
прав цу ко ји пре ва зи ла зи ову реч уред ни ка. Убе ђе ни да 
је та те ма од већ зна чај на у раз ја шње њу ве ли ких тра ге-
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ди ја и стра да ња срп ског на ро да, по ста вља мо ма ли ка-
мен за те ме ље не ког бу ду ћег ду го роч ног на уч но и стра-
жи вач ког про јек та. 

***
За хва љу је мо ко ле га ма из Исто риј ског ар хи ва Бе-

о гра да и Вој ног ар хи ва ко ји су нам да ли са гла сност за 
об ја вљи ва ње гра ђе ко ја се чу ва у њи хо вим фон до ви ма.

***
ПС: Уред ник до са да шњих пу бли ка ци ја об ја вље-

ним под зна ком Му зе ја жр та ва ге но ци да мо ра да ис так-
не јед ну ма ну овог из да ња. На и ме, ју го сло вен ска исто-
ри о гра фи ја, у ко јој су сво је ме сто за у зи ма ли и Ср би, 
ни је раз ре ши ла број не не до у ми це кад је реч о ве ли ким 
те ма ма као што је, при ме ра ра ди, не мач ки Кон цен тра-
ци о ни ло гор Зе мун. Ве ли ка за мер ка у овом слу ча ју од-
но си се на не до ста так пер со нал них по да та ка, на при-
мер, при пад ни ка ло гор ске упра ве, би ло да је реч о Нем-
ци ма или Ср би ма за то че ни ци ма.  Ни ми – ау тор увод не 
сту ди је и уред ник из да ња – ни смо, и по ред уло же ног 
тру да од ма кли да ље од до са да шњих са зна ња. 



ПРИ ХВАТ НИ ЛО ГОР ЗЕ МУН 
(AN HAL TE LA GER SE MLIN)





1.1. Из град ња и функ ци ја Бе о град ско сај ми шта у ме
ђу рат ном пе ри о ду

Ше стог ју на 1937. на ле вој оба ли Са ве „из ме ђу 
два че лич на мо ста ко ји спа ја ју за пад ну Евро пу са Бал-
ка ном и Ис то ком“ уда рен је те мељ за из град њу ком-
плек са ко ји је тре ба ло да оку пи при вред ни ке „не са мо 
из Бе о гра да и дру гих гра до ва Ју го сла ви је, већ и пред-
став ни ке мно гих др жа ва Евро пе и Бал ка на“.1 Оп шти на 
гра да Бе о гра да (ОГБ) усту пи ла је 363.000 м2 зе мљи шта, 
од че га је 126.000 м2 би ло ди рект но пред ви ђе но за по ди-
за ње обје ка та сај ми шта. Про је кат је пред ви ђао из град-
њу шест па ви љо на са укуп ном по вр ши ном од 13.500 м2 
под кро вом без до дат них па ви љо на стра них др жа ва. 
Твор ци ге не рал ног про јек та би ли су Рај ко Та тић, Ми-
ли вој Трич ко вић и Ђор ђе Лу кић.2 

У пред ви ђе ном ро ку то ком ок то бра 1937. за вр-
ше ни су ра до ви у пр вој фа зи. Уре ђе но је 14 од пла ни-
ра них 36,33 хек та ра. Дру штво за при ре ђи ва ње сај ма и 
из ло жбе из гра ди ло је пет ве ли ких па ви љо на по вр ши не 
12.723 м2. Упра ва од бо ра За ду жби не Ни ко ле Спа си ћа 
по ди гла је „Спа си ћев из ло жбе ни па ви љон“ ко ји је имао 
про стор за из ла га ње и јед ну од нај мо дер ни јих га ле ри ја 
у том пе ри о ду. Отво ре на су и че ти ри стра на па ви љо на: 
ита ли јан ски, ма ђар ски, ру мун ски и че хо сло вач ки. Од 
1938. до 1941. окон ча ни су пре о ста ли ра до ви на згра да-
ма Бе о град ског сај ми шта. За ста ва се за ви јо ри ла на ку ли 
нај им по зант ни јег објек та. Цен трал ни па ви љон био је 

1 На ве де но пре ма: Мар та Ву ко тић Ла зар, „Ста ро бе о град ско 
сај ми ште: Осни ва ње и из град ња“, у: Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. 
LI, 2004, 143.

2 Исто.
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по нос кон струк ти ви стич ке ар хи тек ту ре Ју го сла ви је. У 
скла ду са сво јом екс пан зи о ни стич ком по ли ти ком усме-
ре ном ка Кра ље ви ни Ју го сла ви ји у овом пе ри о ду па ви-
љон је из гра ди ла и на ци стич ка Не мач ка.3 

Бе о град ски са јам је сво ја вра та отво рио по се-
ти о ци ма 11. ок то бра 1937. го ди не. Од тог да ту ма до 23. 
ок то бра исте го ди не одр жан је „Пр ви је се њи Бе о град-
ски са јам“. У по то њем пе ри о ду све до Април ског ра та на 
том про сто ру при ре ђен је низ про лећ них и је се њих сај-
мо ва. Бе о гра ђа ни су ту мо гли да по гле да ју сај мо ве свих 
гра на при вре де и при су ству ју ра зним дру гим ма ни фе-
ста ци ја ма. На том ме сту упо зна ва ли су се са нај но ви јим 
мо де ли ма ау то мо би ла, ави о на, дру жи ли са књи га ма, 
оства ре њи ма ли ков не умет но сти итд. По се бан ку ри о-
зи тет пред ста вља чи ње ни ца да је на Бе о град ском сај му 
пр ви пут еми то ван те ле ви зиј ски про грам на Бал ка ну.4 

1.2. Оку па ци ја Кра ље ви не Ју го сла ви је

Тех нич ки и так тич ки ин фе ри ор на и број ча но 
ма ња Вој ска Кра ље ви не Ју го сла ви је има ла је сла бе из-
гле де да се су прот ста ви на па ду на ци стич ке Не мач ке 
и ње них са ве зни ка. У крат ко трај ном Април ском ра ту 
1941. не мач ке, ита ли јан ске и ма ђар ске сна ге сло ми ле 
су от пор ју го сло вен ске вој ске.5 По пот пи си ва њу ак та 

3 Исто, 155–158. 
4 Pe đa J. Mar ko vić, Be o grad i Evro pa 1918–1941: Evrop ski uti caj 

na pro ces mo der ni za ci je Be o gra da, Be o grad, 1982, 83.
5 Ви ше о то ку вој них опе ра ци ја и сло му Кра ље ви не Ју го сла-

ви је у Април ском ра ту 1941 у: Ve li mir Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go
sla vi je 1941: uzro ci i po sle di ce po ra za, Be o grad, 1983, 1, 2; Мар ко Ми-
ле тић, Април ски рат у Драв ској и Хр ват ској ба но ви ни: пр ва гру па 
ар ми ја Ју го сло вен ске вој ске у ра ту 1941. го ди не, Бе о град, 2020; Ми-
лош Жи кић, Април ски рат у Мо рав ској ба но ви ни: Пе та ар ми ја ју



13

Логор на сајмишту сведочење двојице заточеника

о ка пи ту ла ци ји 17. апри ла из ви зу ре не мач ке по ли ти-
ке не ста ла је Кра ље ви на Ју го сла ви ја, а ње на те ри то ри ја 
по ста ла је плен ко ји је тре ба ло рас по де ли ти. Оси гу ра ње 
кон тро ле над ва жним са о бра ћај ни ца ма и на ла зи шти ма 
ру де и удо во ља ва ње апе ти ти ма сво јих са ве зни ка би ли 
су од лу чу ју ћи чи ни о ци ко ји ма се на ци стич ки врх во дио 
при ли ком тог про це са. 

И пре пот пи си ва ња ка пи ту ла ци је Зва нич ни Бер-
лин охра бри вао је и по др жа вао обра зо ва ње јед не но ве 
др жа ве. Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска (НДХ) ус по ста вље-
на је 10. апри ла про гла сом Слав ка Ква тер ни ка у име уста-
шког по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа. Та ма ри о нет ска тво ре-
ви на што је има ла фик тив ну не за ви сност про сти ра ла се 
на 102.000 км2 и об у хва та ла це ло куп ну Вр ба ску ба но-
ви ну, ве ћи део Сав ске и При мор ске ба но ви не и де ло ве 
Дрин ске, Зет ске и Ду нав ске ба но ви не. Ре жим у Згре бу је, 
без об зи ра на сва огра ни че ња и спу та ва ња ко ја је тр пео 
од Ита ли је и Не мач ке, у нај ве ћој ме ри имао од ре ше не ру-
ке да се об ра чу на са сво јим на ци о нал ним, вер ским, иде-
о ло шким и по ли тич ким не при ја те љи ма. Глав ни про блем 
за уста шки ре жим пред ста вља ло је око 1,9 ми ли о на Ср-
ба ко ји су чи ни ли го то во тре ћи ну ста нов ни штва НДХ. 
Пре ма уста шком ту ма че њу тај део по пу ла ци је сво је вре-
ме но се на сил но до се лио и по сма тран је као стра ни уљез. 
У ци љу „ре ша ва ња“ тог про бле ма на го то во це ло куп ној 
те ри то ри ји НДХ над Ср би ма је спро во ђен ге но цид, упу-
ћи ва ни су у ло го ре, оспо ра ва на су им еле мен тар на пра ва 
и би ли су ег зи стен ци јал но угро же ни.6

Ве ли ки део Драв ске ба но ви не анек ти ран је од 
Не мач ке ко ја је тај про стор сма тра ла сво јим исто риј-

го сло вен ске вој ске  у ра ту 1941, Бе о град, 2020. 
6 Ви ше о овој те ми у: Fi kre ta Je lić-Bu tić, Us ta še i Ne za vi sna dr

ža va Hr vat ska 1941–1945, Za greb, 1977. 
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ским по се дом. Област Ср би је све де на је на те ри то ри-
ју ко ју је углав ном за у зи ма ла пре бал кан ских ра то ва. 
Ста вље на је под не мач ку вој ну оку па ци о ну упра ву, под 
ру ко вод ством вој ног за по вед ни ка Ср би је. На кон по-
вла че ња опе ра тив них је ди ни ца одр жа ва ње ре да и ми-
ра на том под руч ју по ве ре но је по сад ним ди ви зи ја ма 
сла бо опре мље ним и по пу ње ним у ве ћи ни вој ни ци ма 
сред њих го ди на. Оку па тор је по др шку на шао и ме ђу 
по је ди ним до ма ћим по ли ти ча ри ма и офи ци ри ма. Ко-
ла бо ра ци о ни стич ки ре жим под ко ме сар ском упра вом 
бив шег ми ни стра по ли ци је Ми ла на Аћи мо ви ћа, а од 
сеп тем бра 1941. под вла дом ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа, 
био је у пот пу но сти стављен под кон тро лу оку па то ра 
и пред ста вљао је ње го ву про ду же ну ру ку. У де цем бру 
1941. и пр вим не де ља ма 1942. у оку пи ра ну Ср би ју ушао 
је бу гар ски оку па ци о ни кор пус са за дат ком да у ис точ-
ном, цен трал ном и ју жном де лу пре у зме кон тро лу над 
да тим те ри то ри ја ма.7

За раз ли ку од на ци стич ке Не мач ке фа ши стич ка 
Ита ли ја је има ла ве ли ке те ри то ри јал не аспи ра ци је пре-
ма те ри то ри ји Кра ље ви не Ју го сла ви је. По је ди не де ло ве 
зе мље ре жим у Ри му је сма трао са став ним де лом Ита-
ли је. Анек ти ра ни су де ло ви Драв ске ба но ви не и обра-
зо ва на про вин ци ја Љу бља на, про ши ре на је по кра ји на 
Фи ју ма (Ри је ка) де лом Гор ског ко та ра са при мор јем, по-
ста вљен гу вер на тор Дал ма ци је у чи јој над ле жно сти је 

7 Ви ше о овој те ми у: Mu ha rem Kre so, Nje mač ka oku pa ci o na 
upra va u Be o gra du 1941–1944, Be o grad, 1979; Dra gan Alek sić, „Po vr-
ši na i broj sta nov ni ka na pod ruč ju voj no u prav nog ko man dan ta Sr bi je“, 
To ko vi isto ri je, 4/1999, 144–150; Бра ни слав Бо жо вић, Спе ци јал на по
ли ци ја у Бе о гра ду 1941–1944, Бе о град, 2003; Бо јан Ди ми три је вић, 
Вој ска Не ди ће ве Ср би је: Ору жа не сна ге срп ске вла де 1941–1945, Бе-
о град, 2011;  Сла ви ша Пе рић, Срп ски до бро во љач ки кор пус, Сме де-
ре во, 2018.
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би ла и Бо ка Ко тор ска. Ус по ста вље на је те ри то ри јал но 
ума ње на Кра ље ви на Цр на Го ра и ста вље на под ита ли-
јан ски про тек то рат. На анек ти ра ној те ри то ри ји ита ли-
јан ске вла сти су на сто ја ле да по ни ште све остат ке др-
жав но сти Кра ље ви не Ју го сла ви је и обра зу ју упра ву по 
фа ши стич ком мо де лу. Оку пи ра ним де ло ви ма Ита ли ја-
ни су ру ко во ди ли по прин ци пу „за ва ди па вла дај“ игра-
ју ћи на кар ту ком плек сних ме ђу на ци о нал них од но са 
ста нов ни штва.8

Ма ђар ске тру пе ушле су у Бач ку, Ба ра њу, Ме ђу-
мур је и Пре ко мур је и те про сто ре при по ји ле Ма ђар ској. 
У пр вим да ни ма оку па ци о не вла сти су по кре ну ле те рор 
над при пад ни ка срп ског на ро да на тој те ри то ри ји.9 Бу-
гар ска је оку пи ра ла осам сре зо ва и де ло ве че ти ри сре за 
у ју жној и ис точ ној Ср би ји, ма њи део Ко со ва и го то во 
це лу Ма ке до ни ју.  На тим подручјима Бу гар ска је за ве ла 
сво ју упра ву и от по че ла бу га ри за ци ју ста нов ни штва.10

1.3. Ка те го ри је на ци стич ких ло го ра

На ци стич ки врх ни је при да вао пре ви ше па жње 
па ра гра фи ма ме ђу на род ног рат ног пра ва, сви људ ски и 
ма те ри јал ни ре сур си под њи хо вом кон тро лом мо ра ли 
су ком плет но да бу ду у функ ци ји ства ра ња но вог свет-
ског по рет ка. Тај по ре дак би Не мач кој до нео огром на 
те ри то ри јал на про ши ре ња, ари јев ској ра си све о бу хват-
ну су пре ма ти ју, а Је вре ји ма, Сло ве ни ма и Ро ми ма угро-

8 Dra gan S. Ne ne zić, Ju go slo ven ske obla sti pod Ita li jom 1941–
1943, Be o grad, 1999; Х. Џејмс Бер гвин, Им пе ри ја на Ја дра ну, Бе о-
град, 2007; Fe de ri ko Go di, Cr no gor ski front: Ita li jan ska voj na oku pa ci ja 
1941–1943, Pod go ri ca, 2017.

9 ТЕКСТ
10 Bo ro Mi trov ski, Bu gar ska voj ska u Ju go sla vi ji: 1941–1945., Be-

o grad, 1971.
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зио жи вот ну ег зи стен ци ју. Ин тен зив на при вред на екс-
пло а та ци ја и об ра чун са ра сним, по ли тич ким, иде о ло-
шким и дру гим не при ја те љи ма спро во ђе ни су на свим 
те ри то ри ја ма под кон тро лом Тре ћег рај ха.11 

Ре пре сив ни апа рат фор ми ран од до ла ска на ци-
ста на власт у Не мач кој пред ста вљао је глав но упо ри ште 
спро во ђе њу на ве де них еле ме на та на ци стич ке по ли ти-
ке. Као бит ни сег мен ти у та квој ре пре сив ној ма ши не-
ри ји ус по ста вље ни су ло го ри. На ци сти су од мах по сту-
па њу на власт у Не мач кој по че ли да осни ва ју ло го ре где 
су за тва ра ли про кла мо ва не не при ја те ље Тре ћег рај ха. 
Од пр вог ле гал ног ло го ра Да хау ус по ста вље ног 1933. до 
окон ча ња Дру гог свет ског ра та ло гор ски си стем је про-
шао ви ше раз вој них фа за. До из би ја ња Дру гог свет ског 
ра та осни ва ни су кон цен тра ци о ни ло го ри у ко је су за-
тва ра ни не при ја те љи по пут ко му ни ста, кри ми на ла ца, 
хо мо сек су а ла ца, Је вре ја итд. Нај ве ћи ло го ри на те ри-
то ри ји Не мач ке би ли су по ме ну ти Да хау, Бу хен валд и 
Зах сен ха у зен. За то че ни ци су у њих углав ном за тва ра ни 
на нео д ре ђе но вре ме. Жи вот ни усло ви у тим ла ге ри ма 
би ли су на ве о ма ни ском ни воу, а из ло же ност пси хич-
ком и фи зич ком на си љу пред ста вља ла је део сва ко дне-
ви це. Про це њу је се да је у тим стра ти шти ма то ком Дру-
гог свет ског ра та жи вот из гу би ло око 1.000.000 љу ди. 12

На сто ја ње на ци стич ке вр ху шке да у што кра ћем 
вре мен ском пе ри о ду спро ве де ма сов но и си сте мат ско 
фи зич ко уни шта ва ње раз ли чи тих гру па љу ди на ме та ло 

11 Ви ше о овој те ми у:  Mark Ma zo wer, Hi tler’s Em pi re: Na zi 
Ru le in Oc cu pied Eu ro pe, Lon don, 2009.

12 Ви ше о исто ри ји на ци стич ких кон цен тра ци о них ло го ра 
у: Encyclo pe dia of CAMPS AND GHET TOS 1933–1945, ed. Ge of rey 
P. Me gar gee, Uni ted Sa tes Ho lo ca ust Me mo rial Mu se um Was hing ton 
2009, Vol. I, 183–1517; Ni ko la us Wac hsmann, KL a Hi story of the Na zi 
Con cen tra tion Camps, Lon don: Aba cus 2016.
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је по тре бу за про на ла же њем но вих ме то да и осни ва њем 
ло го ра са не што друк чи јом функ ци јом. Основ ни за да-
так ло го ра смр ти био је такозвано ко нач но ре ша ва ње 
је вреј ског пи та ња то јест ис тре бље ње чи та ве по пу ла ци-
је. Фа бри ке смр ти Хелм но, Бел зец, Со би бор, Тре блин-
ка, Мај да нек и Ау швиц Бир ке нау13 би ле су устро је не 
та ко да по сред ством га сних ко мо ра и кре ма то ри ју ма 
на го то во ин ду стриј ски на чин спро во де ли кви да ци ју 
ве ли ког бро ја љу ди. За то че ни ци су тран спор то ва ни из 
свих де ло ва Евро пе, и на тај на чин жи вот је из гу би ло 
укуп но око 2.700.000 љу ди.14

Прак са при нуд ног ра да то ком Дру гог свет ског ра-
та пред ста вља ла је је дан од уга о них ка ме на на ци стич ке 
при вре де. По ра зом блиц криг стра те ги је то ком 1942. до-
ла зи до за о кре та ка уво ђе њу то тал не рат не еко но ми је. То 
је мо гло да се обез бе ди са мо ко ри шће њем стра не рад не 
сна ге, јер је до ма ћа би ла у де фи ци ту услед мо би ли за ци-
је го то во це ло куп ног спо соб ног му шког ста нов ни штва. 
За то че ни ци кон цен тра ци о них ло го ра би ли су под врг ну-
ти при нуд ном ра ду, а за по тре бе на ци стич ке при вре де 
обра зо ва ни су и по себ ни рад ни ло го ри. Рад на сна га до-
во ђе на из оку пи ра не Евро пе би ла је по тро шна „ро ба“ за 
на ци сте, што је ре зул ти ра ло ти ме да су сме штај, ис хра-
на, здрав стве на за шти та и рад ни усло ви би ли у тој ме ри 
не а де кват ни да су љу ди ма сов но уми ра ли. Про це њу је се 
да је то ком овог свет ског су ко ба 12.000.000 Евро пља на 
би ло при мо ра но да уче ству је у при нуд ном ра ду.15

13 Нео п ход но је ис та ћи да је за раз ли ку од пре о ста лих по-
ме ну тих фа бри ка смр ти Ау швиц имао и уло гу кон цен тра ци о ног 
ло го ра.

14 Ви ше о ус по ста вља њу и функ ци о ни са њу ло го ра смр ти у: 
Arad Yitz hak, Bel zec, So bi bor, Tre blin ka: The Ope ra tion Re in hard De ath 
Camps, Blo o ming ton In dian Uni ver sity Press 1999.

15 Ul rih Her bert, Hi tler’s Fo re ign Wor kers: En for ced Fo re ign La
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Овла да ва ње го то во це ло куп ном кон ти нен тал-
ном Евро пом и спро во ђе ње тран спор та ве ли ког бро ја 
љу ди ство ри ли су по тре бу за ор га ни зо ва њем тзв. про-
ла зних ло го ра. Та кви ло го ри пред ста вља ли би ус пут не 
ста ни це за за то че ни ке што су тран спор то ва ни у кон-
цен тра ци о не, рад не и ло го ре смр ти. По ред тран зит не 
функ ци је ни је био изо ло ван слу чај да су про ла зни ло-
го ри схва та ни као ре зер во а ри та ла ца за под ми ри ва ње 
кво та ко лек тив них од ма зда ко је је у раз ли чи тим слу-
ча је ви ма про пи си ва ла оку па ци о на упра ва. На за па ду 
Евро пе нај ве ћи ло го ри те вр сте би ли су Дран си (пред-
гра ђе Па ри за, Фран цу ска), Ме хе лен (Бел ги ја) и Ве стер-
буг (Хо лан ди ја). Че сто ни је би ло раз ли ке из ме ђу за то-
че ни штва у кон цен тра ци о ним или тран зит ним ло го ри-
ма. Пре на тр па ност, бед на ис хра на и ско ро не по сто је ћи 
здрав стве ни усло ви, уоп ште оштар ре жим, пред ста вља-
ли су „ре дов но ста ње“ што се ти че окол но сти у ко ји ма 
су жи ве ли љу ди и у тим ло го ри ма.16

1.4. Ре пре си ја оку па то ра у оку пи ра ној Ср би ји

Уну тар ра си стич ке ле стви це на ро да на ци стич-
ких еу ге ни стич ких струч ња ка Ср би, због на вод ног не-
чи стог ра сног са ста ва, ни су пред ста вља ли до бар „ма те-
ри јал“ за евен ту ал ну аси ми ла ци ју и пре во ђе ње на ви ши 
ра сни ни во.17 Ви ше од свих пла но ва на ци стич ких „ин-

bo ur in Ger many Un der the Third Re ich, Cam brid ge Cam brid ge Uni ver-
sity Press 1997.

16 Jo na tan Gar din her, OneWay Tic ket from We ster bork, Am-
ster dam: Am ster dam Pu blis he re 2021; Di a na F. Afo u ma do, „Drancy“, 
in: Encyclo pe dia of CAMPS AND GHET TOS 1933–1945, ed. Ge of rey 
P. Me gar gee, Uni ted Sa tes Ho lo ca ust Me mo rial Mu se um Was hing ton 
2009, Vol. III, 134–136.

17 Mi lan Ri sto vić, Ne mač ki no vi po re dak i Ju go i stoč na Evro pa: 
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же ње ра“, на по ло жај срп ског на ро да у „но вом свет ском 
по рет ку“ ути цао је лич ни став Адол фа Хи тле ра о Ср би-
ма као бом ба ши ма и Бе о гра ду као оси њем гне зду, ко ји 
ће до кра ја Дру гог свет ског ра та оста ти глав ни па ра ме-
тар у кон ци пи ра њу на ци стич ке по ли ти ке пре ма при-
пад ни ци ма срп ске на ци је.18 Та пред ста ва мо же се упот-
пу ни ти под се ћа њем на сте ре о ти пе о Ср би ма при сут не 
у не мач ким вој ним кру го ви ма пре до ла ска на ци ста на 
власт, а ко ји су у пе ри о ду Дру гог свет ског ра та по но во 
ак ти ви ра ни; ту су Срби при ка зи ва ни као на род кра ље-
у би ца, за о ста ли бал кан ски ди вља ци, ко ји ма је те ле сна 
не чи сто ћа такорећи свој стве на.19 

Та кви па ра ме три ре зул ти ра ли су ти ме да је оку-
па ци о на упра ва сво ја два нај ва жни ја за дат ка – па си-
ви за ци ју и при вред ну екс пло а та ци ју оку пи ра не те ри-
то ри је – из вр ша ва ла без об зир но се односећи пре ма 
ло кал ном ста нов ни штву. Од пр вог да на оку па ци је 
бес по штед но су хап ше ни не при ја те љи Тре ћег рај ха, 
за вла да ла је то тал на цен зу ра, спро во ђе на је бе со муч-
на про па ган да и пре ма Ср би ма уво ђе не оштре ме ре 
ре пре си је. На кон по ди за ња устан ка од чла но ва  На-
род но о сло бо ди лач ког и Рав но гор ског по кре та от по ра 
1941. по ка за ло се у пра вом све тлу ли це на ци стич ког 
оку па ци о ног си сте ма. На че ло ко лек тив не од го вор но-
сти срп ског на ро да ко је је оку па тор увео по сту па њу 
на ју го сло вен ско тло раз ли чи тим ин тен зи те том од ма-
зде над ста нов ни штвом спро во ђе но је све до окон ча ња 

1940/41–1944/45: pla no vi o bu duć no sti i prak si, Be o grad, 1991, 81–82.
18 Her man Noj ba her, Spe ci jal ni za da tak Bal kan, Be o grad, 2005, 

125–185.
19 Ми лан Ри сто вић, Цр ни Пе тар и бал кан ски раз бој ни ци. 

Бал кан и Ср би ја у не мач ким са ти рич ним ча со пи си ма (1903–1918), 
Бе о град, 2003, 65; Ben Shep herd, Te ror in the Bal kans: Ger man army 
and Par ti san War fa re, Lon don, 2012, 28–57.
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Дру гог свет ског ра та. Скром на вој на ефек ти ва и чи-
ње ни ца да не мач ка упра ва на оку пи ра ном про сто ру 
ни је пре те ра но це ни ло људ ски жи вот ло кал них ста-
нов ни ка до ве ли су до при ме не дра стич них ме ра. Спи-
ра ла зло чи на до сти же мак си мум до ла ском ге не ра ла 
Фран ца Бе меа у, ко ји је сти гао сеп тем бру 1941. са за-
дат ком да по сва ку це ну угу ши уста нак. Про пи са на је 
кво та по ко јој је за уби ство јед ног не мач ког вој ни ка 
тре ба ло стре ља ти 100, а за ра ње ног 50 љу ди.20 Ја ча ње 
по ли ци је и СС-је ди ни ца до ла ском ге не ра ла Ав гу ста 
Мајс не ра, ви шег во ђе СС-по ли ци је, до во ди до то га да 
по ме ну ти део оку па ци о ног си сте ма пре у зи ма од вој-
них ор га на при мат у дик ти ра њу и из вр ша ва њу ка зне не 
по ли ти ке.21  Ре пре сив не сте ге су по пу сти ле у ав гу сту 
1943. до ла ском Хер ма на Ној ба хе ра, спе ци јал ног иза-
сла ни ка за Ју го и сток. Ан га жо ва њем тог ди пло ма те у 
на ред ном пе ри о ду пр ви пут би ва ју су спен до ва не већ 
од ре ђе не ме ре од ма зде.22 Од мар та 1942. оку па ци о на 
упра ва про ме ни ла је по ли ти ку пре ма ухап ше ни ма и 
осум њи че ним за по ма га ње по кре ту от по ра. Тре ба ло је 
од њих на чи ни ти ро бов ску рад ну сна гу за пот по ру не-
мач ке при вре де.  Из ло го ра на оку па ци о ној те ри то ри ји 
ве ли ки број љу ди од ве ден је на при нуд ни рад у раз не 
ло го ре у оку пи ра ној Евро пи.23 

20 Збор ник до ку ме на та и по да та ка о На род но о сло бо ди лач
ком ра ту ју го сло вен ских на ро да (у да љем тек сту: Збор ник НОРа), 
Бе о град, 1949, I, 1, 571.

21 Вен це слав Гли шић, Те рор и зло чи ни на ци стич ке Не мач ке 
у Ср би ји 1941–1944, Бе о град, 1970, 195.

22 Исто, 198, 206.
23 Mi lan Ko lja nin, „Me sto lo go ra u oku pa ci o nom si ste mu u Sr-

bi ji (1941–1944)“, Isto ri ja 20. ve ka,1/1997, 76 (у да љем тек сту: М. Ко-
ља нин, Ме сто ло го ра...).
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1.5. Фор ми ра ње ло го ра на Сај ми шту и ње го ва уло га 

У из бо ру ло ка ци је на ко јој ће сме сти ти је вреј ске 
же не и де цу, што су на кон стре ља ња му шког де ла по-
пу ла ци је, оста ли у Бе о гра ду и гра до ви ма у Ср би ји оку-
па тор се опре де лио за про стор бе о град ског Сај ми шта. 
Те ри то ри ја на ле вој оба ли Са ве код Бе о град из у зе та је 
из ин ге рен ци ја Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (НДХ), а 
објек ти на Сај ми шту пре у ре ђе ни су за сме штај не ко ли-
ко хи ља да за то че ни ка. Но во о сно ва ни ло гор био је под 
кон тро лом вој ног за по вед ни ка за Ср би ју. У де цем бру 
1941. до пре ма њем пр вих Је вре ја по чи ње да ра ди Је вреј-
ски ло гор на Сај ми шту (Ju den la ger Se mlin). До ма ја 1942. 
у том ло го ру би ло је за то че но око 6.400 љу ди. По чет ком 
1942. услед про це на да ће на про ле ће у оку пи ра ној Ср-
би ји из би ти но ви уста нак али и у скла ду са ге не рал ном 
по ли ти ком на ци стич ке Не мач ке о та ко зва ном ко нач-
ном ре ше њу је вреј ског пи та ња, тј. фи зич ком ис тре бље-
њу це ле на ци је, до не та је од лу ка о ли кви да ци ји свих 
за то че ни ка. До 10. ма ја 1942. ко ри шће њем спе ци јал ног 
ка ми о на „ду ше гуп ке“ уби је но је 5.200 Је вре ја. Ло гор је 
био спре ман за но ву на ме ну и но ве за то че ни ке.24

При хват ни ло гор Зе мун (An hal te la ger Se mlin) 
под упра вом вој ног за по вед ни ка са Ср би ју има ће дво-
стру ку на ме ну. Пре вас ход но је тре ба ло да бу де кључ ни 
са бир ни и про ла зни ло гор у овом де лу Евро пе за при-
хват и тран спорт што ве ћрг броја љу ди на при нуд ни 

24 Ви ше о овој те ми у: Mi lan Ko lja nin, Ne mač ki lo gor na be o
grad skom Saj miš tu 1941–1944, Be o grad, 1992, 45–133 (у да љем тек сту: 
М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор...); Дра ган Цвет ко вић, „Ло го ри То пов-
ске шу пе и Сај ми ште као цен трал на ме ста Хо ло ка у ста у оку пи ра ној 
Ср би ји – ну ме рич ко од ре ђе ње и кван ти та тив на ана ли за, Исто ри ја 
20. ве ка, 1/2018, 69–92; Ло гор Сај ми ште: Жр тве Је вреј ског ло го ра Зе
мун, пр: Је ле на Јо ва но вић, Ти ја на Ков чић и др.,  Бе о град 2018.
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рад у Не мач ку. У по чет ном пе ри о ду љу ди су до во ђе ни 
са те ри то ри је под кон тро лом вој ног за по вед ни ка за Ср-
би ју. Пре ма до го во ру од ма ја 1942. из ме ђу ру ко во ди о ца 
хр ват ске по ли ци је Еу ге на Ква тер ни ка и Ау гу ста Мајс-
не ра, из ло го ра Ја се но вац и Ста ра Гра ди шка за по че то 
је упу ћи ва ње ве ли ких гру па за то че ни ка у ло гор на Сај-
ми шту. У тај  ло гор тран спор то ва ни су ди рект но и љу-
ди ухап ше ни у окви ру вој них опе ра ци ја на те ри то ри ји 
НДХ. Та ко је до пре мље на и гру па од 2.900 за то че ни ка са 
Ко за ре. На кон ка пи ту ла ци је Ита ли је у сеп тем бру 1943, 
кроз логор су про шли и ита ли јан ски вој ни ци што их је 
на про сто ру Бал ка на за ро би ла не мач ка ору жа на си ла, 
за тим Гр ци и Ал бан ци при пад ни ци по кре та от по ра и 
дру ги. Из ло го ра на Сај ми шту за то че ни ци су тран спор-
то ва ни у не мач ке ло го ре „од По лар ног кру га у Нор ве-
шкој до Со лу на и Атлант ског бе де ма и руд ни ка у Фран-
цу ској, као и у кон цен тра ци о не ло го ре Ма ут ха у зен и 
Ау швиц“.25 

Ло гор на Сај ми шту слу жио је и као ре зер во ар 
та ла ца за ко лек тив на стре ља ња, у циљу од ма зде за де-
ло ва ње чла но ва по кре та от по ра на том де лу оку пи ра не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ма сов не ли кви да ци је спро во-
ђе не су из ван ло гор ске жи це. Спе ци фич ни звук „ма ри-
це“ из прав ца Бе о гра да био је знак за уз бу ну ме ђу за то-
че ни ци ма. Пра ва дра ма на ста ја ла је по сле огла ша ва ња 
зво на и смо тре за то че ни ка при ли ком ко је су про зи ва ни 
љу ди од ре ђе ни за стре ља не. Из ја ве чла но ва ко ман де ло-
го ра да про зва не пу шта ју ку ћа ма ни су за ва ра ва ле за то-
че ни ке, до ла зак на о ру жа них вој ни ка под шле мо ви ма и 
у ком плет ној рат ној опре ми ре чи то им је го во рио о суд-
би ни ко ја их че ка. За то че ни ци из ло го ра на Сај ми шту 

25 М. Ко ља нин, Ме сто ло го ра..., 77; Дра го мир Сте ва но вић, 
Су ра сло бо да, пр. Ана Фи ли по вић, Ива њи ца, 2020, 62–67.
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ликвидирани су на стре ли штима у Ја јин ци ма и Бе жа-
ни ји.26 

У де цем бру 1943. године Хер ман Ној ба хер зах-
те вао је рас пу шта ње ло го ра на Сај ми шту. Тај зах тев 
обра зла гао је чи ње ни цом да по сто ја ње ло го ра не га тив-
но ути че на мо рал ста нов ни ка оку пи ра не Ср би је. При-
хва ће но је сред ње ре ше ње и над ле жност на ло го ром је 
пре не та на по ве ре ни ка рај хсфи ре ра СС-а за Хр ват ску 
СС-ге не ра ла Кар ла Ка мер хо фе ра. За за то че ни ке то бе-
ше тек ко зме тич ка про ме на с об зи ром на то да су са став 
ко ман де и са ма ор га ни за ци ја ло го ра оста ли исти. На 
дан 16. апри ла 1944. у англоамеричком бом бар до ва њу 
Бе о гра да по го ђен је и ло гор на Сај ми шту.27 По ги ну ло је 
око 200 за то че ни ка, а Нем ци су пре да ли упра ву вла сти-
ма НДХ. И под уста шким вла сти ма ло гор ни је ме њао 
функ ци ју све до ју ла 1944. ка да је рас фор ми ран.28

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 до шла је до бро ја од 90.000 
до 100.000 за то че них и ви ше од 40.000 жр та ва тог ло-
го ра. Ка ко ука зу је Ми лан Ко ља нин чла но ви ко ми си је 
на сто ја ли су да уве ћа ју број жр та ва па би као ре ал ни ји 
број и до њу гра ни цу ва ља ло узе ти 31.972 за то че них и 
10.636 стра да лих на са мом Сај ми шту.29

26 Ар хив Ју го сла ви 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, ин вен тар ни број 844 (у 
да љем тек сту: АЈ, ДК,..); В. Гли шић, Те рор.., 149.

27 Ау тен тич но све до чан ство ка ко је бом бар до ва ње про те-
кло из угла за то че ни ка пру жи ли су Ђу ро Ман дић и док тор Дра-
го мир Сте ва но вић у: Đu ro Man dić, „Sa Su tje ske na Saj miš te i opet u 
je di ni cu“, u: Ot por u ži ca ma: se ća nja za to če ni ka, ur. Du šan Aza njac, Ivo 
Frol i Đor đe Ni ko lić, Be o grad, 1969, 59–61; Д. Сте ва но вић, Су ра сло
бо да, 60–62.

28 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 443.
29 Исти из вор ис ти че да бро ју стра да лих тре ба до да ти и 

2.248 за то че ни ка ко ји су пре ми ну ли у ло го ру ор га ни за ци је „Тот“ на 
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1.6. Ко ман да ло го ра

У ор га ни за ци о ном по гле ду ло гор на Сај ми шту 
био је вр ло сли чан дру гим кон цен тра ци о ним ло го ри-
ма под упра вом Не мач ке.30 Уну тар По ли ци је без бед но-
сти и слу жбе без бед но сти (БдС) обра зо ва на је по себ-
на ко ман да (Son der kom man do) за упра вља ње ло го ром. 
Ко ман дант ло го ра био је под ре ђен IV оде ље њу БдС-a 
Ге ста поу, на чи јем че лу је био СС-ма јор Бру но За тлер. 
Ге ста по је од го ва рао ше фу БдС, СС-пу ков ни ку Ема ну е-
лу Ше фе ру. Та по ли циј ско-без бед но сна струк ту ра би ла 
је под кон тро лом Ау гу ста Мајс не ра, а он је био под ре-
ђен вој ном ко ман дан ту за Ср би ју. Као из вр шни ор ган 
ко ман да ло го ра има ла је за да так да ор га ни зу је уну тра-
шњи жи вот у том про сто ру. Упра ва је би ла за ду же на да 
обез бе ђу је и снаб де ва ло гор, као и да ор га ни зу је при-
хват и да љи тран спорт за то че ни ка. Ко ман да је у пр во 
вре ме би ла сме ште на у цен трал ној ку ли, а за тим је пре-
ба че на у згра ду бив ше упра ве сај ма. 31

Ини ци ја тор свих де ша ва ња на Сај ми шту био је 
ко ман дант ло го ра. Он је имао ши ро ка овла шће ња и моћ 
да до дат но по гор ша по ло жај свих за то че ни ка, а на ин ди-
ви ду ал ном ни воу и од ре ше не ру ке да од лу чу је о жи во ту 
и смр ти по је ди на ца. У апри лу 1942. за пр вог ко ман дан-
та по ста вљен је СС-ка пе тан Франц Фор стер, по знат по 
сво јој окрут но сти и ко рум пи ра но сти. За то че ни ци га се 
се ћа ју као не ко га ко је сво јом по ја вом  „ли чио ви ше на 
мај му на не го на чо ве ка“, ис ти чу да је „био уте ло вље ње 
кр во ло ка и са ди сте“. Јед на од ње го вих ре дов них ак тив-
Ушћу и на Островачкој а. Исто, 170–6445.

30 О си сте му кон цен тра ци о них ло го ра ко ји су то ком Дру гог 
свет ског ра та би ли под кон тро лом на ци стич ке Не мач ке ви ше у: N. 
Wac hsmann, KL: A Hi story.

31 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 175, 179.
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но сти би ла је да ше та по ло гор ском кру гу у „крат ким 
пан та ло на ма са кор ба чем у ру ци и зви ждаљ ком у усти-
ма“ и на ре ђу је ра зна му че ња или их сам пред у зи ма.32 

Због зло у по тре бе по ло жа ја, о че му ће мо де таљ-
ни је ка сни је пи са ти у на став ку, Фор стер је сме њен, а на 
ње го во ме сто, на кон крат ко трај ног упра вља ња Хер бер-
та Ан дор фе ра СС-пот по руч ник, у ок то бру 1942. до ла зи 
ка пе тан Мајнеке (Meinecke). Ње го во упра вља ње ве ћи на 
све до ка у сво јим се ћа њи ма опи су је као пе ри од ус по ста-
вља ња знат но по вољ ни јег ре жи ма у од но су пре ма за-
то че ни ци ма. То се огле да ло у по бољ ша њу ис хра не, те 
за бра ни фи зич ког и пси хич ког мал тре ти ра ња за то че-
ни ка. Оста је не ја сно за што је ка пе тан Маjнеке сме њен, 
а на то ме сто по чет ком мар та 1943. по ста вљен је дан од 
ислед ни ка у Ге ста по-у ерцингер. То је, ка ко се ис по ста-
ви ло, зна чи ло по вра так на ста ри ре жим ре пре си је пре-
ма за то че ни ци ма. По ред уста ље них и већ ис про ба них 
ре пре сив них ме то да но ви ко ман дант је при ли ком му-
че ња знао да на пуј да и псе, али и лич но да уби ја за тво-
ре ни ке. На че лу ло го ра Шер цин гер је био крат ко и већ 
у ма ју 1943. за ме нио га је СС-по руч ник Бекер. Тај при-
пад ник Ге ста поа ру ко во дио је ло го ром до пре да је ко-
ман де вла сти ма НДХ. Пре ма све до че њи ма за то че ни ка 
по бољ шао је ис хра ну, али је за др жао фи зич ку тортуру 
пре ма за тво ре ни ци ма.33 

Као нај бли же са рад ни ке ко ман дант је на рас-
по ла га њу имао под о фи ци ре СС-а, та ко ђе при пад ни-
ке БдС. Ве ли ки број их је до ла зио из ре до ва ба нат ских 
фолк сдој че ра и би ли су по зна ти по сво јој окрут но сти. 
Пре ма ре ле вант ним ис тра жи ва њи ма на Сај ми шту су 
ра ди ли сле де ћи при пад ни ци БдС-а: Јо зеф Ха тлер (еко-

32 АЈ, ДК, инв. бр. 833; Д. Сте ва но вић, Су ра сло бо да, 38–39.
33 АЈ, ДК, инв. бр. 833.
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ном), Шул це, Шу стер (ор до нанс), Мер тенс и Јо зеф Зул-
цер (ту ма чи), Сте фан Вер ни (при пад ник по моћ не по-
ли ци је) и Це ман (ло гор ска кар то те ка). Пре жи ве ли за то-
че ни ци ис ти чу Мел це ра и Зул це ра као оне ко ји су пред-
ња чи ли у чи ње њу зло чи на. Ор га ни за тор је био Мел цер, 
а из вр ши лац Зул цлер; во лео је, твр ди се, да се пре пу шта 
пре ко мер ном кон зу ми ра њу ал ко хо ла. Тај ње гов по рок 
знат но је ути цао на жи вот за то че ни ка у пе ри о ду ка да су 
има ли „нај ви ше ми ра“, јер је Зул цер имао оби чај да на-
кон два на ест ча со ва пи јан че ња оби ла зи ло гор, по ди же 
ло го ра ше из сна и „ту че их до из не мо гло сти“.34 Је ди ну 
све тлу тач ку у ко манд ном са ста ву ло го ра пред ста вљао 
је Сте фан Вер ни. Он је, пре ма све до че њи ма, ис ка зи вао 
раз у ме ва ње пре ма за то че ни ци ма. Био је бли зак са њи-
ма, пре но сио њи хо ве по ру ке по ро ди ца ма, на сто јао да 
ски не по је дин це са спи ско ва за стре ља ње итд.35

Спољ но обез бе ђе ње ло го ра би ло је по ве ре но 
Вој ној жан дар ме ри ји у скло пу Вер мах та. У је сен 1942. 
жан дар ме ри ју су у кра ћем пе ри о ду од ме ни ли при пад-
ни ци Ру ског за штит ног кор пу са.

Ло гор је био опа сан са два ре да бе тон ских сту-
бо ва „ко је је по ве зи ва ла мно го стру ко ис пре пле та на бо-
дљи ка ва жи ца, а из ме ђу њих су ле жа ли је же ви“.36

 Стра жа је би ла по ста вље на са спољ не стра не 
огра де и на са мој ка пи ји ло го ра. Стра жа ри ни су сту па-
ли у кон такт са за то че ни ци ма и би ли су скло ни да пу ца-
ју без упо зо ре ња.37

34 Исто.
35 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 179.
36 Д. Сте ва но вић, Су ра сло бо да, 31.
37 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 180.
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1.7. До ма ћа упра ва

У јед ном раз го во ру са не мач ким ге не ра ли ма 
„ди ри гент“ на ци стич ког ре пре сив ног апа ра та Хајн рих 
Хи млер хва лио се да тај на успе шног функ ци о ни са ња 
кон цен тра ци о них ло го ра под ње го вом кон тро лом ле жи 
у чи ње ни ци да су по је ди ним за то че ни ци ма по ве ре не 
уло ге чу ва ра. У Дру гом свет ском ра ту зва ли су их ка-
по и ма. Са ма реч по ти че из ита ли јан ског је зи ка (ca po) 
и озна ча ва во ђу или ли де ра. И пре до ла ска на ци ста на 
власт у Не мач кој по сто јао је оби чај да се за тво ре ни ци ма 
до де љу је део од го вор но сти ка ко би се са мо стал но ста-
ра ли о по је ди ним ак тив но сти ма у скло пу ор га ни за ци је 
жи во та у ло го ру. Фор ми ра њем на ци стич ких кон цен-
тра ци о них ло го ра то по ста је ши ро ка по ја ва. Ко ман дан-
та до ма ће упра ве би ра ла је ко ман да ло го ра, ко ја је зна ла 
да ува жа ва пред ло ге по је ди них „ис так ну тих“ за то че ни-
ка. Исто ри чар Ни ко лас Вак сман гру пи ше при пад ни ке 
до ма ће упра ве у три ко ло не: пр ви су би ли за ду же ни да 
над зи ру при нуд ни рад, дру ги ма је при па ла уло га по ли-
ци је уну тар ло го ра и тре ћи су би ли ан га жо ва ни у ад-
ми ни стра ци ји или ло ги сти ци. Од та квих су на ци сти 
оче ки ва ли да сво је за дат ке из вр ша ва ју без ика квих по-
го во ра и трун ке са ми ло сти пре ма оста лим за то че ни ци-
ма. Евен ту ал но од сту па ње у том  по гле ду ка жња ва но је 
од у зи ма њем по вла шће ног ста ту са и пре би ја њем. Ка пои 
су ужи ва ли при ви ле го ван по ло жај у од но су на дру ге за-
то че ни ке што је и био је дан од глав них мо ти ва да при-
хва те ту уло гу.38 

За то че ни ци ло го ра на Сај ми шту ни су се по то-
ме раз ли ко ва ли од сво јих са пат ни ка у дру гим де ло ви ма 
оку пи ра не Евро пе и ме ђу њи ма се та ко ђе на шло за ин те-

38 N. Wac hsmann, Kl A Hi story, 122–124.
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ре со ва них да пре у зму по ме ну ту уло гу. Сај ми ште се и по 
том осно ву из два јало од оста лих ло го ра што су функ-
ци о ни са ли на те ри то ри ји оку пи ра не Ср би је. За то че ни-
ци ма је пре пу штен ве ћи број ду жно сти уну тар ло го ра 
– од уну тра шњег обез бе ђе ња до ра да у не кој од слу жби 
нео п ход них за функ ци о ни са ње та квог стра ти шта. Ста-
ре ши на ло го ра је био на че лу до ма ће упра ве. Ње му су 
би ли под ре ђе ни за ме ник и оста ло осо бље. На ме сту 
ста ре ши не ло го ра до ма ће упра ве би ли су та ко ка пе тан 
Угље ша Ра дић, по руч ник Ни ко ла Со кић, Ла зар Та нић, 
пот по руч ник Па вле Но вак и Ра ди во је Ки сић. Нај ве ћи 
број све до ка по себ но ис ти че Ки си ћа као су ро вог чо ве ка 
без скру пу ла.39 

Ло гор ска по ли ци ја би ли је пр ви део до ма ће 
упра ве ус по ста вљен на Сај ми шту. Ко ман дант, за јед но 
са сво јим за ме ни ком, спро во дио је на ре ђе ња и ру ко-
во дио ло гор ским по ли цај ци ма. У се ћа њи ма за то че ни-
ка као ко ман дан ти ло гор ске по ли ци је по ми њу се Бо жа 
Фор цан, Ханс Кон рат, Ми лан Ву ко са вље вић и Бо ри сав 
Ба не Ве лич ко вић. Сви на ве де ни, без об зи ра на ду жи ну 
њи хо вог ста жа на тој функ ци ји оста ли су у се ћа њу за то-
че ни ка као зло чин ци.40

Ни смо ус пе ли да до ђе мо до пре ци зних по да та-
ка о то ме ко ли ко је у ло го ру на Сај ми шту би ло укуп но 
при пад ни ка ло гор ске по ли ци је у од ре ђе ном тре нут ку. 
По је ди ни ло го ра ши у сво јим све до че њи ма на во де бро-
је ве од 12 до 93 по ли ца ја ца.41 Сво јом бес кру пу ло зно-
шћу и ижи вља ва њем над оста лим за то че ни ци ма, ка ко 
је оста ло за бе ле же но, ис ти ца ли су се Ми лу тин По по вић 

39 АЈ, ДК, инв. бр. 833.
40 АЈ, ДК, инв. бр. 860; Д. Сте ва но вић, Су ра сло бо да, 76–77, 

84–688.
41 АЈ, ДК, инв. бр. 830; М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 186.
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из Са ра је ва, Али ја Па ша гић из Бо сан ске Ду би це, Ми-
ха и ло Цвет ко вић „Жа ца“, Аб дул ка дир Муј кић и дру ги. 
За раз ли ку од оста лих на ци стич ких кон цен тра ци о них 
ло го ра где је по ли ци ја по не кад ис по ља ва ла и из ве сну 
по зи тив ну стра ну, на Сај ми шту је њи хо ва уло га би ла 
крај ње не га тив на. Чвр сто по ве за ни са ко ман дом ло гор-
ски по ли цај ци су ства ра ли ат мос фе ру „не по ве ре ња и 
раз до ра, осе ћа ња не пре кид не при смо тре и мо гућ но сти 
да се из гу би жи вот“. 42  

При пад ни ци стал ног осо бља, ка ко су их на зи ва-
ли Нем ци или пер со нал ци ка ко су оста ли упам ће ни у 
се ћа њу оста лих за то че ни ка, оба вља ли су број не ду жно-
сти уну тар ло го ра. Елек три ча ри, ку ва ри, сто ла ри, обу-
ћа ри, кро ја чи, по моћ ни рад ни ци у ар хи ви из ре до ва за-
то че ни ка мо гли су се, под од ре ђе ним усло ви ма, ба ви ти 
сво јим по сло ви ма. При ли ком ода би ра љу ди за оба вља-
ње од ре ђе них за да та ка углав ном је струч ност пред ста-
вља ла нај ва жни ји па ра ме тар ко јим су се Нем ци во ди ли. 
Бол нич ко осо бље би ло је део стал ног ме ди цин ског ка-
дра, та кви су жи ве ли под по себ ним ре жи мом.43

Чла но ви до ма ће упра ве за свој рад у ло го ру до-
би ја ли су ква ли тет ни ју и обил ни ју ис хра ну и би ли су 
до не кле за шти ће ни од фи зич ког и пси хич ког мал тре-
ти ра ња, из у зев у при ли ка ма ка да би би ло про це ње но да 
сво ја за ду же ња не оба вља ју ка ко се од њих оче ку је или 
уко ли ко би по чи ни ли не ка кав пре сту п. По себ на сле до-
ва ња кад је реч о ис хра ни би ла су на ме ње на они ма ко-
ји су при ста ја ли да бу ду из вр ши о ци уби ста ва у Ма ђар-
ском па ви љо ну, због че га су их дру ги за то че ни ци на зи-
ва ли „дво пор ци ја ши“.44

42 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 189.
43 Исто.
44 Исто, 172-221.
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1.8. Ор га ни зо ва ње за то че ни ка

По де ле или гру пи са ња љу ди по иде о ло шкој, по-
ли тич кој, ра сној, на ци о нал ној и дру гој осно ви пре не-
ти су из спољ не у ло гор ску сре ди ну. За то че ни ци на ци-
стич ких ло го ра оку пља ли су се по не где и фор ми ра ли 
иле гал не ор га ни за ци је с по себ ном уну тра шњом струк-
ту ром. Та ко ор га ни зо ва ни по ма га ли су јед ни дру ги ма, 
ра ди ли на при до би ја њу но вих чла но ва, исту па ли про-
тив од ре ђе них дру гих гру па а рет ко и против упра ве, 
на сто ја ли да се по ве жу са све том из ван ло гор ских жи-
ца, да ор га ни зу ју бек ства итд.45

Пре ма рас по ло жи вим из во ри ма у ло го ру на Сај-
ми шту нај сна жни ји иле гал ну ор га ни за ци ју ус по ста ви-
ли су при пад ни ци ко му ни стич ког по кре та от по ра. Ме-
ђу стал ним осо бљем фор ми ра ли су гру пу ко ја је „има ла 
сво је кре та ње, при ча ње и де ло ва ње“. Са ста ја ли су се у 
Спа си ће вом па ви љо ну и до го ва ра ли ка ко да се од но се 
пре ма ак ту ел ним пи та њи ма или ве сти ма што су не ка ко 
успе ва ли да их при ку пе из спољ ног све таа. По је дин ци 
по пут Ва си ли ја Жи ки ћа ис ти чу да су у тој ме ри ри зи-
ко ва ли да су на ко ман дан то вом ра дио-апа ра ту слу ша ли 
„Сло бод ну Ју го сла ви ју“ и „Ра дио Лон дон“.46 При ку пље-
не ин фор ма ци је ко ри сти ли су у про па ганд ној бор би са 
дру гим за то че ни ци ма као кон трар гу мент ди ри го ва ним 
ве сти ма што су се мо гле на ћи у оку па ци о ној штам пи 
или не ким дру гим из во ри ма. У гру пи ни је по сто ја ла јед-
на осо ба ко ја би је во ди ла, већ су на сту па ли ко лек тив но 
и би ли по ве за ни са спољ ном ор га ни за ци јом; успе ва ју ћи 
да у сво је ак тив но сти укљу че и дру ге за то че ни ке ко ји 

45 N. Wac hsmann, Kl A Hi story, 125-130.
46 Jo sip Še ner, „Teš ko je bi lo dok se po če lo“, u: Ot por u ži ca ma, 

ur. Du šan Aza njac i dru gi, 43.
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пре де пор та ци је у ло гор ни су би ли иде о ло шки опре де-
ље ни. Ко му ни сти су би ли нај у ти цај ни ја гру па с об зи-
ром на то да је ве ћи на „стал ног осо бља“ по ти ца ла из 
тог та бо ра.47

По ред при пад ни ка На род но о сло бо ди лач ког по-
кре та, ме ђу соб но су се „др жа ли“ и рав но гор ци, Ита ли-
ја ни, Ал бан ци, чет ни ци Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе ћан ца 
итд. Услед не до стат ка из во ра те шко је утвр ди ти ути цај 
тих гру па. Пре ма ис тра жи ва њу Ми ла на Ко ља ни на ве-
ћи на ста ре шин ског ка дра ло го ра то ком 1942. би ра на је 
из ре до ва при пад ни ка Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни 
па су и они ус пе ли да из гра де из ве сне по зи ци је уну тар 
ло го ра.48 

Пре ма од ре ђе ним све до че њи ма при пад ни ци по-
ме ну та два по кре та от по ра тре ти ра ни су као по себ не 
гру пе од чла но ва упра ве ло го ра. Од нос пре ма њи ма се 
ме њао од пе ри о да до пе ри о да. Ко му ни стич ки иле га лац 
из Ко сов ске Ми тро ви це Ци рил Пош на во ди да су при-
ли ком ње го вог до во ђе ња у ло гор, у сеп тем бру 1942, ко-
му ни сти има ли бо љи ре жим „али се ка сни је по гор шао, 
док је за дру ге гру пе по стао бо љи“.49

„Ро во ви“ што су их ис ко па ли ко му ни сти и рав-
но го ра ци на сло бо ди ни су за тр па ни ни у ло го ру на Сај-
ми шту. Из ме ђу њих је вла да ла ве ли ка не тр пе љи вост 
и ис по ља ва но не при ја тељ ство уну тар ло го ра. По је ди-
ни све до ци на во де да ни су би ли изо ло ва ни слу ча је ви 
фи зич ког и пси хич ког зло ста вља ња, при ја вљи ва ња 
ло гор ским вла сти ма па чак и уби ја ња при пад ни ка су-
про ста вље них стра на. Чет ни ци Ко сте Ми ло ва но ви ћа 

47 Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Збир ка ме мо ар ске гра ђе и ба-
њич ког ло го ра – 924, Ва си ли је Жи кић (у да љем тек сту: ИАБ, Мг).

48 Đu ri ca La bo vić i Pe tar Ra žna to vić, Ot por go lo ru kih kroz lo go
re, Be o grad, 1970, 80; М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 182, 183.

49 АЈ, ДК, инв. бр. 83.
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Пе ћан ца и дру ги при пад ни ци ко ла бо ра циони стич ког 
ре жи ма би ли су у још го рем по ло жа ју.50 

1.9. Ре пре си ја

Бру тал но сти и ре пре си ја спро во ђе ни над за то-
че ни ци ма у При хват ном ло го ру Зе мун би ли су на ни воу 
оних што су вла да ли у кон цен тра ци о ним ло го ри ма по-
пут Да ха уа или Ма ут ха у зе на. Не по слу шност, упу ћи ва-
ње жал би, не до вољ на ак тив ност то ком фи зич ког ра да 
и бек ства пред ста вља ли су не ке од уче ста лих си ту а ци ја 
у ко ји ма је ло гор ска по ли ци ја под вр га ва ла за то че ни ке 
фи зич кој и пси хич кој тор ту ри. Че сто су са мо тра же ни 
фик тив ни из го во ри ка ко би при пад ник ло гор ске по ли-
ци је от по чео „ди сци пли но ва ње“  гру па или по је ди них 
за то че ни ка.51

По про ла ску кроз ка пи ју ло го ра но ве за то че ни ке 
су чу ва ри до че ки ва ли ба ти на ма. Та кав по сту пак на зи-
ван је „пла ћа ње ула зни це“.52 Ло го ра ши су пре би ја ни и 
уби ја ни од при пад ни ка ло гор ске по ли ци је сва ко днев но 
и због бе зна чај них ства ри и сит них пре кр ша ја. Ве ћи на 
уби ста ва по чи ње на је др ве ним па ли ца ма. Ста ри опро-
ба ни ме тод уда ра ња ба ти ном по де бе лом ме су ши ро ко 
је про ме њи ван и у ло го ру на Сај ми шту. По сле та кве 
фи зич ке тор ту ре за то че ни ци ма је из ра на под ли ве них 
кр вљу от па да ло жи во ме со.53 Упра ва је оче ки ва ла да до-
ма ћа по ли ци ја бу де не ми ло срд на пре ма за то че ни ци ма 
о че му све до чи на ред ба свим по ли цај ци ма да на кра ју 

50 Вој ни ар хив, Чет нич ка ар хи ва, ку ти ја 117, фа сци кла 2, до-
ку мент 11 (у да љем тек сту: ВА, Ча).

51 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 185.
52 АЈ, ДК, инв. бр. 833; АЈ, ДК, инв. бр. 857.
53 Исто.
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да на по ка жу сво је ба ти не рас пу кле од си ли не уда ра ња 
по бес по моћ ним за то че ни ци ма. Др ве не ба ти не су, ина-
че, из ра ђи ва не од бу ко ви не, би ле су око ме тар ду ге и 
де бљи не „чо ве чи је ру ке“. Ло гор ски сто лар из ра ђи вао је 
днев но око од 20 до 30 та квих ба ти на.54 

Је дан од мон стру о зни јих на чи на му че ња био је 
и пуј да ње па са на за тво ре ни ке. Сва ки по ку шај да се 
на пад ну ти од бра ни од ује да раз бе сне лих па са санк-
ци о ни сан је до дат ним ба ти на ма или чак стре ља њем.55 
Ко ри шће на су и дру га сред ства и оруж ја при ли ком 
зло ста вља ња за то че ни ка. Кор бач од жи це оп ши вен ко-
жом са олов ним ку гли ца ма на са мом кра ју ши бе био је 
оми ље но „сред ство“ Зул це ра.56 Ре пер то ар зло ста вља ња 
Шер цин гер је про ши рио и те ра њем за то че ни ка да тр че 
по кро ву глав ног па ви љо на. Ко не би ис тр чао тај „ма ра-
тон“ мо гао је да оче ку је ба ти не и од во ђе ње у Ма ђар ски 
па ви љон, где су за то че ни ци ли кви ди ра ни.57 

У спи ра ли зло чи на нај зна чај ни је ме сто при па да-
ло је упра во објек ту бив шег Ма ђар ског па ви љо на, где су 
жр тве до во ђе не и уби ја не др ве ним ма ље ви ма, ве ша не о 
жи цу, пр же не стру јом итд. Пре ма све до че њу за то че ни-
ка зи до ви тог па ви љо на би ли су ис пр ска ни кр вљу.58 Као 
јед но од ме ста ег зе ку ци је ко ри шћен је и Ри бар ски па ви-
љон где су за то че ни ци углав ном стре ља ни.59

Ло го ра ши до во ђе ни на Сај ми ште че сто због сво-
је ста ро сти или фи зич ке из ну ре но сти ни су би ли по доб-
ни „кан ди да ти“ за рад не ло го ре. Они су, у ства ри, пред-

54 АЈ, ДК, инв. бр. 1070; АЈ, ДК, инв. бр. 1079.
55 АЈ, ДК, инв. бр. 800; АЈ, ДК, инв. бр. 888; АЈ, ДК, инв. бр. 8.
56 АЈ, ДК, инв. бр. 833.
57 Исто.
58 АЈ, ДК, инв. бр. 857;
59 АЈ, ДК, инв. бр. 931;
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ста вља ли до дат ни те рет за ло гор ску упра ву с об зи ром 
на то да им је тре ба ло обез бе ди ти сме штај и хра ну. У 
ова квим си ту а ци ја ма Нем ци су по се за ли и за дра стич-
ним и бе сти јал ним „ре ше њи ма“. У по себ ним ка за ни ма 
спре ма но је за та кве за то че ни ке, а за тим би, ре ци мо, у 
чај за до ру чак си пан отров. Пре ма по сле рат ним све-
до че њи ма та ко су се осло ба ђа ли „ви шка“ за то че ни ка 
прет ход но до ве де них са те ри то ри ја Ли ке и Бо сне.60

Же не у ло го ру на Сај ми шту ни су би ле из ло же-
не фи зич ком на си љу истог ин тен зи те та као му шкар-
ци. За то че ни ца Ма ша Му шиц ки све до чи да је ло гор ска 
по ли ци ја у по је ди ним слу ча је ви ма пре би ја ла же не у и 
да се те ле сно ка жња ва ње углав ном сво ди ло на „по две 
ба ти не по ле ђи ма“. Пре ма од ре ђе ним све до чан стви ма 
пар ти зан ке су по до во ђе њу у ло гор ши ша не ско ро до 
гла ве.61 Уче ста ла ди сци плин ска ме ра ка жња ва ња ло го-
ра ши ца би ла је об у ста ва сле до ва ња хра не или за бра на 
на пу шта ња од ре ђе ног па ви љо на. За то че ни це су по на-
ред би ко ман дан та ло го ра би ле под врг ну те из глад ња ва-
њу и до три да на. То ком за бра не на пу шта ња па ви љо на 
ни су сме ле да иду ни у то а лет, те су основ не фи зи о ло-
шке по тре бе оба вља ле у па ви љо ну.62 Ко ман да ло го ра и 
до ма ћи чу ва ри сек су ал но су зло ста вља ли за то че ни це – 
од не при стој ног до ди ри ва ња при ли ком то бо жњег пре-
тре са па све до си ло ва ња.63

Це ло куп на упра ва ло го ра на Сај ми шту би ла је 
ко рум пи ра на. Са став ни део про це ду ре у ло го ру пред-
ста вља ло је од у зи ма ње свих вред них ма те ри јал них 

60 АЈ, ДК, инв. бр. 844.
61 Ol ga Ve lič ko vić Ni ko lić, „Za tre nu tak nam je bi lo le po“, u: Ot

por u ži ca ma, ur. Du šam Aza njac i dru gi, 31.
62 АЈ, ДК, инв. бр. 879.
63 АЈ, ДК, инв. бр. 860.
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ства ри од при спе лих за то че ни ка, уз упо зо ре ње но вим 
ло го ра ши ма да ће они ко ји су ус пе ли са са кри ју не ку 
дра го це ност би ти фи зич ки ка жње ни или стре ља ни. У 
пљач ка њу су уче ство ва ли и чла но ви до ма ће упра ве. 
Злат ни на кит, са то ви и дру ге вред ни је ства ри но вих за-
то че ни ка по ста ја ле су плен од мах по њи хо вом про ла ску 
кроз ка пи ју ло го ра. Пре ма од ре ђе ним све до чан стви ма 
би ло је слу ча је ва да су по је дин ци од мах уби ја ни са мо 
за то јер се оде ћа ко ју су но си ли сви де ла чу ва ри ма или 
су има ли злат не зу бе.64 

Ка кве раз ме ре је до сти гла ко рум пи ра ност све-
до чи слу чај пр вог ко ман дан та ло го ра. Ка пе тан Фор стер 
је дра го це но сти оте те од је вреј ских за то че ни ка про сле-
ђи вао сво јој ку ћи. От кри вен је и сме њен с тог по ло жа-
ја.65 Ни при пад ни ци до ма ће упра ве у све оп штој пљач ки 
ни су оста ја ли крат ких ру ка ва. Пре ма све до че њу Или је 
Гу до ви ћа, по је дин ци су на тај на чин сте кли пра во ма ло 
бо гат ство. Је дан од њих био је Ве лич ко вић ко ји се отво-
ре но хва лио ков че гом пу ним дра го це но сти оте тих од 
ло го ра ша.66 Ма те ри јал ну до бит оства ре ну на овај на чин 
при пад ни ци до ма ће упра ве су ко ри сти ли да би по сред-
ством чу ва ра на ба вља ли ал ко хол, ду ван, хра ну и др.67

1.10. Је дан дан у ло го ру

Ло го ра ши су ди рект но пру гом у ва го ни ма тран-
спор то ва ни у ло гор или, ако су до ла зи ли из прав ца Бе-
о гра да, ма ри цом. По што би про шли ка пи ју Сај ми шта 
по пи си ва ни су и од у зи ма ни су им, као што смо на по-

64 АЈ, ДК, инв. бр. 9829.
65 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 177.
66 АЈ, ДК, инв. бр. 860.
67 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 186.
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ме ну ли, сви вред ни пред ме ти и на мир ни це. Ка ко би на 
са мом по чет ку сте кли пред ста ву где су до ве де ни чу ва ри 
и чла но ви до ма ће упра ве при сту па ли би „на пла ћи ва-
њу ула зни це“. Учи тељ из Вој ке Бу да Бу ди са вље вић се ћа 
се ка ко је он „пла тио сво ју ула зни цу“: „По што ме је по-
ста вио у по ло жај за ба ти на ње да пр сти ју ру ку до дир нем 
пр сте но гу, уда рио ми је као ула зни цу још 16 ба ти на. 
По сле сва ког удар ца па дао сам на зе мљу и при мао но ве 
ба ти не све до тле док ме ни је по ста вио у по ло жај ко ји 
сам го ре на вео. По сле ди це тог пр вог ба ти на ња би ле су 
стра хо ви те; 14 да на мо крио сам крв а ко жа по те лу би-
ла је ис пу ца на, услед че га је кр ва ре ње на ста ло по це лом 
те лу“.68 На кон пр вог „упо зна ва ња“ за то че ни ци су од во-
ђе ни на ку па ње и ши ша ње.69 

Ују тру бу ди ли су их око пет са ти гла сном зво ња-
вом. Сви су мо ра ли да се по лу го ли по стро је око цен трал-
ног па ви љо на. У ста ву мир но че ка ли би да се окон ча пре-
бро ја ва ње што би по тра ја ло сат-два. То је, у ства ри, био 
тек увод у фи зич ку и пси хич ку аго ни ју ко ју су за то че ни-
ци пре жи вља ва ли до по дне ва. По сле тог ви ше сат ног ег-
зер ци ра под ба ти на ма, усле ди ло би по нов но пре бро ја ва-
ње, за тим ру чак, о че му ће би ти ви ше ре чи у да љем де лу 
тек ста.70 По сво ју пор ци ју за то че ни ци су ишли у мен зу 
или на „ка зан“ у слу ча ју да је у ло го ру тре нут но био ве-
ћи број љу ди. По сле руч ка по но во их је че као ег зер цир, 
све до ве че ре, „за тим опет по стро ја ва ње и пре бро ја ва ње 
те ко нач но од во ђе ње на спа ва ње“. За тво ре ни у па ви љо ну 
то ком но ћи за то че ни ци су мо ра ли да оба вља ју ну жду у 
ко фа ма ко јих ни је би ло до вољ но. Они ко ји „ни су до шли 
на ред, мо ра ли су вр ши ти ну жду у па ви љо ну“ што је до-

68 АЈ, ДК, инв. бр. 1017.
69 АЈ, ДК, инв. бр. 841; АЈ, ДК, инв. бр. 912.
70 АЈ, ДК, инв. бр. 833.



37

Логор на сајмишту сведочење двојице заточеника

дат но за га ђ ва ло ва здух у про сто ри ји. 

1.11. При нуд ни рад

Као про ла зни ло гор, Сај ми ште у свом скло пу 
ни је има ло тзв. при вред не објек те где би за то че ни ци 
ра ди ли. Све ак тив но сти у овом ло го ру би ле су у функ-
ци ји одр жа ва ња ди сци пли не и зло ста вља ња ло го ра ша. 
На ве ди мо, ре ци мо, пре ме шта ње џа ко ва с пе ском од јед-
не до дру ге тач ке у чу че ћем ста ву. Под јед на ко бе сми сле-
на ду жност би ла је ко па ње ру па. Две гру пе за то че ни ка 
рас по ре ђи ва не су та ко да на раз ли чи тим стра на ма ко-
па ју ру пе ве ли чи не око 10 м2, а за тим „јед ни су но си ли 
зе мљу из пр ве ру пе у дру гу а дру ги из пр ве у дру гу“.71 
По је дин ци ма су до де љи ва ни лак ши по сло ви по пут чу-
па ња тра ве. При ли ком из вр ша ва ња оба ве за од ма ра ње 
је би ло стро го за бра ње но и ка жња ва но ба ти на ма.72 Же-
не су углав ном би ле по ште ђе не та квог фи зич ког ан га-
жо ва ња, а ло гор ска упра ва је по је ди не за то че ни це упо-
шља ва ла да пле ту ча ра пе, џем пе ре и дру ге одев не пред-
ме те или да пе ру веш.73

За то че ни ци су упу ћи ван на при нуд ни рад и из-
ван ло го ра. Од ав гу ста 1942. немачка војно-цивилна 
грађевинска ор га ни за ци ја „Тодт“ пре у зи ма ла је за сво-
је по тре бе за то че ни ке са Сај ми шта. Они су ан га жо ва-
ни на ра до ви ма у Ба нат ском Брестов цу, Остр овачкој 
ади на Ду на ву, у Ба нат ском Влај ков цу и при ли ком из-
град ње ло го ра по ме ну те ор га ни за ци је на Ушћу (на том 
ме сту да нас се на ла зи Тр жни цен тар „Ушће“). Трет ман 

71 АЈ, ДК, инв. бр. 844; Boš ko No va ko vić, „Na kri li ma sti ho va“, 
u: Ot por u ži ca ma, ur. Du šan Aza njac i dru gi, 53.

72 АЈ, ДК, инв. бр. 841.
73 АЈ, ДК, инв. бр. 887; АЈ, ДК, инв. бр. 932.
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за то че ни ка на ра ду ван ка пи ја ло го ра ни је се умно го-
ме раз ли ко вао од усло ва што су вла да ли у ло го ру. У 
не ким слу ча је ви ма био је и те жи. На при мер, ка да су 
у ав гу сту 1942. за то че ни ци од во ђе ни у рад ни ло гор на 
Oстровачкој ади. Те шки усло ви ра да, ди зен те ри ја и  ма-
ла ри ја де сет ко ва ли су ову гру пу.74

Они ко ји ни су би ли спо соб ни за рад му че ни су 
ис цр пљу ју ћим фи зич ким ве жба ма, тзв. ве ли ким ег зи-
ци ром. Гру па од 5.000 љу ди у ре до ви ма по пе то ро „мар-
ши ра ла је фрон тал но са из бле де лим ли ци ма, нео бри ја-
на, не у ми ве на, бо са и по де ра на“. По ред тр ча ња на ко-
ман ду ка поа за то че ни ци су за у зи ма ли ле же ћи по ло жај 
и ва ља ли се „30 пу та ле во, 30 пу та де сно, без ослон ца на 
ру ке већ уко че ног“.75 Та кво фи зич ко изнуривање иза зи-
вало је муч ни ну и те рао за то че ни ке на по вра ћа ње.76 

1.12. Жи вот ни усло ви

Ге не рал но жи вот ни усло ви у ло го ру би ли су ис-
под сва ког ег зи стен ци јал ног ни воа. При хват ни ло гор 
Зе мун ни је имао ста би лан из вор снаб де ва ња на мир ни-
ца ма у пр вој го ди ни свог по сто ја ња. Оп шти на ко ја је 
снаб де ва ла Је вреј ски ло гор Зе мун пре ста ла је се ис по-
ру ка ма не ко ли ко ме се ци на кон фор ми ра ња но вог ло го-
ра. То пи та ње је де ли мич но ре ше но по чет ком 1943. ка да 
је фи нан си ра ње ло го ра па ло на те рет НДХ.77

Ко ли чин ски не до вољ на, јед но лич на хра на спра-
вља на од на мир ни ца сум њи вог ква ли те та представљала 

74 Ви ше о овој те ми у: Mi lan Spa so je vić, „Pre ži veo je sva ki de-
se ti“, u: Ot por u ži ca ma, ur: Du šan Aza njac i dru gi, 65-69; M. Ko lja nin, 
Ne mač ki lo gor, 300-304; Д. Сте ва но вић, Су ра сло бо да, 40-53.

75 АЈ, ДК, инв. бр. 844; АЈ, ДК, инв. бр. 857;
76 АЈ, ДК, инв. бр. 888.
77 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор.., 221.
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је ро нич ни про блем за то че ни ка на Сај ми шту. Глад је по-
себ но за вла да ла сре ди ном 1942. при ли вом при спе ћа ве-
ли ког бро ја за то че ни ка са Ко за ре.78 На ло гор ском „ме-
ни ју“ би ла су је ла ко ја по на чи ну при пре ме ни су мо гла 
да за до во ље ни основ не днев не ну три ти тив не по тре бе 
чо ве ка. До ру чак се сво дио на пар че хле ба, чај и рет ко 
мар ме ла ду.79 За ру чак су за то че ни ци до би ја ли углав ном 
пор ци ју то пле во де са тек по ко јим зр ном па су ља, ко ре на 
ку пу са, ре па, љу ске од кром пи ра итд. Ве о ма рет ко у та-
квој чор би би се на шао и по ко ји ко мад коњ ског ме са.80 
Нај пре је хра на де ље на при пад ни ци ма до ма ће упра ве, 
а за тим оста лим за то че ни ци ма. Мно ги ма би у ча нак 
си па ли са мо во ду, пре о ста лу у ка за ну.81 Ка ко то не под-
но шљи во ста ње опи су је док тор Дра го мир Сте ва но вић, 
за то че ни ци су једном при ли ком у то ли кој ме ри би ли 
из глад не ли да су бур но не го до ва ли (уз стег ну те пе сни-
це) ка да је из нео про це ну да од ре ђе но коњ ско ме со ни је 
упо тре бљи во за ис хра ну. Ме со је за вр ши ло у ја ми по ред 
то а ле та и ве о ма бр зо по ста ло плен љу ди махнитих од 
глади. Као по сле ди ца „та кве ве че ре“ ују тру је бол ни ца 
би ла пу на за то че ни ка са симп то ми ма тро ва ња.82 Ве че ра 
је би ла не ре дов на и пре ма по је ди ним се ћа њи ма обич но 
је де ље на про ку ва на во да са гра шком.

Про ја и цр ни хлеб ло шег ква ли те та у ко ли чи ни 
од 50 до 200 гра ма мак си мал но, пред ста вља ли су днев ну 
до зу жи та ри ца. Ни оста ле на мир ни це ни су би ле бо љег 

78 По тре сно све до че ње о до ла ску те гру пе љу ди са Ко за ре 
оста вио је док тор Ра до мир Ге рић у: Ra do mir Ge rić, „Ilu zi je i na da-
nja“, u: Ot por u ži ca ma: se ća nja za to če ni ka, ur. Du šan Aza njac i dru gi, 
17–20.

79 АЈ, ДК, инв. бр. 854.
80 АЈ, ДК, инв. бр. 864.
81 ИАБ, МГ-809, се ћа ње Ми ха и ла Бер бе ри ја на.
82 Д. Сте ва но вић, Су ра сло бо да, 26,36.
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ква ли те та; у по сле рат ним све до чан стви ма за то че ни ци 
опи су ју шта су је ли ко ри сте при де ве цр вљи во и тру ло. 
И по ред та ко сла бе ис хра не ло гор ска упра ва про гла-
ша ва ла је по вре ме но пост ко ји је тра јао два да на то ком 
ко јих су за то че ни ци до би ја ли са мо во ду.83 У по је ди ним 
пе ри о ди ма мал те не ме се ци ма су слу же ни са мо ка фа и 
хлеб.84 Основ ни из вор пи ја ће во де би ла је ре ка Са ва. 

Та кав „ме ни“ при мо ра вао је за то че ни ке да се хра-
не свим и сва чим не би ли пре жи ве ли. Све што је на из-
глед де ло ва ло је сти во по ста ја ло је плен тих  из глад не лих 
љу ди. Број на све до че ња су са гла сна да су на Сај ми шту 
кон зу ми ра не жа бе, тра ва, ба гре мо во ли шће на ђе но по 
ђу бре ту итд.85 Ло гор ска упра ва фи зич ки је ка жња ва ла све 
оне ко је би ухва ти ла да на овај на чин на сто је да до пу не 
сво ју ис хра ну. Чи нов ник Пе тар Та дић из Срем ских Кар-
ло ва ца при се ћа се ка кву ат мос фе ру је ова кав „је лов ник“ 
на пра вио у ло го ру на Сај ми шту: „Глад иза зва на на мер но 
од стра не Не ма ца пред ста вља по себ но по гла вље на шег 
жи во та. Они су чо ве ка ус пе ли да сни зе на ни во жи во ти-
ње. Гла ђу су при си ли ли љу де да па су тра ву да ку пе от пат-
ке по кру гу ло го ра нај че шће по ђу бри шту. Екс пе ди ци је 
глад них ко је су че пр ка ле по ђу бри шту пред ста вља ле су 
гру пе по лу го лих љу ди ко је су се ту кле о сва ку кост или 
љу ску од кром пи ра. Јед ном при ли ком но сио сам по чи-
шће но ђу бре у ко ме је би ло не што мр ва од хле ба и дру-
гих от па да ка хра не. По су ду у ко јој су се на ла зи ли от па ци 
но сио сам са Ми лен ком Шу ва ко ви ћем из Чор та но ва ца. 
Сре ла нас је јед на гру па глад них обо ри ла нас је на зе мљу 
и оте ла по су ду са ђу бре том. Ха ла пљи во су је ли от пат ке 

83 АЈ, ДК, инв. бр. 833; АЈ, ДК, инв. бр. 841; АЈ, ДК, инв. бр. 
857;

84 АЈ, ДК, инв. бр. 833.
85 АЈ, ДК, инв. бр. 844; АЈ, ДК, инв. бр. 864.
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хра не за јед но са ђу бре том у ко ме се ова на ла зи ла“.86 
По до во ђе њу у ло гор за то че ни ци су би ли сме-

ште ни у па ви љон бр. 3 ка па ци те та 2.500 до 3.000 људи.87 
По је дин ци се се ћа ју да су у па ви љо ну бр. 4 вла да ли нај-
го ри усло ви: ни је имао бок со ве, па је под био је ди ни 
„кре вет“.88 Же не су би ле одво је но сме ште не у па ви љо ну 
„Хан за“, а по по тре би, ка да се њи хов број по ве ћао бо ра-
ви ле су у Че хо сло вач ком па ви љо ну.89 Па ви љо ни су го-
то во увек би ли пре на тр па ни. Спа ва ње је ор га ни зо ва но 
по др ве ним бок со ви ма где би „по сте љу“ де ли ло од 30 до 
40 љу ди. Нај те же је би ло то ком зим ских да на. Про сто-
ри је ни су за гре ва не, зи до ви па ви љо на би ли су тан ки, а 
про зо ри ве ћи ном по ло мље ни.90

У Тур ском па ви љо ну ин ста ли ра ни су ко тло ви 
за за гре ва ње во де и ту ше ви. Ту су до во ђе ни сви за то-
че ни ци по при спе ћу у ло гор. Ка па ци тет ку па ти ла био 
је 10 ту ше ва, а са пун је сти зао не ре дов но. И при ли ком 
ку па ња спро во ђе но је фи зич ко и пси хич ко мал тре ти ра-
ње љу ди, на из ме нич ним пу шта њем вру ће и хлад не во-
де. Ку па ти ла су ко ри шће на и за уби ја ње те шко бо ле сних 
за то че ни ка. Они са ви со ком тем пе ра ту ром ту су оста-
вља ни на ви ше са ти, на кон че га су по ли ва ни хлад ном 
во дом.

Ва ши  су пред ста вља ле кон стан тан про блем за 
ло го ра ше. По ред ге не рал не не хи ги је не њи хо вом мно-
же њу зна чај но је до при не ло рет ко ме ња ње сла ме на ле-
жа је ви ма. По пу ла ци ја те „га ма ди“ ин спи ри са ла је стра-

86 АЈ, ДК, инв. бр. 1069.
87 АЈ, ДК, инв. бр. 841.
88 АЈ, ДК, инв. бр. 910.
89 АЈ, ДК, инв. бр. 844; М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 418.
90 АЈ, ДК, инв. бр. 888; Сре те ни ја Зор кић, „Те рор у Бе о гра-

ду за вре ме не при ја тељ ске оку па ци је“, у: Го ди шњак гра да Бе о гра да, 
књ. VI, Бе о град, 1959, 476.
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жа ре да спро во де по себ ну ме то ду му че ња ло го ра ша. У 
па ви љо ну се, на и ме, на ла зио „цр ни ка мен“, ка ко су га 
за то че ни ци на зи ва ли; ка да би не ко учи нио ка кав пре-
кр шај на ре ђи ва но му је да се ски не го и сед не на тај ка-
мен, а убр зо би га бу ве скроз пре кри ле па на ње га не би 
„имао где шпе на длу мет ну ти“.91  

Ло гор ска бол ни ца би ла је сме ште на у Спа си ће-
вом па ви љо ну. Ка па ци тет јој је био око 100 кре ве та, а 
по ред бо ле сни ка тај па ви љон био је и „дом“ бол нич ког 
осо бља. Уз са му згра ду на ла зи ла се ба ра ка им про ви зо-
ва не мр твач ни це. Прак са је би ла да се ме ди цин ски рад-
ни ци, при спе ли као за то че ни ци, из дво је и при кљу че 
осо бљу ло гор ске бол ни це. По зна ти су сле де ћи ле ка ри у 
ло го ру на Сај ми шту: Ра до мир Ге рић, Ан ђел ко Ан ђел ко-
вић, Дра го мир Сте ва но вић, Вла ди мир Ђор ђе вић, Ми о-
драг Ми ло ше вић и Јо ван Кр стић. Апо те кар је био Си-
ни ша Ка та нић.92

Здрав стве на за шти та би ла је ис под сва ког ни воа 
што се ти че рас по ло жи вог ме ди цин ског осо бља, ле ко ва 
и дру гог ме ди цин ског ма те ри ја ла. У је ку епи де ми је ти-
фу са днев но је у бол ни ци по моћ тра жи ло и до 800 љу ди. 
Ис хра на бо ле сни ка би ла је иста као дру гих за то че ни ка, 
чи ме би за да так док то ра да љу де из ле че од не у хра ње но-
сти по ста јао не мо гућ. Пре ми ну ле бо ле сни ке ни су при-
ја вљи ва ли дежурномлекару и по 24 са та ка ко би дру ги 
пацијенти по де ли ли ње го во сле до ва ње и ти ме по ја ча ли 
ис хра ну.93 Че сто је је ди ни лек на рас по ла га њу био аспи-
рин.94

По сто ја ла је и зу бар ска ор ди на ци ја са скром ним 

91 ИАБ, МГ-924 се ћа ње Ва си ли ја Жи ки ћа.
92 АЈ, ДК, инв. бр. 833.
93 АЈ, ДК, инв. бр. 833.
94 АЈ, ДК, инв. бр. 1069.
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бро јем ин стру ме на та, а је ди на ин тер вен ци ја што је мо-
гла да се ту оба ви би ло је ва ђе ње зу ба.

„Про це ду ру“ ко ју је тре ба ло при ме њи ва ти при-
ли ком ле че ња те жих бо ле сни ка ко ман да ло го ра је ја сно 
де фи ни сална. Сви за то че ни ци што ни су мо гли да ста-
ну на но ге, а би ли су ста ри ји од 40 го ди на, од во ђе ни су 
у Ма ђар ски па ви љон и пре да ва ни џе ла ти ма. Чи нов ник 
Ра до сав Ба јић из се ла Бе шке, у ло го ру обо лео од пе га вог 
ти фу са, се ћа се свог бо рав ка у бол ни ци: „Док сам био у 
ја кој тем пе ра ту ри ни је ме ни ко пре ви јао, већ су ме увек 
по сма тра ли и оче ки ва ли кад ћу умре ти, али сам без 
ика квих ле ко ва ово из др жао и оздра вио“.95 Ме ди цин ско 
осо бље на сто ја ло је да на из ве стан на чин при кри је ова-
кве бо ле сни ке.96 Ле ка ри су, све сни ка ква им је суд би на 
на ме ње на, су ге ри са ли те жим па ци јен ти ма да не до ла зе 
у бол ни цу али ни су били правилно схватани.97 

Услед по ме ну тих здрав стве них и хи ги јен ских 
при ли ка по вре ме но је из би ја ла епи де ми ја ти фу са. Пр ва 
епи де ми ја 1942. тра ја ла је че ти ри ме се ца, а то ком 1943. 
из би ла је, ка ко на во де све до ци, нај же шћа. Епи де ми ја је 
у од ре ђе ним пе ри о ди ма узи ма ла то ли ко ма ха да је цео 
ло гор био у ка ран ти ну.98 Жен ски део за то че нич ке по пу-
ла ци је ло го ра ни је у то ли кој ме ри по га ђа ла епи де ми ја 
јер су за то че ни це има ле „ви ше вре ме на и мо гућ но сти 
за не гу не го му шкар ци“.99 То ком 1942. ло гор ска упра ва 
је оба ви ла вак ци ни са ње за то че ни ка, али је та ме ра да ла 
огра ни че не ре зул та те. Бо ле сни ци су тран спор то ва ни на 

95 АЈ, ДК, инв. бр. 853.
96 Vi to mir Sto ja no vić, „Sa kri va li smo ti fu sa re“, u: Ot por u ži ca

ma, ur. Du šan Aza njac и dru gi, 27.
97 АЈ, ДК, инв. бр. 844.
98 АЈ, ДК, инв. бр. 864.
99 АЈ, ДК, инв. бр. 879.
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ле че ње и у бе о град ске здрав стве не уста но ве. У нај ве ћем 
бро ју у За ра зну бол ни цу.100 

Све оп шти ло ши усло ви до во ди ли су и до по ја-
ве ин фек тив них бо ле сти про бав них ор га на, до за па-
ље ња плу ћа, ту бер ку ло зе, скор бу та и ра зних обо ље ња 
ср ца. По сле ди це не а де кват не ис хра не би ле су фа тал-
не по мно ге за то че ни ке. Док тор Ми о драг Ми ло ше вић 
сле де ћим ре чи ма опи су је фи зич ки из глед за то че ни ка 
на Сај ми шту: „Углав ном су љу ди би ли крај ње ис цр-
пље ног из гле да са вид но оцр та ним ре бри ма, ло па ти ца-
ма на ле ђи ма, оте че ним но га ма као по сле ди це гла ди и 
ави ви та ми но зе, у ли цу под бу ли, у те лу та ко ре ћи цр не 
бо је сва ко днев но хо да ња по сун цу без оде ће /гор ње/ на 
че му су на ро чи то ин си сти ра ле ло гор ске вла сти“.101 Пре-
ма до ступ ној еви ден ци ји са мо у пе ри о ду од 11. ма ја до 
9. но вем бра 1942. укуп но је пре ми нуо или уби јен 4.181 
за то че ник.102

Ле ше ве су рад ни ци Град ског по гла вар ства од во-
зи ли ко ли ма за ђу бре у Зе мун и уко па ва ни су на ка то-
лич ком, пра во слав ним, је вреј ском и бе жа ниј ском гро-
бљу. Ка ко је то ра ђе но са зна је мо из све до че ња зе мун-
ског гро ба ра Ми те Стој ко ви ћа: „На лог за ко па ње смо 
до би ја ли од град ског по гла вар ства. Има ли смо по уко-
па ном ле шу 45 ку на, а за ра ду смо де ли ли. Укоп би се 
вр шио по но ћи и то обич но око по ла но ћи… Ко ли ма би 
до шли ис пред ка пе ли це на Је вреј ском гро бљу, а ми би 
ле ше ве пре не ли нај пре у ка пе лу, а за тим но сиљ ка ма до 
гроб ни це по том би по је дан сла га ли у гроб ни цу ко ја би 
би ла ис ко па на та ко да је у исту мо гло да ста не око 10 ле-
ше ва. Ру пе смо ко па ли по да ну и то ви ше да бу де го то ва 

100 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 199.
101 АЈ, ДК, инв. бр. 864.
102 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 246–265.
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ра ка ка да ле ше ви стиг ну. Ка да би ле ше ве по сла га ли у 
ра ке по њи ма би по си па ли га ше ни креч а за тим ра ку 
за тва ра ли. Ле ше ви су ве ћи ном би ли го ли а мно ги ја ко 
кр ва ви од по вре да… По вре де су ве ћи ном би ле на гла ви 
и то од уда ра са ту пим пред ме том“.103

1.13. Упу ћи ва ње у дру ге ло го ре

На по ме ну ли смо да је ло гор на Сај ми шту био тек 
ус пут на ста ни ца мно гим за то че ни ци ма де пор то ва ним 
ка кон цен тра ци о ним и рад ним ло го ри ма у раз ли чи тим 
де ло ви ма оку пи ра не Евро пе. Они ухап ше ни ци ко ји су 
про шли по ли циј ску об ра ду Ге ста поа на Сај ми ште су 
при сти за ли са ре ше њем где тре ба ју да бу ду упу ће ни. 
По ред од лу ке ре фе рен та про це њи ва но је да ли је за то-
че ник спо со бан за при нуд ни рад.104  

Пр ве гру пе ло го ра ша упу ће не су то ком ма ја 1942. 
на при сил ни рад у Нор ве шку. Ме ђу ре дов них од ре ди-
шти ма би ли су и ло го ри Ма ут ха у зен и Ау швиц.105 По је-
ди ни тран спор ти упу ћи ва ни су у Бор и Треп чу, руд ни ке 
од ве ли ке ва жно сти за при вре ду Не мач ке. За на шу те му 
ва жно је ис та ћи да су за то че ни ци са Сај ми шта од пр ве 
по ло ви не 1943. упу ћи ва ни у рад не ло го ре Хар ма кјој у 
око ли ни Со лу на и Па влос Ме лас у не по сред ној бли зи ни 
срп ског вој нич ког гро бља Зеј тин лик. Те жак фи зич ки 
рад, бру та лан од нос ло гор ске упра ве и оскуд на ис хра на 
чи ни ли су сва ко дне ви цу ло го ра ша у Хер ма кјо ју, док су 
усло ви у Па влосу Ме ласу би ли не што бо љи.106

103 АЈ, ДК, инв. бр. 871.
104 М. Ко ља нин, Не мач ки ло гор..., 426.
105 Исто, 281–291.
106 Ви ше о овој те ми у: Slav ko Pe šić, Ju go slo ve ni u ne mač kim 

lo go ri ma u Grč koj 1941–1944, Be o grad 1989; Бо рис То ма нић, „Стра-
да ли ју го сло вен ски др жа вља ни у ло го ри ма по Грч кој (1943–1944)“, 
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Тран спорт са Сај ми шта у дру ги ло гор но сио је 
но ву аго ни ју за то че ни ци ма. Као што смо на ве ли, ни су 
сви за то че ни ци би ли спо соб ни за пре ба ци ва ње у рад не 
ло го ре на те ри то ри ји оку пи ра не Евро пе. Уко ли ко ни је 
уна пре д са ста вљен спи сак, пре тран спор та ко ман дант 
ло го ра је оба ве шта вао за то че ни ке да се тра же до бро-
вољ ци за рад у Не мач кој. У слу ча ју да се ни је ја вио до-
во љан број љу ди упра ва је са ма из два ја ла „до бро вољ-
це“. Ле ка ри су има ли за да так да оба ве ме ди цин ске пре-
гле де и утвр де ко је спо со бан за рад. То је био му чан 
посао, др Ми о драг Ми ло ше вић се ћа се про це не на ко ју 
је био при мо ран у ав гу сту 1942: „Ишло је вр ло те шко, 
по што је људ ство би ло осла би ло од сла бе хра не, ту че 
зло ста вља ња и од ра зних за ра зних бо ле сти та ко, да ни је 
би ло ви ше мо гу ће из дво ји ти 3.500 љу ди из це лог ло го-
ра ко ји је ме ђу тим имао око 9.000 љу ди“. Ни из дво је ни 
за то че ни ци ни су од мах тран спор то ва ни до крај њег од-
ре ди шта већ су упу ће ни у обли жњи ло гор ор га ни за ци-
је „Тот“, где се 1.000 за то че ни ка до вољ но опо ра ви ло да 
буду пре бачени да ље. Оста ли су, пре ма се ћа њу Ми ло-
ше ви ћа, пре ми ну ли од ти фу са или су по би је ни. 107

Љу де би „то ва ри ли у свињ ске ва го не“ ко ји би 
по том би ли за пе ча ће ни и та ко их „ко мар ву“, се ћа се 
је дан од пре жи ве лих ло го ра ша, тран спор то ва ли да ље. 
Што је пу то ва ње би ло ду же, то је аго ни ја би ла ве ћа. 
Пре жи ве ли за то че ник Здрав ко Ма ри чић, до ве ден из 
Ру ме на Сај ми ште, се ћа се да је тран спорт од Зе му на до 
Ау шви ца тра јао шест да на. За све то вре ме до би ли су 
са мо јед ном во ду и то две ли тра на 40 љу ди, пар че хле ба 
и „ко ма дић ко ба си це“. Ка ко ни су пу шта ни ва ни би ли су 
при мо ра ни да ве ли ку и ма лу ну жду оба вља ју у ва го ну. 

Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 11-1, (2019), 173–201.
107 АЈ, ДК, инв. бр. 864.
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Услед „ве ли ког смра да ка да смо се ис кр ца ли“ „мно ги су 
од мах па ли у не свест, а мно ги су се и пу тем по раз бо ле-
ва ли“, се ћа се Ма ри чић.108 

1.14. О пар ти зан ском из во ру

При мар на гра ђа на ста ла то ком функ ци о ни са ња 
При хват ног ло го ра Зе мун углав ном је уни ште на од оку-
па то ра. Ис тра жи ва чи ко ји про у ча ва ју ову те му при ну-
ђе ни су да тра га ју за до ку мен ти ма у дру гим фон до ви ма 
оста лим као за о став шти на де ло ва ња оку па ци о не упра-
ве или по сле рат них вла сти ко је су на сто ја ле да утвр де 
зло чи не. У том по гле ду зна ча јан је Фонд За по вед ник 
по ли ци је без бед но сти и слу жбе без бед но сти у Исто риј-
ском ар хи ву Бе о гра да. Јед на ку вред ност има до ку мен-
та ци ја про ис те кла из ра 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. По ме-
ну ту гра ђу у ве ћи ни слу ча је ва чи не из ја ве пре жи ве лих 
за то че ни ка ло го ра на Сај ми шту или чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца.

Ка ко ука зу је Ми лан Ко ља нин, че сто су је ди ни 
и нај зна чај ни ји из вор на те му исто ри је ло го ра на Сај-
ми шту пред ста вља ла ме мо ар ска се ћа ња. Део се ћа ња је 
об ја вљен, а као нај зна чај ни ји ис ти чу се за пи си из пе ра 
љу ди ко ји су ду же вре ме бо ра ви ли у ло го ру или би ли 
део до ма ће упра ве.109 На жа лост, по сто ји и ве ли ки број 
нео бја вље них ме мо ар ских се ћа ња по хра ње них у Исто-
риј ском ар хи ву Бе о гра да. Уну тар „Збир ке ме мо ар ске 
гра ђе и ба њич ког ло го ра“ по хра ње но је 1.200 се ћа ња, 

108 АЈ, ДК, инв. бр. 841.
109 Као нај зна чај ни ја ис ти че мо: Boš ko No va ko vić, Iskre и ta

mi, Ze mun 1963; Ra di vo je Dmi tra ši no vić, Sa vest и ži ca ma, Be o grad 
1973; Ot por и ži ca ma. Se ća nja za to če ni ka, II, Be o grad 1969; Дра го мир 
С. Сте ва но вић, Су ра сло бо да.
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ме ђу ко ји ма од ре ђе ни број по ти че од за то че ни ка ло го-
ра на Сај ми шту. У ве ћи ни се ћа ња при сут на је иде о ло-
шка остра шће ност што је по све ра зу мљи во с об зи ром 
на то да су за бе ле же на у пр вим де це ни ја ма по окон ча њу 
Дру гог свет ског ра та, у пе ри о ду ја ких иде о ло шко-по ли-
тич ких сте га што су про жи ма ле све по ре дру штва. Те 
чи ње ни це оба ве зу је ис тра жи ва че да бу ду опре зни и да 
на сто је да их ме ђу соб но укр шта ју и про ве ра ва ју са дру-
гим рас по ло жи вим из во ри ма.

Је дан од тих при ме ра се ћа ња пред ста вља и све-
до чан ство што га овом при ли ком пу бли ку је мо, а ко је је 
10. фе бру а ра 1961. дао Ми ха и ло Бер бе ри јан пред ар хи-
ви сти ма Исто риј ског ар хи ва Бе о гра да. Се ћа ње от ку ца-
но на 66 стра ни ца до са да ни је об ја вљи ва но, али је на-
во ђе но у ра до ви ма ау то ра ко ји су про у ча ва ли ову те му.

Нео п ход но је ука за ти на основ не би о граф ске по-
дат ке ак те ра овог све до че ња: Ми ха и ло Бер бе ри јан је 
ро ђен 1907. го ди не у Сје ни ци. По ти че из углед не по ро-
ди це – отац му је био вој ни хи рург. За вр шио је Прав-
ни фа кул тет као др жав ни сти пен ди ста. По зна вао је не-
мач ки је зик. До ра та је био сим па ти зер Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је. Од 1939. оба вља ду жност за ме ни ка 
др жав ног ту жи о ца у Ужи цу. Ту га је за те кла и оку па ци ја 
1941. го ди не. По ула ску пар ти за на у Ужи це име но ван је 
за за ме ни ка Ко ман де ме ста. При мљен је у КПЈ у сеп тем-
бру те го ди не. На кон сло ма устан ка по ву као се у област 
око Но ве Ва ро ши, где су га фе бру а ра 1942. ухапсили 
при пад ни ци ле га ли зо ва ног По же шког чет нич ког од ре-
да. На кон ис тра ге спро ве ден је у ло гор на Сај ми шту у 
ју ну исте го ди не. У ло го ру је био члан до ма ће упра ве и 
ра дио је као пи сар у пи сар ни ци. За у зи мао је ис так ну ту 
уло гу у иле гал ној ор га ни за ци ји ко му ни стич ког по кре та 
от по ра на Сај ми шту. Кра јем 1943. у јед ном од тран спор-
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та од ве ден је у Ау стри ју, где је при нуд но ра дио у јед ној 
фа бри ци у бли зи ни Гра ца. По осло бо ђе њу је био са вет-
ник у За во ду за при вред но пла ни ра ње Ср би је. Пре ми-
нуо је 2007. го ди не.110

Нај о се тљи ви ји део би о гра фи је Бер бе ри ја на 
пред ста вља ње гов од нос пре ма при пад ни ци ма Рав но-
гор ског по кре та у ло го ру. У сво јим се ћа њи ма је дан од 
рав но гор ских ко ман дан та пот пу ков ник Ма ној ло Ко-
раћ, на осно ву ин фор ма ци ја до би је них од тре ће осо-
бе, ис ти че да је овај пар ти зан ра ме уз ра ме са Ра ди во-
јем Ки си ћем пре би јао за то че ни ке.111 Ни смо ус пе ли да 
по твр ди мо та кве  на во де али не ки по да ци го во ре да је 
Бер бе ри јан као пар ти зан не сум њи во био не га тив но на-
стро јен пре ма рав но гор ци ма.

Не и ме но ва ни ау тор рав но гор ског из ве шта ја ко-
ји овом при ли ком пу бли ку је мо исто та ко не ма ре чи 
хва ле за Бер бе ри ја на и као ње го ве глав не ка рак тер не 
осо би не ис ти че да је био лу кав и под му као. Озна ча ва га 
као ко му ни стич ког во ђу али га не те ре ти те шким оп ту-
жбама.112 

И сам Бер бе ри јан у де лу све до че ња на гла ша ва 
да су он и дру ги чла но ви до ма ће упра ве ко ри сти ли свој 
по ло жај и пот ка зи ва ли рав но гор це или им пра ви ли 
раз не на ме штаљ ке ка ко би се ови на шли у не ми ло сти 
ло гор ске по ли ци је: „та ко да отво ре но при зна јем, да је 
гру па ан ти чет нич ки рас по ло же них хо ћу ре ћи јер ни су 
сви ко му ни сти би ли, чла но ви Пар ти је, на тај на чин до-
ста ли кви ди ра ла чет ни ке“.113 

110 ИАБ, МГ-908, се ћа ња Ми ха и ла Бербериjана.
111 Ма ној ло Ко раћ, Из ме ђу Дра же и Не ди ћа, Кра гу је вац, 

2015, 283–285.
112 ВА, ЧА, к. 117, ф. 2, д. 11.
113 ИАБ, МГ-908, се ћа ња Ми ха и ла Бербериjана.
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У увод ном де лу све до че ња Бер бе ри јан хро но ло-
шки из ла же свој пут до ло го ра на Сај ми шту. На жа лост, 
нај ма њи део од но си се на ње го ву уло гу у зби ва њи ма у 
Ужи цу то ком 1941. го ди не. Углав ном опи су је по вла че ње 
пре ко гра ни це Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и по вра так 
у Ср би ју, окол но сти под ко ји ма је ухап шен и ис тра гу 
што јој је био под врг нут. Нај зна чај ни ји део све до че ња 
од но си се на љу де и до га ђа је у ло го ру на Сај ми шту од 
ње го вог при спе ћа у ју ну 1942. до кра ја 1943. го ди не. Ло-
гор је отво рен не ко ли ко ме се ци пре до ла ска Бер бе ри ја-
на што му је омо гу ћи ло да све до чи о ус по ста вља њу ор-
га ни за ци је уну тар ло го ра, о до ла ску пр вих за то че ни ка. 

Ка ко је и сам био члан до ма ће упра ве ње гов ис-
каз о фор ми ра њу и де ло ва њу те гру па ци је, и по је дин-
ци ма у њој од по себ ног је зна ча ја. За раз ли ку од мно гих 
све до че ња што са мо опи су ју зло чи не чла но ва ло гор ске 
по ли ци је Бер бе ри јан по ку ша ва да об ја сни мо ти ве по је-
ди на ца да при хва те ту ду жност и пру жа из ни јан си ра ну 
сли ку, не пре ска чу ћи епи зо де тра гич них зби ва ња у ко-
ји ма су про нон си ра ни зло чин ци по ка зи ва ли и људ ску 
стра ну. Овај за то че ник вер но је оцр тао и ло гор ску сва-
ко дне ви цу опи су ју ћи фи зич ко и пси хич ко мал тре ти ра-
ње, ука зу ју ћи на ло шу ис хра ну, здрав стве ну за шти ту и 
ка та стро фал не хи ги јен ске при ли ке. 

Ра де ћи у ло гор ској пи сар ни ци имао је и до бар 
увид у про цес при је ма и сла ња тран спор та за то че ни ка 
из ло го ра. Гру пи до ве де ној то ком ле та 1942. из ло го ра у 
НДХ по све тио је по себ ну па жњу. Ње го во све до чан ство 
о од но су пре ма рав но гор ци ма је је дин стве но. Ни смо ус-
пе ли да про на ђе мо сли чан при мер где све док та ко отво-
ре но го во ри о об ра чу ну ко му ни стич ки ори јен ти са них 
за то че ни ка са сво јим са пат ни ци ма из ре до ва рав но гор-
ског по кре та от по ра. 
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1.15. О рав но гор ском из во ру

За раз ли ку од ис ка за при пад ни ка На род но о сло-
бо ди лач ког по кре та, све до че ња из „пе ра“ рав но го ра-
ца су ма ло број на. Из у зев књи ге што ју је у еми гра ци ји 
об ја вио док тор Дра го мир Сте ва но ви ћа, пре о ста ла до-
ступ на ме мо ар ска гра ђа по све ће на је углав ном дру гим 
те ма ма у скло пу ко јих ау то ри да ју тек ус пут не по дат ке 
о ло го ру на Сај ми шту. Услед та квог ста ња рас по ло жи-
вих из во ра, до ку мент  под на сло вом „Пар ти ја ко му ни-
стич ка и на ци о нал со ци ја ли стич ка у срп ским за ро бље-
нич ким ло го ри ма“ про на ђен у Вој ном ар хи ву у фон ду 
Чет нич ка ар хи ва, од пр во ра зред ног је зна ча ја. Из ве штај 
при па да де лу гра ђе ко ји се од но си на оба ве штај но де-
ло ва ње тог по кре та от по ра. Чи ни га 27 гу сто ку ца них 
стра ни ца тек ста и јед ан ли ст на ко ме су, по све му су де-
ћи, ру ком не ве што на цр та ни по је ди ни објек ти уну тар 
ло го ра на Сај ми шту. Ни је до са да об ја вљи ван и ко ри-
шћен у ис тра жи ва њи ма на те му При хват ног ло го ра Зе-
мун.

По свој при ли ци до ку мент је на стао 1944. го ди-
не. Иден ти тет ау то ра остао је ениг ма. Чи та ју ћи је дан 
део из ве шта ја мо же мо ја сно за кљу чи ти да је био све-
ште но слу жи тељ Срп ске пра во слав не цр кве. На Сај ми-
ште је до спео као при ста ли ца Рав но гор ског по кре та, а у 
раз ли чи тим за тво ри ма и ло го ри ма про вео је две го ди-
не. Био је у при тво ру Спе ци јал не по ли ци је Упра ве гра-
да Бе о гра да, Ге ста поа, у ло го ру на Ба њи ци, При хват ном 
ло го ру Сај ми ште и рад ним ло го ри ма у Грч кој. Нај ве ћи 
део за то че ни штва про вео је у ло го ру на Сај ми шту, у пе-
ри о ду од ју ла 1942. до ве ро ват но по чет ка 1943. ка да је 
пре ба чен у ло гор у око ли ни Со лу на.114

114 ВА, Ча, к. 117, ф. 2, д. 11.
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Те шко је про на ћи те му из исто ри је ло го ра на 
Сај ми шту ко ја ни је за сту пље на у том из ве шта ју. Ау тор 
де таљ но го во ри о ор га ни за ци о ној струк ту ри ло го ра и 
опи су је нај ва жни је функ ци је ло гор ске упра ве. По себ но 
је зи во на чи та о ца де лу је све до че ње о об ли ци ма и ни воу 
ре пре си је и зло чи ни ма чи ње ним над за то че ни ци ма. Од 
ве ли ког зна ча ја су и де таљ ни на во ди о ис хра ни, хи ги је-
ни, здрав стве ним при ли ка ма итд. Све до чи и о стра да-
њу ве ћи не ста ра ца и де це до ве де них на Сај ми ште на кон 
опе ра ци је не мач ко-хр ват ских сна га на Ко за ри. У де лу 
из ве шта ја ау тор на во ди би о граф ске по дат ке о љу ди ма 
ко је је озна ча вао као по кре та че и из вр ши о це зло чи на. 

Као и се ћа ња при пад ни ка На род но о сло бо ди-
лач ког по кре та, из ве штај рав но гор ца кон та ми ни ран је 
од ре ђе ним по ли тич ки и иде о ло шки остра шће ним при-
ме са ма. Ау тор је не сум њи во ан ти ко му ни стич ки опре-
де љен и це ло ку пан из ве штај је у том ду ху на пи сан. 
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Из во ри и ли те ра ту ра

А. Нео бја вље ни из во ри:
Ар хив Ју го сла ви је: Фонд 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
Исто риј ски ар хив Бе о гра да: Збир ка ме мо ар ске гра-

ђе и ба њич ког ло го ра
Вој ни ар хив: Фонд Чет нич ка ар хи ва

Б. Об ја вље ни из во ри:
Збор ник до ку ме на та и по да та ка о На род но о сло бо

ди лач ком ра ту ју го сло вен ских на ро да, Бе о град: Вој но и-
сто риј ски ин сти тут 1949, I, 1.
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ju voj no u prav nog ko man dan ta Sr bi je“, To ko vi isto ri je, 
4/1999, 144–150; 

2. Bo ro Mi trov ski, Bu gar ska voj ska u Ju go sla vi ji: 1941–
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СВЕДОЧЕЊА





2.1. O lo go ru na saj mi štu

Zo vem se Ber be ri jan Mi ha i lo, sa vet nik Za vo da za 
pri vred no pla ni ra nje Sr bi je, ro đen 1907 go di ne, sa sta nom 
u Sta ni sla va Srem či ća br. 13.

Me se ca sep tem bra 1941. go di ne po do la sku Par ti-
zan skih od re da u Uži ce od mah sam se ja vio na rad u Ko-
man du me sta Uži ce, či ji je ko man dant ta da bio, sa da po-
koj ni Vu ko la Da bić. Od ži vih u Ko man di me sta ra dio je sa 
m nom sa da na rod ni he roj ge ne ral Je vrem Po po vić.

Kao struč no li ce ja sam ta da bio dr žav ni tu ži lac u 
Uži cu a od ra ni je po znat kao pri sta li ca, da ga na zo vem Na-
ro d no o slo bo di lač kog po kre ta, ma da ni je ta da bio Na rod no-
o slo bo di lač ki po kret, ne go bih re kao slo bo dar skih ide ja, već 
pro go njen od ra ni je na uni ver zi te tu. Bio sam od mah po sta-
vljen za za me  ni ka Ko man dan ta me sta po me nu tog Vu ko le. 
U tom svoj stvu sam po mo gao Vu ko li oko vo đe nja ad mi ni-
stra[ti]v nih po slo va, ure đi va nja po je di nih slu žbi, do no še nja 
pr vih sta tu ta ili pra vi la – ne znam ka ko smo ga na zva li a 
imam sa ču van je dan deo – o ure đe nju na rod nih op štin skih 
od bo ra i o or ga ni za ci ji na rod nih stra ža, pr vih na rod nih or-
ga na vla sti na te re nu.

To će ma lo da iz me ni ide ju, mi slim kad su na rod ni 
od bo ri u stva ri pr va sta tu tar na or ga ni za ci ja uop šte. Taj sam 
ja ma te ri jal dao lič no u ru ke dru gu Ti tu, uo sta lom is pri ča ću 
ja to.

Da lje, mi slim, ja sam ra dio u toj Ko man di me sta a 
no ću sam išao na te ren i obra zo vao te na rod ne stra že i no ve 
na rod ne od bo re.

U me đu vre me nu je do šlo do bli žih kon tak ta sa gru-
pom ko ju je vo dio Dra ža Mi hailo vić. Ra di pre ci zi ra nja ne-
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kih  stva ri i ra di utvr đi va nja kri vi ce po is tak nu tim pi ta nji ma 
u ko mi si ju sam bio od re đen ja od stra ne Vr hov nog šta ba 
Ju go sla vi je, bio sam od re đen ja, drug Pe tar Stam bo lić i Vla-
di mir De di jer. O to me ima te po dat ke u „Dnev ni ku“ Vla di-
mi ra De di je ra. Zbog za u ze to sti ove dvo ji ce, De di je ra i Pe re 
Stam bo li ća, sve do kra ja, od no sno do I Ofan zi ve ne pri ja telj-
ske ja sam ustva rio vo dio či tav taj po sao. O tom svom ra du 
ne po sred no sam oba ve šta vao Mar ša la Ti ta.

Sad da ne na vo dim šta je u Uži cu bi lo, mi slim, po sao 
u če mu se sa sto jao.

29 no vem bra pri li kom ofan zi ve na Uži ce, ja sam se 
na la zio u Čač ku, ja sam se po pi ta nju pre go vo ra na la zio u 
Čač ku. Ta da sam po na lo gu Mar ša la Ti ta jed nom po seb nom 
dre zi nom vra tio se u Uži ce, or ga ni zo vao od stu pa nje iz Uži-
ca, ise lje nje bol ni ce, pro fi jan ta  itd. Na Zla ti bo ru pre ma na-
lo zi ma ko je sam do bio, i naj zad, me đu po sled nji ma sa još 
ne ko li ko dru go va – sad ja ni sam ni upam tio, a dru go vi su 
mi pri ča li, a tač no kad su me pod se ti ti – ski nu li za sta vu sa 
Vr hov nog šta ba i kre nuo da od stu pim. U gru pi je bio: Slo-
bo dan Pe ne zić, Mar ko Dr lja ča, ko man dir za tvo ra, nje ga sam 
po sled njeg sme nio, Vu ko la Da bić i još ne kih 17 dru go va.

Od stu pa li smo ne dru mom pre ma Ča je ti ni ne go br-
dom – to li ko sam pu ta pro šao pa ne mo gu sa da da se se tim 
ka ko se zo ve – ali pra vac od stu pa nja je bio za tru pa ma. Jed na 
je ko lo na išla do le dru mom. Mi kao po sled nji, ne zna ju ći za 
tu ko lo nu, mi smo išli ne po sred no uz br do ka se lu Lju ba nji. 
Me đu tim, već pri li kom tog od stu pa nja bi li sa mo na pad nu ti 
od ne pri ja telj skih avi o na. Na ma se ni šta ni je de si lo, me đu-
tim ko lo ni, od no sno iz ve snom bro ju dru go va ko ji su bi li na 
dru mu, bi li su de set ko va ni, me đu nji ma je ubi jen i se kre tar 
Okru žnog ko mi te ta Že li mir Đu rić, brat Lju bo dra ga Đu ri ća.

U me đu vre me nu je ne pri ja telj ska ko lo na, od no sno 
ten ko vi ko ji su bi li, pro šli mi mo nas dru mom, jer mi smo 
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go re u vi si ni bi li, i u prav cu Ča je ti na. Ia ko je na ša že lja bi la 
da se sa dru go vi ma – uo sta lom to je cilj bio od stu pa nja – 
da  se u Ča je ti ni sa sta ne mo, ja sam po seb nu že lju imao jer 
sam ne ke upu tio a po red osta log i do bru svo ju dru ga ri cu da 
me sa če ka u Ča je ti ni. Ni smo mo gli to da po stig ne mo ne go 
smo pre se kli put pre ko Be log Br da, kroz se lo Mač kat, pra vac 
Či go ta gde nas je uhva tio pr vi sneg. Tu smo u ne koj ko li-
bi za no ći li, od no sno ne ta ko ne go pret ho dno smo pre no ći li 
u ne koj vo de ni ci, tu pod Či go tom pa po sle smo na Či go tu 
dru go pre no ći šte i tre će pr vog sep tem bra već na šli smo se u 
se lu Ra doj ni. Pre ko se la Do bro se li ce do šli smo u Ra doj nu.1

U se lu Ra doj nu smo već za te kli Vr hov ni štab. On da 
je me ne i Vu ko lu po zvao drug Le ka Ran ko vić, zva ni Mar-
ko ta da, i na re dio nam da se vra ti mo za Sr bi ju sa jed nom 
San džač kom če tom, da omo gu ći mo po vla če nje osta lih dru-
go va, da pri hva ti mo ra nje ni ke i da na vi so vi ma iz nad Uv ca 
kod Do bro se li ce us po sta vi mo od bra nu.

Nas dvo ji ca smo to uči ni li sa ovom San džač kom če-
tom to jest od mor nim lju di ma. Njih je bi lo oko 30. Od no-
sno po slu ša li smo ga uto li ko što smo uze li hle bo ve pod mi-
ške, ja i Vu ko le do bi li smo ko nje, jer smo bi li pre mo re ni kao 
vra go vi, i kre nu li za Sr bi ju. Me đu tim, že lje su bi le u po gle du 
us po sta vlja nja fron ta, od no sno to ga fron ta od bra ne ali smo 
us pe li da iz vu če mo ta da, se ćam se do bro, Ko smaj ski od red 
je na stu pao sa onim ko li ma i hra nom itd. to smo omo gu ći li 
sve da se iz vu če ne to li ko  na šom hra bro šću ko li ko br zi nom 
i ve šti nom, jer šta nas je bi lo sve ga 30 u gru pi.

Kad smo do šli do za ključ ka da je eva ku i sa nje iz vr-
še no sa te ri to ri je Sr bi je, ono po sled nje što je pro šlo, po vu kli 
smo se i mi s dru ge stra ne Uv ca, ne ko li ko ki lo me ta ra od Ra-
doj ne, ne po sred no iz nad Uv ca, od no sno ne po sred no iz nad 

1 Реч је о селу Радоињи које се налази на путу Кокин Брод-
Прибојска бања, данас припада општини Нова Варош.
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mo sta ko ji je vo dio iz Sr bi je za se lo Ra doj no pre ko Uv ca, 
sma tra ju ći da je nor mal no da taj most bra ni mo, even tu al no 
da omo gu ći mo da se još ko pre ba ci pre ko no ći, jer ra ni je 
nig de go re ni smo mo gli da us po sta vi mo, jer ru ku na sr ce, 
ne ću re ći da je pa ni ka na stu pi la ali lju di su se po vu kli. Ni je 
bi lo or ga ni zo va no ni če ta, to je bi lo još jed no ne is ku stvo.

Sa ovom San džač kom če tom smo se na la zi li na Uv-
cu, iz nad to ga mo sta, nas dvo ji ca od Sr ba, mi slim, Vu ko la 
Da bić i ja. U me đu vre me nu sa vi so va su pri pu ca li čet ni ci na 
nas, jer ni Nem ci iz gle da još ni su do šli do tle. Ovo ni je mo je 
re zo no va nje, ali mo je je re zo no va nje u ovo me se sa sto ja lo, 
da je ipak ovo ita li jan ska te ri to ri ja na ko joj smo se na la zi li, i 
da ta da ni sam mo gao da pret po sta vim da o ne koj ko or di na-
ci ji ra da po sto ji ne što. I stvar no se tu po ka za lo mo je re zo no-
va nje sa svim tač no, jer da su oni nas go ni li pre ko ovo ga Uv-
ca bi lo bi sva šta. I do šao sam, ka žem, do za ključ ka da mir no 
mo že mo sa ove stra ne Uv ca da sto ji mo, da vi še po mog ne mo 
da još ne ko pre đe ne go da tu mo že mo da se bo ri mo.

Me đu tim, kad su ovi pre pu ca li pre ko nas i mi tra-
lje zom i pu ška ma, mi smo bi li iza ste nja i ni je bi lo ni ka kve 
opa sno sti ni za ko ga od nas, ni ti je ko bio ra njen, meci su 
do ško le u Rad oj nu do šli gde se je na la zio štab i osta li. Oni 
su, raz u me se za pla še ni od tih me ta ka i to ga sve ga oti šli svi 
za se lo Dre no vu a nas su za bo ra vi li. U me đu vre me nu kad 
ni smo ima li či me, Vu ko la i ja do šli smo baš na most ia ko je 
bi la puc nja va te smo most za pa li li. Ni smo ima li ni ben zi na 
ni ni šta ne go pru će, sla mu i se no što smo ima li na ba ca li na 
most i za pa li li ga. In te re sant no je da smo ga na taj na čin 
sru ši li jer je most bio dr ven i bio sru šen. I to je ne ka pre ven-
tiv na me ra ma da sad ova ko re zo nu ju ći mi slim da to ni šta 
ni je zna či lo.

Osta li smo na tom me stu sve do uve če. Ko li ko sam 
imao do tle is ku stva Nem ci ni kad no ću ne na pa da ju, oni 



63

Логор на сајмишту сведочење двојице заточеника

su ima li ne ki svoj red, uju tru poč nu pa te ra ju do ne kle. Mi 
smo ta da bi li mir ni. I ja on da pr vi po ša ljem jed nog od ovih 
San dža kli ja da ode do Ra doj ne, da vi di šta da ra di mo sa da. 
Me đu tim, u Ra doj ni ta da ni je bi lo ni ko ga. On da su tra dan i 
ja odem do Dre no ve da us po sta vim kon takt sa Le kom Ran-
ko vi ćem i pro sto sam re kao da ja ne oče ku jem vi še ni ka kav 
na pad jer da bi hte li oni bi na sta vi li. Le ka Ran ko vić ta da 
me ni na re di da se sa Vu ko lom po vu če mo sa Uv ca i da us-
po sta vi mo štab sku stra žu, da obez be đu je mo Vr hov ni štab i 
taj te ren.

Me đu tim u to ku dru ge no ći, is tu pe ce lu ovu Užič ku 
če tu, od no sno Vu ku lu Da bi ća, dru ga ri ci Cve ti Da bić, Mir-
ku To mi ću i šta ja znam oko 120 njih vra te za Sr bi ju. Me ne 
za dr že tu da i da lje ko man di ru jem.

Do for mi ra nja ovih če ta ja sam po stao za me nja nik 
ko man di ra če te u ko joj je bio Je ša – Je vrem ko man dir. Kao 
ta kvi još smo tu u Rad goj ni da va li ne ko vre me stra žu. Če-
tvr tog de cem bra na re đen je po kret za No vu Va roš, jer smo 
bi li oba ve šte ni da Ta li ja ni be že iz No ve Va ro ši. Ne znam da 
li je na ša bi la pr va ili dru ga če ta, sad to ni je va žno, jed nu je 
če tu vo dio Vi da ko vić, dru ga če ta bi la je Je vre ma Po po vi ća u 
ko joj sam ja bio i tre ća če ta ne znam či ja je bi la. Vi da ko vić je 
na le teo na Ita li ja ne ko ji su već od stu pa li i Ita li ja ni su pu tem 
mi no ba ca ča na pra vi li dar-mar bi lo je ta mo do sta ra nje nih 
i mr tvih. Me đu tim, če tu ko ju sam ja vo dio, ia ko je Je vrem 
bio ko man dir, imao sam ja vi še is ku stva, mi smo če tu pro-
ve li ta ko da ni je bi lo ni ka kvih ni ra nja va nja ni to ga. Ja sam 
naj zad kao vo đa pa tro le pr vom svom is tu rio vod – što no 
ka žu – vod je bio do bro or ga ni zo van jer je imao pu ško mi-
tra lje ze i te ška oru đa što smo ima li, to sam nji ma dao i dao 
mu ni ci ju. To je bio vod tri na e sto ri ce, to je po ne kom fil mu – 
mo ra te i tim stva ri ma da se ba vi te – pre ra ta je bio ne ki film 
i de ča ci su ra do bi li i me đu nji ma je bio i Gvo zden Jo vi če vić 
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i on je vo dio tu tri na e sto ri cu. On je sad se kre tar za na rod no 
zdra vlje, ja sam bio ko man dir. Mu ni ci je smo ima li ali sam 
njih stal no gu rao na pred i on da sam ja oti šao u pa tro lu sa 
tro ji com. I po što sam vi deo sta nje ka ko je ja sam eto če tvr-
tog sep tem bra ušao u No vu Va roš. I sad ta mo po sto ji uli ca 
„Če tvr ti de cem bar“. Ja sam ustva ri ta da osvo jio No vu Va roš 
te go di ne. To zna ju ta mo lju di, se ća ju se kad sam ušao.

Po sle sam imao ne kih ak ci ja po na lo gu Vr hov nog 
šta ba. Jed na od tih ak ci ja je što sam išao u se lo Dre no vu, 
gde je bio Vr hov ni štab i na pa li su Ita li ja ni a on se po vu kao 
u No vu Va roš. Tu smo pro ve li jed no izvesno vre me. Ta da 
dok sam bio u Dre no vi omo gu ćio sam Vr hov nom šta bu da 
do đe do Uv ca i do Uv ca smo ih pra ti li kad su oni od stu pi li 
za Fo ču. Ostao sam u No voj Va ro ši i opet sam po sta vljen 
za za me ni ka ko man dan ta me sta u no voj Va ro ši i ta mo sam 
po mo gao to ad mi ni stra tiv no sre đi va nje i po da m nom je 
bio za tvor, i sve te stva ri, ali ni je va žno. Po sle sam do šao za 
ko man dan ta me sta u No voj Va ro ši. Na stu pa me sec fe bru ar 
1942 go di ne.

6 fe bru a ra – ko li ko se se ćam – do la zi do po vla če-
nja na ših tru pa iz No ve Va ro ši i ja sam sa jed nom gru pom 
me đu po sled nji ma kre nuo iz No ve Va ro ši, sa po koj nim, ka-
pe tan je bio Ju go slo ven ske voj ske, od no sno par ti zan, ka ko 
se zva še, ne mo gu da se se tim, Sje ni ča nin je, sma tra ju ći ga 
kao do brog po zna va o ca te re na i da će me pro ve sti ku da tre-
ba, tre ba lo se pro vu ći i iz vu ći. Me đu tim, ni smo us pe li da 
se iz vu če mo. Ja sam us peo da se vra tim u No vu Va roš i da 
bu dem sa kri ven da nju u jed noj is ko pa noj ru pi a no ću sam 
iz la zio oda tle, jed no me sec da na.

Ka ko su sa zna li za me ne i šta je bi lo, ja ne znam, sa-
mo 6 mar ta 1942 go di nu su me pro na šli po na lo gu ko man-
de čet nič ke iz Uži ca. Po že ški od red me pro na šao. Do ve li u 
Uži ce, ve za nog i uz prat nju. Ja mi slim da me ni su li kvi di ra li 
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sa mo za to što sam no sio ti tu lu „član Vr hov nog šta ba Ju go-
sla vi je“ i ži vog ga tre ba do ve sti u Uži ce. Ma da us put, ona ko 
ve zan, a sneg je bio do po ja sa, a jed nu noć smo no ći li u Be loj 
Re ci i ta mo sam bio ve zan i pri pet uz ko nja.

Do ve li su me u Uži ce. U Uži cu sam imao sre ću da 
sam spro ve de nu za tvor ko ji je bio pod ko man dom  Ne ma ca. 
Ta mo je mo glo da bu de sve ga, i da vas bi ju ali ni su mo gli 
da vas ubi ju. To je ono bi lo naj va žni je. Jer kad vas je uveo a 
ko man dir za tvo ra je bio Ne mac, ne ki ne mač ki na red nik, ne 
znam mu ime, ko će to zna ti. Bio sam u će li ji sam tri pu na 
me se ca. Sa slu ša nje, to ni je va žno, bio sam is pre bi jan, i ta-
ko to sad ne vre di pri ča ti. Jed nom pri li kom je vr šio je dan 
ne mač ki ober lajt nant le kar obi la zak za tvo ra i me ne za te kao 
da le žim na po du bez iče ga, bez kre ve ta bez iče ga dru gog, 
sa mi ca sa mo, i pi tao me ko sam ja i šta sam. Ja sam mu on da 
re kao da sam biv ši su di ja, da je eto baš ovaj za tvor u ko me se 
na la zim bio baš pod mo jom ju ris dik ci jom, jer sam kao dr-
žav ni tu ži lac bio sta re ši na. On je le kar a po sle sam sa znao da 
je Beč li ja, to je već mno go zna či lo. Za tim, on me je pi tao ko 
me je tu kao, ja sam re kao da su me tu kli čet ni ci, a pi tao me 
da li su me Nem ci tu kli, ja sam re kao da ni su. Ma da sam se 
du go opi rao da ka žem ia ko su čet ni ci bi li u pi ta nju, ali sam 
sma trao Sr bi su Sr bi, pa ni sam hteo da ka žem da su me Sr bi 
tu kli, jer to me je po ni ža va lo pred jed nim  strancem, ali on je 
vi deo i zvao je ko man di ra za tvo ra. I ta da je na re dio da mi se 
da so ba, ia ko je sa mi ca da mi se do zvo li da pri mam hra nu s 
po lja i da se tre ti ram kao za tvo re nik sve do tle dok ne bu dem 
osu đen, jer to je stvar su da. Ja sam ga uo sta lom to mo lio da 
pre ma me ni ima ju to li ko ob zi ra.

Mi slim, da sam us peo otu da, pre sve ga, što sam već 
pri lič no znao ne mač ki. Dru go, da sam su di ja bio, a za njih 
je su di ja in te lek tu a lac ko ji kao čo vek, po nji ho vim poj mo vi-
ma, uop šte ne mo že bi ti ko mu ni sta. Jer ja sam bio član Par-
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ti je, to sam za bo ra vio da vam ka žem. (Od kad?) od sep tem-
bra me se ca kad sam od mah stu pio, 1941. go di ne. I ja sam ga 
mo lio da imam onaj tret man ko ji mo gu da imam do kle god 
se na da m nom is tra ga vo di. I ta ko je to is pa lo.

Raz u me se, da po sle iz ve snog vremena dok su tu is-
tra gu vo di li, naj zad su i oni di gli ru ke. To po sto ji, to dru go vi 
zna ju, da sam se dr žao što bi re kli hra bro. Ali ta mo ja hra-
brost mo žda je pa met na bi la, jer da sam pri znao jed nu je di-
nu stvar od ovih – da sam bio ovo ili ono, ne bi mi tu mo gao 
ni ko po mo ći ni ti spa sti, bez ob zi ra na sve ba ti ne.

Ho ću još jed nu stvar da ka žem. Da dru go vi gde sam 
ja išao u se la iz ko jih je bi lo do sta se lja ka u za tvo ru, ni ko ni je 
hteo da ka že da me zna ju i po zna ju, ma da su tra ži li od njih, 
po go to vo što sam išao i agi to vao, re ci mo, da nju uzmem pa-
tro lu i idem ta mo te oko osni va nja te bol ni ce, te ma ga ci na, 
te zbog hra ne, te zbog stra že, sto đa vo la je bi lo, pa čak i da-
va nja do zvo la.

I još jed no ho ću da ka žem da ta da ni sam pod svo-
jim ime nom ra dio ne go pod ime nom „Po po vić“. Ja sam čak 
i pro pu sni ce da vao za pre la zak na te ri to ri ju Sr bi je, na onaj 
oslo bo đe ni deo. I ta jed na pro pu sni ca na la zi se sa da u mu-
ze ju u Uži cu i pot pis sto ji „Po po vić“, baš mo jom ru kom pot-
pi sa na.

Ka žem, mo žda je i to sre ća bi la, lju di ko ve le... a s 
dru ge stra ne ni ka kve ozna ke se ni su no si le i ja sam se u ci-
vi lu kre tao. Sad lju di su ta ko sma tra li. Jer ta mo gde sam go-
vo rio i agi to vao tu ni je mo glo da bu de spor no ko sam i šta 
sam.

I tu bu dem od na šeg pre kog su da osu đen na lo gor. 
Od čet nič kog su da. Nem ci se tu ni su ni šta pe tlja li. Tu je bi la 
in ter ven ci ja, to mo gu da ka žem, ina če da to ga ni je bi lo na 
smrt bi bio kao od ša le osu đen. Da ni sa m u bi jen bla go da-
rim ovom le ka ru Nem cu jer i to su mo gli po što su do la zi li 
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u za tvor tim pre što je u no vi na ma iza šao je dan stra šan čla-
nak o me ni a i bio sam uce njen sa sto hi lja da di na ra. Ta da-
nje „Vre me“ je do ne lo, ako ima te De di je rov „Dnev nik“ ja ću 
vam po ka za ti: „Uhva ćen Mi ša su di ja, dže lat, kr vo lok, ubi ca“ 
itd. Ta ko da je bi la atrak ci ja do la zi ti i gle da ti me kroz ono 
pro zor če kao maj mu na: Ali Ne mac je već bio dao na log tom 
 ko man di ru za tvo ra i ni su mo gli da uđu unu tra, da me bar 
oni ne zva nič ni ne tu ku.

I ta ko sam bio osu đen od su da i sa gru pom jed nom 
od nas je da na e sto ri ca ume sto da ode mo na Ba nji cu mi smo 
bi li spro ve de ni na Saj mi šte. I to je sre ća bi la. To je bi lo 9 ju na 
1942. go di ne. To je sre ća za me ne bi la, ve li ka sre ća. Jer Be ća-
re vić me je vr lo do bro po zna vao, jer i ja sam Kra gu jev ča nin. 
A 1932 go di ne već sam bio kr šten i od Be ća re vi ća tu čen.2 I 
mo že te on da da mi sli te šta bi tu on da bi lo.

I 9 ju na 1942 go di ne do šao sam sa gru pom od 11ori-
ce na Saj mi šte. Ži vi su i oni će bo lje da se se ća ju i u Uži cu  se 
na la ze: Ra den ko Ste fa no vić, kro jač - on je u Pr voj kro jač koj 
za dru zi, Mi lan Ka ra kla jić, sa da je in va lid, ina če je bio obu-
ćar ski rad nik. On da je tu bi lo iz Po že ge, on da je sad mr tav 
Bon fi lo3, že le zni čar, to smo već če ti ri, ali ne mo gu da se se-
tim ime na dru gih, ali oni će bo lje zna ti jer oni su in tim ni ji a 
ja ni sam mo gao da se upo znam u užič kom za tvo ru jer sam 
ve či to u će li ji bio. Od no sno jed no vre me sam bio za to ga i 
znam bio sam sa Di mi tri jem Tu co vi ćem, on je na stav nik i 
šef za pro sve tu op šti ne Sta ri Grad, bar bio je do pre iz ve snog 
vre me na. Ta ko da njih ma lo bli že znam a ove šta je to pu to-
va nje vo zom, do la zak na Saj mi šte.

Mi kao kom pakt na gru pa bi li smo u pa vi ljo nu br. 3 
do ve de ni. Tu smo za te kli i Kra gu jev ča ne i tu u istom bok su. 

2 Божидар Бећаревић (1910–1949) шеф IV антикомунистичког 
одсека Одељења специјалне полиције.

3 Милан Вукосављевић звани Бонфило или Звер у једном 
периоду био је на челу логорске полиције.
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Mi smo se po pe li na naj vi ši boks zbog bu va. Tu smo mo gli 
da bi ra mo jer nas je mo glo da sta ne na hi lja de a bi lo nas 
je: kra gu je vač ka gru pa od 41, nas je bi lo 11. I le ža li smo na 
ono me šta je ko do neo a ko ni je imao ni šta le žao je na da-
ska ma. Mi za tran sport iz Uži ca ni smo ni šta zna li, to su ta ko 
po to va ri li.

Za te kli smo gru pu Ča ča na. Ja bih to sve tre bao da 
znam ali šta će te kod čo vek ni je be le žio. Ja sam se in te re-
so vao tim stva ri ma i ta mo, ali, đa vo la, to se ni je mo glo da 
be le ži. Da je sre će bi lo ka ko ni je bi lo i ka ko se ne ki lju di raz-
me ću odr ža va njem ve za itd. mi bi sa da ima li go to vu isto ri ju. 
Jer ja sam re kon stru i rao i be le žio i nu dio iz ve san ma te ri jal 
i iz ve san ma te ri jal je iza šao na po lje i tre nut no ne znam šta 
je sa tim ma te ri ja lom. Taj drug ko ja ne po mi nju a to je vr lo 
do bar drug za to me je i uvre di lo ono ve če to je on dao lič no 
taj ma te ri jal tadašnjem predsedniku Vla de Bla go ju Ne ško-
vi ću, 1944. go di ne. Ne mam ja sad vre me na ali bih mo gao da 
na đem i la ko bi se kon stru i sa lo.

Bi la je ča čan ska gru pa, bi la je ta užič ka gru pa, bi la je 
ša bač ka gru pa, i bi la je Kra gu je vač ka gru pa. Nas oko sto ti nu 
do 120 i vi še u lo go ru ni je bi lo. Od mah da ka žem, da ovaj 
srp ski lo gor ko ji je po čeo da pri ma i osta le sem Je vre ja, u 
stva ri da li je to 5 ili 6 maj ja si gur ne ne znam, ali mi slim, da 
je 5 ili 6 maj. I pr va je čačanska gru pa do ve de na. U toj gru pi 
ča čan skoj kao pr voj, ko li ko sam ja oba ve šten, bio je: Si ni-
ša Ka ta nić, Mi haj lo Zla tić, Si ni ša je apo te kar u Be o gra du, a 
Zla tić je predsednik sin di ka ta iz Čač ka sa da. Ja po mi njem 
sa mo ži ve. On da Ne ša4 bri ca, on je već mr tav. On da su bi la 
dva bra ta, kro ja či su bi li. Je dan je od tih živ a dru gi je mr tav. 
To će Bo ško da zna tih ime na vi še.

Od gru pe iz ša bač ke mi slim da je Bo ško bio i bio je 
ovaj, ko ga ja sa da ho ću da po me nem, Va sa Ži kić, sa da že-

4 Ненад Томашевић у логору је водио берберницу. 
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le znič ki struč njak, u To pli čin ve nac 25, ina če je struč njak 
za ra dio ure đa je Ge ne ral ne di rek ci je že le zni ca. To je je dan 
skro man čo vek a mi ni smo bi li pa žlji vi pre ma nje mu a to 
su baš one ve ze što onaj po mi nje da mi da je mo ovo me i 
ono me, a to je de lo Va se Ži ki ća, ni je ni Bo ško vo a naj ma nje 
onog, ni ti je to ka fe dži ja, sa svim dru go li ce.

Od mah da vam ka žem, lo gor je mo rao da ima svoj 
ži vot. I kad sam ja do šao ta mo, dru go vi ko je sam za te kao 
ta mo već su bi li ras po re đe ni na ne kim po slo vi ma. Drug Je-
li čić je ta da ra dio u am bu lan ti. Drug Si ni ša Ka ta nić bio u 
am bu lan ti. Ovaj Ra den ko će da se se ti, tre ba lo bi nje ga na 
ne ki na čin do ba vi ti. Ja ću da ka žem što se sve ga ne se ćam. 
On da drug Bo ško, da li smo ga za ta šne ra pro gla si li, on je 
od ko že ne što pr tljao i ra dio. Mi haj lo Zla tić je imao još sa 
ne kim šu ste raj. Bo ško je ra dio tu i po red osta log on je cr tao, 
taj Bo ško je is pi si vao adre se Nem ci ma jer su hte li da to bu de 
le po is pi sa no. On da Ne ša, bri ca, je ra dio u fri ze ra ju. Nem ce 
je ši šao i bri jao. On da ima li su kro jač ku rad nju i tu su ra di la 
ona dva bra ta kro ja ča iz Ča čan ske gru pe. Pa on da je ra dio 
u toj ra di o ni ci tre ći, to je vr lo do bar kro jač bio, Bo sa nac je. 
Nje gov brat je živ i to mo že da vam ka že Va sa Ži kić, avi ja ti-
čar ski ka pe tan je sad, sta nu je u Ko smaj skoj uli ci. Je dan ti pi-
čan pri mer lju ba vi iz me đu bra će. Nje gov sta ri ji brat ko ji je 
gla vom pla tio zbog ovog mla đeg bra ta. Šta tu mo že brat da 
uči ni, ima tu bra će i bra će. Če mu se sve ni je iz la gao taj sta ri-
ji, ko ji je sad po koj ni, da bi ono ga ma lo ga za šti tio. I hra nom 
i pod me ta njem le đa pri li kom ra da i sto ču da. Naj zad, obo ji-
ca su oti šli do le za Trep ču i pre ma ono me ka ko sam čuo ovaj 
neo b u zdan uči nio je ne ke stva ri a ovaj  pla tio gla vom.

Kad smo do šli u lo gor ta mo je bio ko man dant lo gor 
SS Ha uptštur m fi rer – to mu je zva nič na ti tu la bi la – a što bi 
mi re kli ka pe tan, zvao se For ster. Tač no mu ime ne znam, to 
Bo ško mo že da zna po što mu je ne jed nom adre su is pi si vao. 
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Ve ro vat no je da je pi sao na Ber lin, ve ro vat no da Bo ško i pam ti 
tu adre su, to bi bi lo od in te re sa, zna ti, jer to je po se ban tip zlo-
čin ca. Lo gor je lo gor i ima svo ja stra da ni ja a to kad se objek ti-
vi zi ra ju, ali ovo ne, on je sam bio go spo dar, i mi smo ga sa mo 
po zlu za pam ti li. Ovo je bio ko man dant lo go ra, a sta re ši na lo-
go ra, od no sno šef po li ci je lo go ra ta da je bio Po po vić, čet nik.5 
Ja sam za te kao nje ga. Čet nik Po po vić zva ni „Bra do nja“ je di ni 
on je bio pri vi le gi san u lo go ru da no si bra du. Cr nu bra du, lep 
čo vek, pra vi tip sr bi jan ski, mi slim, da je iz oko li ne Šap ca.

Na šu gru pu od 11 on je po fron tio tu pred Ko man-
dan tu rom – to je ova ku la ona je bi la ko man dan tu ra – dve 
pro sto ri je su bi le za kan ce la ri ju za pri jem nas lo go ra ša a 
dru ga je bi la ko man dan to va, itd. jer još ni su bi le sa zi da ne 
one dru ge dve zgra de.

Ovo oso blje ko je se na la zi lo u slu žbi, ne ko u ovoj ra-
di o ni ci a ne ko u onoj, tih 120 što se na la zi lo, oni su sta no va li 
u bok so vi ma u so ba ma a ni su sta no va li sa na ma osta li ma 
na spra to vi ma ne go su ima li so be, ima li su kre ve te. Pre ma 
mo me uti sku. Ja sam za bo ra vio, tu je bi la i gru pa Bo sa na ca. 
Ne mo gu tač no da se se tim, ali do ve de ni iz Bo sne, ve ći nom 
rad ni ka. Me đu nji ma se na la zio i taj Ki sić, Ra de Ki sić. On je 
be ime ha ni ker – što bi se po ne mač kom re klo. To je pre ci zni 
me ha ni čar, ka ko mi da nas ka že mo. Tu je bi lo oko 40 i ne ko-
li ko li ca. Tu je bio i dez in fek tor, bio je i ru ko vo di lac ku pa ti la, 
on da u kuj ni su ra di li, on da ma ga ci o ner, itd. slu žba je bi la 
us po sta vlje na sa mo ka ko Ne mac mo že.

Moj uti sak da su svi ovi dru go vi i ta da još pr ve ge-
ne ra ci je – ka ko bih re kao – bi li u stva ri le vi ča ri, ne ki čla no vi 
Par ti je, ali to raz u me se, ni ko ni je is pi ti vao, ali svi su bi li 
oda ni Na rod no o slo bo di lač koj bor bi i Po kre tu. Zna či, to ni je 
u stva ri onaj slu čaj ni po ku plje ni sa uli ce ko ji bi ne što za br-

5 Милутин Поповић припадник логорске полиције који је 
вршио убиства у „павиљону смрти“. 
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ljao ka ko bi se re klo – ne go je u stva ri sva ki od njih na ne ki 
na čin tu. Raz u me se, od tih lju di do sta je njih osta lo do sled-
no to me svo me, me đu tim, ova gru pa Bo sa nska na če lu sa 
Ki si ćem, on da Po po vić, ko ji se valj da još na la zi u za tvo ru, 
mo žda je pu šten, 20 go di na je do bio po sle ra ta, bi lo je za ču-
do pro sto. Jer ovaj Po po vić što je ra dio pro sto je ra dio da bi 
bo lje jeo. Ki sić je imao ko ri sti od to ga jer je krao i za se be i 
za dru ge, mi slim, ma te ri jal no je imao po red onog što je bio 
obez be dio ži vot. I ka žem ta gru pa ce la na ne ki na čin bi la je 
ne što dru go ne go mi osta li.

Sad se opet vra ćam na se be. To je još ju ni 1942. go-
di ne. Ka d je bi la na ša gru pa od 11 do ve de na i pre tre sa na ta-
mo, ko je šta imao, uglav nom da ne ma mo har ti je i olov ke, ja 
sam ta da gle da ju ći ono stra ši lo Po po vi ća sa onom ba ti nom 
– pri zna jem ni su nas ta da tu kli – olov ku ko ju sam imao ba-
cio sam tu u ši blje, i po sla li su nas u pa vi ljon br. 3 i mi smo 
se tu na šli sa Kra gu jev ča ni ma ko ji su do bri dru go vi bi li. Ži vi 
je do sta njih, je dan re ci mo Be lja on je bio ču var ži vi ne ta mo 
u za tvo ru.

Re kao sam da su nas met nu li u pa vi ljon br. 3 za jed no 
s Kra gu jev ča ni ma. Spa va li smo po bok so vi ma. Tu noć smo 
za no ći li, i od mah ho ću da vam ka žem, po sle onog stra ha što 
smo ima li – te ovo te ono, te stre lja nje, te ne streljanje, itd. 
iz ve snost, ne iz ve snost, mi smo je dan mir do bi li na Saj mi štu, 
uo sta lom me sec maj, ze le ni lo, pro le će, cve ća, to je za nas 
mno go a po go to vo što sam na slo bod nom zra ku bio, on da 
sam bio sa dru go vi ma, on da sam spa vao u jed noj ma si, dok 
sam u Uži cu bio u sa mi ci. To je ve li ka stvar za me bi la. Ta ko 
da sam već ta da ose tio jed no olak ša nje.

Ho ću od mah da vam ka žem, da taj lo gor pre ma mo-
me uti sku a doc ni je sam do šao do tog obaveštenja u stva ri 
ni je tre ba lo da bu de lo gor ko ji je tre bao da li fe ru je lju de za 
stre lja nje. On je bio za mi šljen kao lo gor ko ji će pri hva ta ti 
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kon ti gen te i pre ko ko ga će se da lje ići na ili u Mat ha u zen, 
ka ko su jed ne gru pe išle, ili će ići u dru ge. I Mat ha u zen je 
shva ćen kao lo gor za rad. Me đu tim, ka žem, ti pr vi da ni su 
ta ko bi li. Nas je bi lo vr lo ma lo. Oko 40 ih je bi lo već za po sle-
no po ovim i onim po slo vi ma, a ukup no nas je 120, mo glo 
se sno si ti.

Što se ti če hra ne, mi smo ta da za te kli hra nu po sle 
Je vre ja. Jer Je vre ji su bi li li kvi di ra ni kao što re koh do ma ja 
me se ca, jer Si ni ša i ovi su za te kli ne ke le ka re i ne ke le kar ke, 
jer i Je vre ji dok su bi li u lo go ru ima li su ta ko đe svo ju slu žbu. 
A me đu po sled nji ma su bi li le ka re li kvi di ra li. Ta ko što se 
ti če or ga ni za ci je to je uvek kla pa lo. To je si stem ko ji tre ba 
pro u ča va ti i ka da ubi ja ju to je sve or ga ni zo va no.

Ka žem, i ta da smo za te kli hra nu, i po što nas je ma-
lo bi lo to je la ko bi lo, ima li smo baš se se ćam pr vog da na 
smo do bi li ne ku ci cva ru i do bi li smo mar me la du. To je već 
pri jat no  i zne na đe nje bi lo. Me đu tim, već ju na me se ca u lo-
go ru je na sta lo stra šno sta nje. Jer su – sad bi Mi tra ši no vi ćev 
dnev nik po mo gao da da tu me fik si ram jer ova ko ne mo gu da 
se se tim – ofan zi va na Ko za ri je bi la ju la i av gu sta a ovaj  po-
gro m je bio u ju nu  me se cu ali mi iz  tih  bor bi ni smo  još ima li 
 lju de, ne go  smo ima li od ra ni jih  čist ki ko je su bi le  po  Ko za-
ri.6 I 1942 go di ne  po či nje  da  do la ze tran spor ti  se lja ka, de ce, 
sa mo mu ške  de ce. Ti  tran spor ti  su če sto  bro ja li  po hi lja du, 
po  hi lja du i po li ca. Ja  mi slim, je dan je bio i dve  hi lja de.

Ti m lju di ma  ko ji  su do ve de ni uglav no m je pod va lje-
no. U tom smi slu što je sva ki od  njih  do ne o  jed nu  ce du lji cu 
na ko joj  je is pi sa no  la ti ni com, a ko ja  je u stva ri  bi la po ziv  da 
 se slo bod no  vra te  svo jim  ku ća ma i da im  ni šta  ne će  bi ti. Hr-
va ti  su ba ca li a i Nem ci su  ba ca li iz avi o na. Oni su do la ze ći u 
lo go r  to  po ka zi va li  jer su sma tra li da je to  pro pu sni ca. Ja ho ću 

6 На овом месту Берберијан говори о Радивоју Дмитрашино-
вићу који је доведен у логор у мају 1942. године као припадник 
једне од партизанских јединица на територији Чачка.
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 da iz ne sem svu tragiku, ne o pi su jem, mo žda bi drug Be go vić 
na ša o  bo lje iz ra ze, ja sa mo ka žem  tra gič no  je kad  čo vek  do-
la zi tu i po zi va  se na  jed no  par če ce du lje  da je pre va ren. Tu  je 
u pi ta nju  ve ro va nje u dr ža vo tvor nost  bi lo u dr ža vu  Hr vat sku  
bi lo Ne mač ku kad  se ne kom  da obe ća nje da će mu  bi ti ži vot 
 sa ču va na  ko  se  vra ti, a me đu tim  ku plje ni  su  kod  ku će. Tu  je 
bi lo de ce sa 11 i 9 go di na. Sve mu ško  što   su za te kli  kud  su 
 pro la zi li  o ni  su  ku pi li, do vla či li i ba ca li  ov de  na  Saj mi šte.

Raz u me se, ta  ma sa ni je mo gla da na đe hle ba ov de 
kod  nas, jer  ni je  bi lo hle ba  u op šte. Ka žem, i mi  smo po pa ru 
 je li, hra na  se  i scr pla  vr lo br zo, - Šta  znam da li je pr vi  tran-
sport i mo gao šta da do bi je  sem vo de i ne ko li ko  li sta  ku pu sa.

Da lje, Be o gra d je imao oba ve zu i to  sam  sa znao, da 
hra ni  nas. Mi  smo  do bi ja li 500 ki lo gra ma  pro je.

Onog  mo men ta  kad  su se ove ma se sil ne  do šle  u  lo-
gor, on da su po če li  i  o ni da no ći va ju. Stra ža spo lja ali zna te 
 Ne mac kao Ne ma c on ima to de talj no  da  gle da da ne  pro đe 
ni ko ni le vo ni desno, niko od njih ni je  do la zio da tu ne što 
 i ska lju je, on  je  stra žar bio, a i on da su ih če sto me nja li da se 
ne bi s ne ki ma sporazumeli mada je bi lo i ne kih  stra ža ra  ko-
ji bi  za ci pe le  je r  mi smo tu za te kli ogrom no  ci pe la i ode la  i 
 zla ta, ni je to na ma na ras po lo že nju bi lo  a li  s dru ge  stra ne bi 
komandant odvo ji o  ne ku  gru pu  i  po sla o  u  Če ški paviljoni 
onda su oni  ra ši va li  ka pu te, ra ši va li  o vo  i li o no, on  je   san-
du ci ma  sla o  sre bro, zla to, na kit sa to ga  Saj mi šta za Ber lin. 
Lju di zna ju i bi lo  je me đu  nji ma ve štih. Recimo taj Dra go 
Spej čić  kad  god bi otu da  do ša o  on  bi  u vek po ne ki  na po le on 
iz neo, ia ko su ih go le svla či li. I sa  ti m je mo gao da pod mi ti 
 ne kog od  stra ža ra. Mo gli smo i pre ko njih  smo  mo gli  da us-
po sta vi mo, jer taj je re žim bio ova ko la bav.

Me đu tim  ka d je  o va  ma sa do šla  on da je se pro me ni-
lo. U me đu vre me nu, ovaj „Bra do nja“ ko ji  je ima o  o bi čaj  da 
 mlat ne  po  ko ga  tu  i  ta mo, zbog  ti fu sa bi o  pre ve den u bol-
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ni cu  ov de u Be o grad, i na ne ki na čin us peo po mo ću svo jih  
čet ni  ka da po beg ne, ta ko  da je u lo go ru  jed no  vre me  bi li bez 
sta re ši ne  to g lo go ra, a u stva ri  mi  smo se  vi še  sa mi  ču va li  jer 
to  su  na ši lju di, Sr bi.

A on da su, na ža lost, dvo ji cu folk sdoj če ra do ve li. Me-
đu nji ma Kon ra da Ha sa i Al be ra. Po ka zni su  njih  do ve li. I 
on da na stu pa  stra ho vla da. Ha s na  me sto ovog  Bra do nje  po-
sta je ko man dan t lo go ra od no sno  šef po li ci je. On re ša va  sve. 
Sa svim ra zu mlji vo. Kao Ne mac on  je sa nji ma jeo i pio, imao 
pu nu  vlast, i on da uvo di i ove  ko ji  su tu  i ma li na  slu žbu bez-
bed no sti  a li ta ko, ne kog  Ni ko li ća je na šao, ota da  se i Ra de 
Ki sić ak ti vi rao, od  ta da se  taj  Ba ne  ak ti vi rao, od ta da se svi 
ak ti vi ra li. Po sta ju nje go vi po moć ni ci, do u ška ši, ka ko  god  ho-
će te, a po red to ga  i mao je i ovo g Al be ra. Obo ji ca  su iz Be le 
 Cr kve. Uči li su ško le, ni su ne pi sme ni bi li. Mi slim da je ovaj 
Kon rad imao 8 raz re da gim na zi je a ovaj ne znam šta je bio.

E, sad, ma sa u lo go ru kraj sve ga to ga što je se ljač ka, 
što je pri mi tiv na, što je ona ko sna žna, - lo go ro va nje je i lo-
gor ne ko hi lja du go di šnje iskustvo, što se ka že – bes po sle na 
pa ma kar kad se vaj ka za ku ćom i ovim i onim ne sme se 
osta vi ti. Iza lo go ra je stra ža bi la ali ta stra ža ni je broj na bi la. 
Tre ba lo je na ne ki na čin tu ma su sa vla da ti, od no sno dr ža ti 
u stra hu. A strah je - ras po re di ti tač no po gru pa ma, po sta-
vi ti ko man di ra, i ko man di ra tu ći a ko man dir će on da sve da 
uči ni ta mo šta tre ba. I stvar no ta ko je ra đe no. Ka žem, bi lo 
je da na kad nas je bi lo 14 hi lja da. I on da je to ras po re đe no 
na če te u ko joj je sva koj bi lo po sto ti nu. Ta sto ti na je ima la 
i svog ko man di ra. Me đu tim tim ko man di ri ma bi li su ne ki i 
mo ji dru go vi iz Uži ca, ko mu ni sti. Po sta vljen je, ime no van 
je i go to vo.

I ra zu me se, na sta je  o no  ču ve no pre bro ja va nje „Ap-
pe“ 6 uju tru. Pa  on da 14 hi lja da  pre bro ja ti  pa  on da  i li iz stra-
ha, ja  te  lju de znam iz  Bosanske Krajine, da su to bi stri ma da 
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 i ma  ve li kog  pri mi ti vi zma, ali te ško ga je na ći, on se ne gde 
za vu če, ili je ne sret ni u me đu vre me nu umro pa ni ko ne zna 
šta je s njim, i u 14 hi lja da  fa li  taj  je da n i  on da se sa ti ma  
sto ji u to me  stro ju  i  pre bro ja va  i  pre bro ja va, i o vi  ko man-
di ri  tr če, i sad ni ko ne će da pri zna u či joj  če ti fa li. Na sta je 
pra vo mu če nje. Ta ko da smo uju tru ta ko re ći na mi ru dok bi 
se do ru čak po de lio. Do ru čak bi se sa sto jao iz ma le ko li či ne 
ka fe ba če ne u vre lu vo du. Ja sam uvek po pio to, me đu tim, 
ovi ni su hte li, a ja sam po pio ra di to ga jer sam bio sve stan 
– pro ku va na je vo da jer je ina če vo da za ga đe na bi la i ipak 
ne što to plo u sto mak, dok me đu tim ni ka ko ni ste mo gli da 
na vik ne te ove na to. Sa mo iz ve stan broj je pio a svi dru gi su 
pro sto pro si pa li i išli na če smu na hlad nu vo du a ta je vo da 
bi la za ga đe na i raz u me se po sle di zen te ri ja, i sto ču da.

Po red to ga „apel“-a dru gi na čin mr cva re nja bio je to 
da se ju tar nja gim na sti ka pro vo di. Ju tar nja gim na sti ka je u 
stva ri tre ba la da se ona le pa te la pre tvo re u ko sti i ko žu. Ta 
ju tar nja gim na sti ka bi tra ja la od ju tra od 7 sa ti ka ko bi do-
šao po go to vo Kon rad je to spro vo dio pod nje go vim nad zo-
rom. Tu ni je mo glo bi ti za bu ša va nja jer ako bi ne ko za bu šio 
ne bi ču ča nje bi lo do bro i iz ve de no, on da bi na re dio: - Va lja 
se! A va lja nje ova ko lju di do po ja sa go li, sa mo u čak ši ra ma, i 
on da po ka me nja ru a to je go re ne go šlju nak jer je ovo bla to. 
I on da na sta ne va lja nje, na jed nu stra nu pa na dru gu stra nu. 
Ko se do bro ne va lja, lu paj mot kom po nje mu! A uvek je bi-
lo po vo da da vas mlat nu i da vas uni šti te.

Ta ko da je ta ma sa po če la na glo da iz glad nju je, da 
opa da. S jed ne stra ne ni je se ni šta je lo a s dru ge stra ne se 
gim na sti či lo. I po red to ga sva ko ju tro bi li smo od re đi va ni 
na rad. Rad se če sto sa sto jao da od ne se mo ka me nje s jed ne 
stra ne lo go ra na dru gu stra nu, ka men, ci glu, dr vo ili da se 
po bi ja ju stu bo vi za dru gi red ži ce. I opet raz u me se po vo da i 
su vi še za ba ti na nje, itd. Ta ko da ta gru pa od ju na me se ca ko-
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ja je do šla, već u ju lu me se cu – do bro se se ćam da na 14 ju la 
– mi smo sku pi li 187 le še va. Što  je u to ku  da na  bi lo pa lo. A 
na đavola  ta  je  go di na bi la  stra šna - nig de ob lač ka ni u ju lu 
ni u av gu stu, po sle  o ne  gro zne  zi me, ja mi slim da od a pri la 
me se ca vi še  ni je  bi lo  ki še. Ta ko da je ne što  pa lo od  sun ča-
ni ce, a sun ča ni ca za hva ta  na ro či to  glad ne  lju de, itd. ta ko  da 
smo  to ga  da na 14 ju la  sku pi li 187 le še va.

Iz ve sna  gru pa, ma nja  jed na  gru pa  bi la  je od re đe na 
 ov de u Be o gra du  na  rad. Tu  se ba zen  ne ko me  ko pa o  i  vr šio 
is to var  na  že le znič koj  sta ni ci. Go re  na De di nju - i ja sam ne-
ko li ko  pu ta iša o  sa tom  gru pom - ne  bih  mo ga o  ku ću sa da  da 
po tre fim – to  je  kod  ku će ko man dan ta  Ge sta po a  Majs ne ra7 
i ta mo  smo  ko pa li  bazen  za  ku pa nje. I ka žem, mi  smo  sret ni  
bi li  kao i ovi  što  su vr ši li is to var  na  že le znič koj sta ni ci, jer  bi 
 do bi li i hra nu, na ro či to  kod  Majs ne ra bio je ka za ni iz ka za na  
bi  do bi li  po  ma lo  i  me sa, ko mad  hle ba i to  bi  po ne li u lo gor. 
S dru ge  stra ne  i  o vi  ko ji  su nas  spro vo di li  ma lo  su gle da li  kr-
oz  pr ste  a ko bi  se s ne kim  sa sta li. Ta ko  i sto  i  o vi  dru go vi  ko ji 
 su ra di li  na  sta ni ci, jer  tu  je uvek  na rod  pro la zio, a če sto  pu ta 
 su dru go vi  ba ci li  ce du lju, ona ko  ka ko  ko lo na ide ba ci ce du-
lju a ne ko na đe i lju di su bi li  ve o ma  pa žlji vi a ni je  se ni je dan 
 slu čaj  de si o  da bi  ne ko  pre da o  tu  ce du lju  bi lo  na šoj  po li ci ji 
 bi lo  Nem ci ma. Ta ko  a ko  na pi še -mo lim  te  o ba ve sti  mog oca 
ili  maj ku, tu  i  tu, da  do đu, bi ću tu  i  tu, to  je ina če bi la  čast 
iza ći te  ra di ti. I ba š i z mo je  gru pe  kad  smo  ra di li  go re, je dan 
 je po be gao. I mo že te mi sli ti  ka kvo  je bi lo ose ća nje  kad  smo  
se vra ti li  da ne  bu de ka kve od ma zde, me đu tim  za vr ši lo  se 
da su nas  do bro  i zba ti na li i va lja li  po  ze mlji.

I on da iz o ve  gru pe  sa sta ni ce is to  ta ko  po be gli  su 
dvo ji ca. Po be ga o  je je dan  že le zni čar, jer  je bio u uni for mi, 
pa su ga  že le zni ča ri ne ka ko  smu va li  ta mo. Bio je u uni for mi 

7 Аугуст Мајснер, виши СС и полицијски вођа у Србију је 
дошао почетком 1942. Био је на челу полицијско-безбедносног 
окупационог апарата под командом Војног заповедника за Србију. 
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že le zni čar skoj pa je bi lo to la ko pro ve sti. A mi smo se vra ća-
li. Ali, otvo re no  ka že m i  o va ko i sa  Saj mi šta  mo gle  su či ta ve 
gru pe  da be že  a li  ni smo ve zu  i ma li. Je r je  to  i pak  tre ba lo. I 
ovaj što  je  sa na ma  bi o  pa  po be ga o  i  nje ga  su uhva ti li. I ako 
bekstvo  ni je pri pre mlje no  ne  mo že da uspe. I ko bi se usu di o 
 sa m a ko  ni je  čet nik. Mo ga o  je Po po vić  da po beg ne, nje mu  
je la ko  on  će  sa čet ni ci ma, nje ga  će  pri mi ti  a li  nas ne će  ni ko. 
Re ci mo  da sa m ja be žao? Uce njen, itd.

Od mah  da ka žem - ni smo  i ma li  ve zu ni  sa or ga ni-
za ci jom u Ze mu nu i ni ka ko  ni smo  mo gli  da us po sta vi mo 
ni ti  sa ko jo m or ga ni za ci jom u Be o gra du u 1942. go di ni  kad 
 nam je  naj te že  bi lo.

Jo š ma lo da se  vra tim  na  o vo  u mi ra nje. Bi o  je  to  ta-
ko  ju li i av gust me sec. Po 100, 120, 130, 180 le še va dnev no. 
Ov de  mo ram  da  po me ne m li k jed no g le ka ra  ko ji je  na ža lost 
ostao u ino stran stvu, ni je  se vra tio, de mo kra ta  je, dr ža o  se 
vr lo  hra bro, hra bri je ne go m no gi ko mu ni sta  na  Saj mi štu, to 
 je  Dra go ljub  Ste fa no vić. U Pa ri zu sad  ži vi, le kar  je u ne kom  
fran cu sko m in sti tu tu, ka ko  sa m o ba ve šten. I o va mo  se ba vi o  
na uč ni m ra dom. Re ci mo, baš  je tu, iz gle da mi, is pe ka o  pi ta-
nje ti fu sa. I tu  je ne ke  ek spe ri men te  vr šio.

Mi  smo  i ma li  am bu lan tu gde se  u mi ra lo  a  i ma li  smo  
dvo ri šte  i  bok so ve g de  se tako đe umi ra lo. I le še vi  bi  se  po-
ku pi li i onog  dru ga  do  se be  bi  pi tao - ka ko  se  zo ve  taj. Na  taj  
na čin  pra vlje ni  su spi sko vi. Le kar  je bio du žan  da za sva kog 
od  tih  na pi še - Hel dung. I tu  bi  met nuo, re ci mo, Kr žić  Jo-
va n umro od  to ga  i  to ga. I to  bi  se une lo u kar to te ku. Bi la  
je  kar to te ka. Nem ci  su pe dant ni. Za  sva ko g i me  i pre zi me, 
oda kle  je do ve den, go di ne sta ro sti, i on da  šta  je sa njim bi lo. 
Eks pe do van pi sa lo  bi (... ne do sta je red)

I ho ću za  o vog  Ste fa no vi ća da  po me nem. On  je ka o 
 le kar  pi sao u tim „Hel dun zi ma“ ni šta ma nje jed no vre me 
la tin ski – ina ni tio, što zna či is cr pe nost, a u po sled nje vre me 
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je pi sao „glad“. To  je  mo žda čud na hra brost mo žda i ne po-
treb na hra brost. Re zo nu ju ći ova ko, ali to je je dan re volt bio. 
Ne ko je ipak oti šao pa  je oba ve stio ko man du o to me. Jer oni 
ni su  ni  zna li  to, ni su  se ni  in te re so va li, jer  kad  su  Majs ne ru  
da va li iz ve šta j o ni  su sa mo  na ve li  u mr lo  to li ko, i nje ga  se  
ni je  ti ca lo  šta  je. Kar to te ku  ni su za gle da li. I onaj ko je  to  u-
no sio u kar to ne, šta  se i nje ga  to  ti ca lo. I on je bro ja o  le še ve, 
jer s mo svi  zna li  da se umi re  od  gla di.

Me đu tim, ne ko  je ipa k re ka o  ko man di da on  ta kve 
iz ve šta je  da je. Ni su ga li kvi di ra li  ta da ali  su ga  sa jed nom  
gru pom  ko ja  je išla  na ostr vo 801 - ostr vo  kraj  Po ža rev ca, ili 
 kod  Go lup ca, ili  Kli čev ca, od ve den je 801 i me đu nji ma je i 
on kao le kar od ve den. Bi o  je i Kom pa njec a bi o  je i Ka ra kla-
jić. Ta  je gru pa  ta  mo ra radi la  na  se či. Me đu ti m i zglad ne la. 
Ona  je  sa sta vlje na od gra đa na nas Sr bi ja na ca, i on da ovi h 
još oču va nih Bo sa na ca. Le ka ri  su  pre gle da li  sva ko ga, ko je 
bi o   spo so ban  taj  je mo ga o  da ide.

Što  je uša o  Kom pa njec, što  je  u ša o  Mi lan  Ka ra kla jić 
 ka o i dru gi, to  je   bila  že lja  da se pro sto  po beg ne  što  pre  i z 
lo go ra. Jer u lo go ru je bi la  smrt, a ova ko smo vi de li  po  o no-
me što  se  ko pa lo  da se do bi lo  da je de. Ra di lo  se na is to va ru  
va go na, do bi lo  se da  je de. Gde  god  se ta ko ne što  ra di lo  u vek 
se do bi lo  da se je de, ne što  se uve k je lo. A u lo go ru  se tro ši la 
 sna ga  kro z gim na sti ku i pre no še nje ci ga la i pe ska. A ka žem, 
za  sve to  vre me  je bi lo 500 ki lo gra ma bu đa ve pro je. I ka ko  
će te  po de li ti na 10 ili 14 hi lja da? Ili 18 hi lja da?

On da, kad već pro ju po me nuh, što se ti če hra ne, 
uju tru smo ima li tu ka fu ne za sla đe nu. Mi ova ko gra đan-
ski vas pi ta ni ve ći nom smo pi li. U ja sam u bli žem kon tak tu 
uve ra vao dru go ve da pi ju i mi smo pi li. Ve ći na Bo sa na ca ni-
je pi la i pro si pa la je ka fu. Za ru čak ta da ima li smo kelj. Ali to 
je te ško re ći kelj, ne go pro sto li sto vi oču pa ni od ke lja, valj da 
na pi ja ci, što ja znam. To kao da je po ku plje no, to sam Bog 
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sve ti zna šta je to: Ko li ka je ko li či na bi la do no še na na nas 14 
hi lja da, u ka za nu bi se to sva ri lo ali ne po so lje no.

I hra na bi se pri ma la na taj na čin što bi per so nal pr-
vo pri mao. To onih 40 po ra di o ni ci itd. To je tra ge di ja, šta 
će te. Tu hra nu je opet de lio per so nal. I kad se za hva ta lo iz 
ka za na to je opet bi lo ono ka plar ski, jer ka pla ri u voj sci pr vi 
pri ma ju sa svo jom por ci jom. Ta ko ko je pri mio me đu pr vi-
ma ipak je bi lo ne kog li šća, a oni zad nji ko ji su pri ma li do šli 
bi na red oko 5 sa ti jer se ra di o 14 hi lja di lju di a ka za na ni je 
bi lo  to li ko  ta ko, da  je  pre ko  njih po lo vi ne  do bi lo ne sla ne  vo-
de. Ta ko  da je  glad  bi la  stra ho vi ta. Ne mo že ni da  se  go vo ri o 
gla di, jer glad  pret po sta vlja da se  ne što  i ma a ov de ni je bi lo 
ni če ga.

On da  se pre šlo  na  ža be, pre šlo se  da  se  kra du krom-
pi ri pre šlo  se  na  ko žu od  krom pi ra, glo da li su  dr ve ta, ne ke 
 ko ske su  ra zbi ja li pa   si sa le, ne mo gu  pro sto  da na bro jim  sve 
te  ne vo lje. Ali, ono  što  je jo š naj stra ho vi ti je – dej stvo va lo na 
sve, mi slim, na ove iz Bo sne, to  je ne sta ši ca  du va na. Tu  su se 
ča k i  ne ki  dru go vi ko mu ni sti, zna te - ako je on bio per so na-
lac ili ako  je mo gao do ći u kon tak t sa stra žom ili je bio ma lo 
in te li gent ni je  da do đe do ci ga re te  i li  ne kog pi kav ca, a ci ga-
re ta  je bi la  ne što  ne o ce nji vo. Za  ci ga re tu  se mo ga o  ne ki sa-
kri ven  na po leon  da do bi je, ili  ne ki  pr sten ili  ne ki  sat, ko  zna 
 po  ko joj  ce ni je  to  skri ve no u onim  dro nja ma  ve ć i  kr pa ma. 
Za tu  pro kle tu ci ga re ta  i  o naj  ma li  ko ma dić  bu đa vog  hle ba 
što  je  do bi o  da va o  je. I to  ne  za ce lu ci ga re tu, ni  za  če tvr ti nu 
 ne go  da sa mo je dan  dim po vu če. Ko  je ima o  to ga, ka žem  taj 
 je mo gao i ka pi tal  da stvo ri.

Sve t je ta da umi rao. Umi ra lo  je i u am bu lan ti. I sve  
o no  što  bi  mi  pri ku pi li  pri li ko m eg zer ci ra  i li  pri li kom  ne ke  
dru ge  ka zne ne  ak ci je, ni je  mo ga o  da  mr da, no ge  o te če ne, 
mi  bi  to  sla li u am bu lan tu. Me đu tim, am bu lan ta  ni je  mo gla  
vi še da  pri mi, mi sli m o ko  sto ti nu, 120 naj vi še, i jed no vre me  



80

Раде Ристановић

je od no še no u  Ma đar ski  pa vi ljon. I to  je is pa la „bu lan ta“ ka-
ko  su je na zi va li ti  lju di ko ji  su  ta mo  i šli.

U am bu lan ti  se na šlo  ne ke  po šte de. Ma kar dan-dva 
 se od mo ri te, ta mo   le ži  te, dru go vi  le ka ri  va ši i ni ka d je ni su 
na pa da li, po što va li su. Me đu tim, pita š o ve gde ide ka že: ide-
m u  bu lan tu! Gde je to? Ka že: U Ma džar ski pa vi ljon! I či ta ve 
 ko lo ne  ti h jad nih kao u voj sci od uju tru  jo š i  či ta v red  tu. I 
čo vek  tu u lo go ru i ne  zna  te  šta  se sve  de ša va. Do k jed nom 
- šta  je sa ti m i z am bu lan te, ne  znam  ko ji  je i kad  ste  vi  o tvo-
ri li  tu  am bu lan tu, dok ka že: „Cr ni, ka kva am bu lan ta, to  je  
gu bi li šte?“ – „Ka kvo gu bi li šte“ Ka že: „Sve ove što do ve du tu, 
pre ko no ći ubi ju  mot ka ma  i ve ša li i go to vo to!“ I on da pra va 
 am bu lan ta  ni je  zna la  šta  se ta mo de ša va dok  te že bo le snih iz  
pra ve  am bu lan te  ni su pre ba ci va li u Ma đar ski  pa vi ljon. I tu 
 se ne sret ni  Ki sić  pro sla vio. Ta ko  je on  se be  a fir mi sao. On-
da je do šao i ova j iz Kra lje vač ke gru pe, na ža lost, po ruč nik 
biv še Ju go slo ven ske  ar mi je, ne znam ka ko  mu  je ime bi lo, 
pa  smo  tog  po ruč ni ka mi  smu va li i po sla li u Mat ha u zen  s 
jed nom  gru pom, on da je  me sto nje ga  do ša o  Ba ne  i  Ba ne  je 
do kra ja do zlo gr dio. Ali  o naj  je  bi o  a vi ja ti čar ski  po ruč ni k i z 
Kra lje va, ne  mo gu  i me na  da mu  se  se tim, ali  se ti će se ne ko 
od o nih.

U me đu vre me nu, ka žem, te  ma se  na ro či to iz  Bo sne  
su  do ne li i ti fus. I to  je tra ge di ja  za  lo gor - di zen te ri ja i ti-
fus. Ne  sa mo glad  ne go i di zen te ri ja i ti fus  su  po če li  da či ne 
svo je, ne  to li ko  ti fu s ko li ko  di zen te ri ja. Ali, ovo  ni je  to li ko  
va žno, što  su  o vi lju di umi ra li  ne go  je va žno  da sad  do bi ja 
svo ju  u lo gu D-r Jung, le kar  Ge sta poa. I on  ra zu me  se  na-
re đu je  ka ran tin. Taj  ka ran tin  do vo di do to ga, da i ofi ci ri i 
štab SS ni je sme o  da na pu šta  lo gor  ne go  se  za  njih  spre ma ju 
 po ste lje. Zi da ju  se  dve  po seb ne  ku će, go re  na  u la zu, jer to ga  
ni je  bi lo  pre to ga. Sem  ko man dan ta  ni ko  lo gor  ni je  sme o  ni  
mo ga o  lo gor  da na pu sti.
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Dok  smo  mi od 7 uju tru  do 7 uve če bi li u stra hu a 
ni smo  ni  bi li u stra hu  ne go  jedi no  što  smo  bi li glad ni  a li  da 
ne  mo že dru go  šta  da se  de si, sa d od jed no m i ma te  ce o  štab  
tu. Ona ko  besposleni, obe sni, do no si li  su  pi će, je li  su  do bro, 
jer  što  se  za  nas  do no si lo  za  njih  se odva ja lo, Da lje, kad  su 
 po če li da do vo de  gru pe  iz  Sre ma, iz  Voj vo di ne, iz o vih  me-
sta, ovi  su  do no si li hra ne, či ta ve  šun ke, sla ni ne, itd. Sve  je to 
išlo u ka za ne  nji ho ve, ta ko  da su or gi je  pro sto  za ve de ne u 
lo go ru. Pod  ti m or gi ja njem je do šlo  da  i  no ću pri re de -ra ni je 
 smo  bar  no ću bi li  mir ni- dok  sad  ču je te  o vog  su pre mla ti li 
 za  o vo, onog  su  pre mla ti li  za ono  itd. Pr va  pre mla ći va nja su, 
ali to u pra vom smi slu  pre mla ti ti, zna či ubi ti  do  kra ja, sku pa 
pi ja ni  po zo vu stra ža re, a stra ža ri se do tle ni kad ni su me ša li, 
bi li su van lo go ra, mi slim, da ne in ter ve ni šu, i on da s mot-
ka ma i ži com uvi je nom u ko žu pro sto su ubi ja li. Re ci mo, u 
pa vi ljo nu br. 1 gde  je bi lo 5 hi lja da ču je te ja uk ili kod nas, 
ali, ka žem, pr va pre mla ći va nja su po če la na taj na čin, kao 
što re koh da je bi lo dru go va ko ji su ipak tr go va li s Bo san ci-
ma. Baš iz ove  Ki si će ve gru pe  bi lo  je  na ža lost, dru go va, kao  
i uvek, če sto  pu ta  ni su vas  pot ka za li da  ste  po li tič ki  rad nik 
ali  su  va s pot ka za li da ima te  zla to.

I Kon ra d je sa svo jim  dru štvom po šao u po tra gu  da 
na đe  zla to, i on da  bi raz u me  se na sta la ta tuč nja va i o vaj bi  
pro ka zao i ne bi ga  vi še  ni bi lo. I on da   kad se to  poč ne, on da  
u hva ti  jed na hi ste ri ja i on da  se ni  za šta  mla ti i ubi ja.

I on da  je  bi lo i spo lja slu ča j inženjera  O bra do vi ća. 
Bi lo  je su đe nje  nekoj  že ni, nje go voj s na hi  ko ja je pot ka za la 
 da  je on  bio u Špa ni ji.

I jed na  je stvar za nas  bi la  do bra  na  Saj mi štu. Da ni 
 za ko ga od  na s ni je   ni ka kav do si je  do šao za na ma. Ne go, 
mi  smo svi bi li: im e i pre zi me, go di na  ro đe nja. Ina če, ni šta 
 vi še. Iz u zet no, ako  bi se ne ko  tu na šao pa  do sta vio, ko  što  
je  u  tom  slu ča ju  O bra do vi ća, mi  smo zna li, ali  o ni  su sad 
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sa zna li da  je  on  bio u Špa ni ji. A za ko ga su oni što  sa zna li 
on da te ško  nje mu. Ta ko  je jed ne  no ći i o vaj, ba š ka d je do vo-
đe na  o va gru pa  sa ostr va, ka d je  o tu da  vra će na, me đu nji ma 
ne znam  ko li ko  je nor mal no  pre ži ve lih zdra vi h vra će no, ali 
vra će no  je do sta  bo le snih. Te bo le sne  su mo ra li ko li ma da 
pre vla če. Ia ko  je i Ob ra do vić bio u per so na lu, či nio je gru pu 
per so na la, on  je iza zvan da on vo di tu  gru pu, a me đu tim mi 
smo već sa zna li da po sto ji ne što pro tiv nje ga, na ro či to po-
se ban tret man je bio ia ko je ko man dant Fer ster imao pre ma 
nje mu iz ve sne ob zi re, jer je tu zi dao jed nu ku ću, pa zi dao 
dru gu, on da ga pi tao za sa vet za je dan stan u Be o gra du nje-
go ve pri ja te lji ce, ne znam ko je. Te no ći taj in že njer Ob ra do-
vić pro sto je bez ika kvog po vo da mot kom ubi jen. Da je on 
ubi jen mi smo po zna li po pan ta lo na ma ko je je su tra dan taj 
Po po vić na se bi imao. A sve one što su se vra ti li sa ostr va 
po tr pa li su u Ma džar ski pa vi ljon. Jed nog od tih ja sam us-
peo da iz ve dem iz Ma džar skog pa vi ljo na pre ko jed nog gro-
znog kr vo lo ka to je ovo ga Bon fi la Vu ko sa vlje vi ća. Jer on je 
bio na sle dio Kon ra da, od no sno pr vo kao nje gov po moć nik 
bio pa je on da Kon rad pre me šten, jer je do zlo gr dio bio na 
Saj mi štu, na ro či to kad je Maj ni ker do šao, on ih je uklo nio. I 
taj Bon fi lo je in te re sant na lič nost. On je imao iz ve stan broj 
po hva la od stra ne ne mač kog Ver macht-a ra di uče šća u bor-
bi pro tiv par ti za na. Taj Bon fi lo je na pr vom ten ku ko ji ula zi 
u Ča čak on na ten ku bio. Taj Bon fi lo je do bio i čin na red-
ni ka ne mač ke Ar mi je. To je ona ko ve li ka stvar. I to ni je laž. 
Sva je ta do ku men ta do neo u za tvor, na saj mi šte, ja sam ih 
či tao. Taj Bon fi lo je znao i pri ču o me ni, je di no on. Me đu-
tim taj Bon fi lo je ujed no sin oca ko ji je u Pr vom svet skom 
ra tu, Ča ča nin je ina če, slu žio kao Au strij ski špi jun, i ko ji je 
1918. go di ne bio stre ljan kao špi jun. To sam od Bon fi la sa-
znao. To ga Bon fi la sam ja pi tao ka ko i za što, ka ko je mo gao 
on kao Sr bin Šap ča nin da uče stvu je u či ta voj toj ra bo ti. On 
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ob ja šnja va na svoj na čin ne kim ogor če njem pre ma ovim ili 
onim, me đu tim, on je si fi li sti čar bio, on je me sar bio i već 
po tom gru bom za ni ma nju on je ta ko kao čo vek ma le vred-
no sti tra žio iz ve snu afir ma ci ju, to je po se ban psi ho lo ški ili 
psi ho pat ski slu čaj, ka ko ho će te, i taj je eto hteo na saj mi štu 
ne vi še iz ogor če nja da po ma že Nem ce, ne go pro sto na pro-
sto pu tem svo jih za slu ga, pu tem za slu ga ko je bi ste kao na 
saj mi štu da iza đe sa saj mi šta.

To  po dvla čim ra di  to ga, što  Bon fi lo  je znao i Si ni šu 
Ka ta ni ća, što  je  zna o  za nas  sve  o tud od o vud da mi ne što 
šnju va mo i nju ška mo, Bon fi lo  ni je  o ti ša o  da to ka že  i li  on po  
svo jo j i ni ci ja tivi  ni je  nas ni jed nog ubio.

Me đu tim, Bon fi lo, što  se ti če ovi h je  bi o  glav ni iz-
vr ši lac u Ma džar skom pa vi ljo nu. Čud na  je to  stvar. Ako  je 
čo ve k već leš, pa  ma kar  bio i tvoj drug, ili po li žeš, ili ako 
opet ni je to gru pa Ča ča na ili gru pa Kra gu je vač ka, ili gru pa 
Užič ka ili ta ko, ko ja je i tu, ia ko je Par ti zan ska, ipak ni je bli-
že, ipak je sve to srp sko, sr bi jan sko – ne znam da li sve to da 
pi še te, ali ja vam ob ja šnja vam ra di psi ho lo gi je. Jer, na  pri-
mer, Ki sić ka ko je ob ja šnja vao što je tu ubi jao ove: „Pa oni 
su već po lu mr tvi, ja sam im sa mo po mo gao da umru – da se 
oslo bo de mu ka!“ Sad to i Ajh man8 go vo ri, to je psi ho lo gi ja 
zlo čin ca. Ta ko isto i Bon fi lo.

Bon fi la bi  tre ba lo  mo žda  po seb no  da  ži go še  svi re-
post, ovo, ono, ali  ni je  ni  on  bi o  ni ma lo svi re pi ji  ne go dru gi. 
Ali   jed na   stvar  kod  nje ga. On  je  zna o  o  me ni je r on  mi  je 
re kao. Me đu tim on  mi  je -ne  znam za što sam mu se svi deo - 
on  je  pro sto  zbog onog  me sta  što  sam za u zi mao na saj mi štu 
me ni hte o  da uči ni  sve. On  je  na  pri mer, jed nog mog ko ji  
se na la zio u tom  Ma đar skom  pa vi ljo nu  a  ko ji  je do ve den  sa 

8 Адолф Ајхман високо рангирани нацистички функционер. 
Током Другог светског рата био је једна од људи задужених за 
решавање „јеврејског питања“. Ухапшен је 1960. и у Израелу осуђен 
1961. године на казну смрти.
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ostr va, ne  mo gu  da  se se tim ime na, ali se lja če jed no iz Ba ji ne  
Ba šte. Čim sam čuo da se taj na la zi u Ma đa r skom  pa vi ljo nu  
a  noć  je bi la, to  mi je re kao baš ovaj Po po vić, jer  je taj  re kao: 
„Mo lim vas re ci te Mi ši da se na la zim tu!“ – ja  sam Bon fi la  
za mo lio i ono što  ni  po  ko ju  ce nu  ni smo sme li  da ra di mo, 
Bon fi lo  je us peo da to ga od ma h pre ba ci u pra vu istin sku 
am bu lan tu. Raz u me se, tu  je  bio D-r Ge rić i ovi le ka ri i D-r 
An đel ko vić, D-r Ste fa no vi ć itd. oni  su se za u ze li  da ovo ga 
 deč ka  spa su, ali  ni su  mo gli, ne  znam, ni je  dizenterija bi la, ja 
sam  svo  vre me pro bde o  kraj  nje ga i li mun  sam mu na šao  a li 
 ni je  mo glo  da  mu se po mog ne  da osta ne  živ. Ali  ka žem  ne 
 bi  ga  mo gli  pre ne ti  ni po  ko ju  ce nu  da Bon fi lo ni je  to uči nio. 
Mo glo  ga  je to gla ve  sta ti ali on je  me ni  to uči nio.

Da lje, Bon fi lo  je uči ni o  o vu  stvar. U ju lu  me se cu  
po što  je ko man dan t lo go ra  bi o  on je  na  mo je  na va lji va nje 
od o vih  Bo sa na ca iz dvo ji o  de cu. To  je bi lo 1942. go di ne  ju-
la  me se ca. Ro di te lji su do ve li  po  dvo je po  tro je  de ce. On  je 
uze o  te  smo  svu  tu  de cu po ku pi li i odvo ji li. Pre ko 400 de ce 
a mo žda  je i vi še bi lo. Mo žda  je i 800 de ce bi lo. Za što  smo 
ih iz dvo ji li?

Pre  sve ga, za to  što  smo  de cu mo gli, jer  Bon fi lo  je 
ras po re đi va o  ko  će  pr vi  da je de, mo gli  po sle  per so na la – to 
 je mo je, mo gu  be z pre te ri va nja bez  hva li sa nja, eto  dru go vi 
ne ka  ka žu - mo gli  su oni  od mah  po sle  per so na la  da  je du. 
Da lje, kod  de ce se ni kad  ni je  gle da lo  da  li  su svi u stro ju  ta ko 
 da  po sle  per so na la  de ca su od ma h o dla zi la  na  ka zan  za hra-
nu. A to  je vr lo  va žno, ma kar i li sto vi  se je li. Ipa k je  tu bi la 
iz ve sna  ko li či na  ma sti i lo ja, jer  hra na  ko ja  je bi la  do ne se na 
od onih  ko ji  su do la zi li u lo gor, sva ki  je bio pre tre se ni  sve se 
to  ba ca lo  na  jed nu go mi lu, i on da  su u ma ga cin od no si li a 
ako  je ma nje  on da ne po sred no u kuj nu.

Čud no, mo žda ni ko  to ni je  po me nu o  kod Bon fi la, 
ali  ja ho ću objek tiv no  da  go vo rim stva ri ka ko su  se od i gra-
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le. To  je nje go va  za slu ga  što  je do šlo  do  to g izdva ja nja  de ce i 
mi slim u tom  smi slu  što  me  je po slu šao. To  u o sta lom zna i 
Bo ško. Ja  sam  na  ne ki  na čin  ta ko  na  nje ga  u ti cao, on  je zli-
ko vac, a zli ko vac  se  bo ji  i zve snih stva ri, a ja sam  bi o  dr žav ni 
 tu ži lac, su di ja a ba vi o  sam  se tim  pi ta njem jer  me  u op šte 
p si ho lo gi ja  in te re su je. I ja sam  na  nje ga  u ti cao, jer  bi h ja ko-
mu ni sti  go vo ri o  na  je dan  na čin a nje mu  sam  go vo rio o bo gu 
i o du ši itd. ima š li  de cu? – ne mam: E pa  daj, se va p je, uči-
ni ti! I in te re sant no  on  je to  pri hva tio. Mo žda  on  ne  bi  to li ko 
 to  ni  pri hva tio, po go to vo  što  je zna o  ko  sam i šta  sam, ne go  
on  je vi de o  da  ja sa  Ste fa nom, dru gim i tre ćim  tu u lo go ru, 
ima tu in te re sant nih i ne ve ro vat nih  stva ri  što  sa m ja lič no 
 do ži veo, i to  sam  mo žda sve  zbog  to ga  do ži ve o  što  sam ja 
za njih  bi o  Rihter  su di ja. Mo žda sam  to  do ži veo zbog  to ga 
 što  sam ja ra dio u lo gor skoj  kan ce la ri ji, ne  nji ho voj  SS kan-
ce la ri ji  ne go u lo gor skoj, mo žda  to  i zbog  to ga  što  i pak  taj 
 kon takt sva ko  od  na s pa  ma kar  da  je bi o  re ci mo  de zin fek tor 
je predstavljao  ne ki  po jam, čo vek po ve re nja  bio, lju di  ho će i 
druk či je da  tu ma če a ja ka žem  čo vek od  po ve re nja  sam  bio, 
u tom  smi slu, bar  za  o vaj  svet. I Bon fi lo  nu de ći mi  sva  ta  do-
ku men ta  mi sli o  je da ću i ja pro go vo ri ti  ne što  za nje ga  itd. 
I j a sam  ga  ba š u ve ra va o  da nje go ve  za slu ge  ne će bi ti  za bo-
ra vlje ne  itd., si gur no  će mu pri zna ti  Ne mač ka  Ar mi ja. I on 
 me   je po slu ša o  to. I tu  smo  de cu iz ve li, to je nu me ra je dan.

Dru go, tu  smo  de cu od ma h o bu kli. Ba š o pet ih je 
Bon fi lo  o bu kao, jer to  je ode lo bi lo od  stre lja nih Je vre ja  a 
on  je  bi o  ko man dant  tu  i  on  je ima o  klju če ve od ma ga ci na 
po što  je on  te svla čio i uvo dio unu tra. On da sam i ja do bio 
jer  ni šta  ni sam ima o  na  se bi, a do bi li  su i dru gi  pre ko ona 
dva bra ta  kro ja ča, Va si ći se zo vu sad se  se tih. Ali tu  de cu 
smo  o bu kli.

Da lje, tu  de cu smo na  taj  na čin  spa si li  da ne  eg zer ci-
ra ju, što  je ve li ka  stvar  bi la. Ma da smo zna li  za ro di te lje šta  
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će  da  bu de i ka ko će da  bu de, je r i dotle  je bi lo  če sto  pu ta  da 
otac umre a de ca  le že na  nje mu. On da  smo de cu  o dvo ji li 
u po se ban  pa vi ljon, ni su  vi še ni  sa ro di te lji ma bi li za jed no, 
ma da  su  ro di te lji  pro te stvo va li. Če sto pu ta  sa m in ter ve ni-
sao, ne  sa mo ube đu ju ći  ne go  sva đa ju ći se sa ro di te lji ma.

De ca  su bi la  o dvo je na u po se ban  pa vi ljo n i li u je dan 
 de o  bok so va, ali  ne  mo gu  sad  da  se se tim.

Da lje, na  ko ji  je na čin  Be o grad to sa znao, ja  ne znam, 
te k jed nog  da na  su do šli  da  tu  de cu  po ku pe. To  je već ve li ka 
 stvar  bi la da  ih  Be o grad  pre u zme i Be o gra d ih je pre u zeo. Ali 
kad  su  spi sko vi  sa sta vlje ni  ja sam bi o  du žan da sa sta vim  spi-
sa k jer  se  po  spi sku  pre da va lo a tre bao sam  da iz dvo jim svu 
de cu od 14 go di na  pa  na vi še, me đu ti m ja sam u te  spi sko ve  
gur nu o  svu de cu  i  o ne  od 18, 19 i 20 go di na. I me đu nji ma 
se  na la zi o  je dan  ko ji  je  sad  fri zer u Pri zren sko j u li ci  zo ve  se 
Mi lić  Cvet ko vić, pa  on da  Na zor, brat i se stra iz  Dal ma ci je su 
oni. In te re sant no  Bo ško  se se ća vi še ti h i me na  ne go  ja, jer  ja 
sam  gle da o  go di ne a ni sam  gle da o  ovo ga  i li  o no ga.

Mi li ća  Cvet ko vi ća  sam  po seb no imao kao ne ko za-
du že nje  jer je on  do ve de n iz Be ča sa jed nom  gru pom od 57 
na ših  za tvo re ni ka. Me đu nji ma je bio i no vi nar Mi lan Jo jić i 
još ne ki dru go vi. Ja sam mo li o  Mi li ća  Cvet ko vi ća da  se se ti 
 tih ime na  da  kon stru i še mo ce lu  tu  gru pu. On i su bi li  do ve-
de ni na  Saj mi šte i tu  su pro ve li  dva  da na i ce la  gru pa je ta  
stre lja na  sem  to ga  Mi li ća  Cvet ko vi ća, pro sto  za ko ga sam 
se ja i ru ka ma i no ga ma za u ze o  jer  je bio de te od 16 ili 17 go-
di na. Za u ze o  sam  se pro sto  na  pro sto  o nog  da na  kad  su  ih 
pre zi va li, opet  po mo ću jed nog Šte fa na  iz Osje ka, ko ji je  bio 
na ma  na klo njen i ko ga  su po sle  pro sto  u bi li  kad  su sa zna li, 
ubi li  su ga  pro sto  šta po vi ma, a on  je bio ta ko  ne ki du še van 
 čo vek i bi o  za lju bljen u ne ku na šu de voj ku iz  Be o gra da, valj-
da je i ona  u ti ca la na  nje ga  to  je ret ko  du še van čo vek bio, 
Jo han  Šte fan i pre ko nje ga, on  je  u ti cao na  tog na red ni ka 
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 de da  Raj ci ga da se spa se taj  Mi lić Cvet ko vić. Mi  smo  o bič no  
na  kar to nu  pi sa li gde  je  ko od ve den, pa  i a ko  je na  Ba nji cu 
mi  smo pisali nach Belgrad. I ta ko  je  on s tom gru po m o sta o 
 i  ce la  ta gru pa osta la, mi slim od 800 osta lo  je 600 u ži vo tu. 
To li ko  e to  za  Bon fi la. Od  te  gru pe obra zo va ni  su tran spor ti. 
Za je dan tran sport  sa m re ka o  da je iša o  na ostr vo. Ima tu 
 ži vih do sta a me đu nji ma  je bi o  i  Kom pa njac, ko ji  je  dao  tu 
iz ja vu, on  da  me đu nji ma  je i ovaj iz Uži ca  Ka ra kla jić Mi lan. 
On  je  je di ni  ko ji je us pe o  da po beg ne  sa to ga  o str va, da do đe 
u Uži ce i da ga  o pet uhva te ta mo. Oni  su ta mo  vr lo  do bro  
je li i sva  je  ne sre ća što su do bro je li jer su sa iz glad ne lim sto-
ma ci ma i če sto pu ta pro sto bi do šli na oba lu Du na va da vr še 
nu ždu i ta ko bi se pre tu ri li u vo du ta ko da se vr lo ma li broj 
od njih vra tio. Re ci mo Mi lan Ka ra kla jić us peo da po beg ne 
 za to  što  je  ra dio u kuj ni, jer on  je ma li bio ra stom, de ča čić, 
od 17-18 go di na, on da  dru gi  i li  tre ći, ta kvi su osta li, mo žda 
su i gra đan ska  li ca, jer  dok  smo  mi pi li  ma kar i ka fu  dok  su 
ovi  pro si pa li, i mi  smo ipak  ne ku  me ru  zna li – na je sti se. 
Ko je ta mo li kvi di ran, li kvi di ran je a ko ni je  do ve den  je  o-
va mo i u  Ma đar skom  pa vi ljo nu  su  li kvi di ra ni. Ta  je  gru pa 
 bi la pro sto  gru pa  pro ku že nih, pro ku že na u tom  smi slu što 
je  do ve de na  na  Saj mi šte  i  ka d je  pr vi tran sport bio ona  je 
 ek spe do va na  van i pro sto  su be ža li od  to ga  da oni  pri ča ju o 
tom  ži vo tu  šta  se  na tom ostr vu  de si lo.  Pro sto  ta  ce la  gru pa, 
onih  ko ji  su mo gli  da ra de  o ni  su bi li izo lo va ni, oni  ko ji  su 
bi li za umi ra nje  njih  su u Ma đar ski  pa vi ljon  za li kvi di ra nje  
ta ko  da je onaj osta tak od te  gru pe, to  su gra đan ska li ca  ko ja  
su i ta mo ne ke funk ci je  vr ši li, oni  su i osta li i obra zo va na je 
 sa osta li ma jed na  gru pa  ko ja  je eks pe do va na  za  So lun.

Ali  e to osta o  je  Kom pa njac, ostao je  Mi lan  Ka ra kla-
jić, on  je  po be gao, osta o  je  Ra den ko  Ste fa no vić  ko ji  je u Uži-
cu, i oni  mo gu  da se se te  o ni h dru gih, on da osta li  su i ne ki  
Kra gu jev ča ni  itd.
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Da se vra tim i da ov de po me nem, to  su mi pri ča li, a 
to  je su šta isti na, ovaj D-r Ste fa no vić, ko ji je pi sa o  kod umr-
lih „Ina nin ctio“ i ko ji  je po slat na ostr vo  da u stva ri bu de 
li vi di ran  na ostr vu, pri li kom  vra ća nja, ka žem, ipa k je  če stit  
čo ve k on  je i ovo uči nio -kad  su ih u bro d on  je  i sku pio ove  
po go rel ce  i  na  srp sko m je zi ku  o dr ža o  im go vor  ta ko  da ga 
 Nem ci  ni su mo gli  ra zu me ti, i re ka o  i m o ni ma ko ji osta ju  da 
ih  ne će mo za bo ra vi ti, hra bri o  o ve  dru go ve, i to  je jed na  vr lo  
krup na stvar. Me đu tim na šlo se ipak da su re kli da je ta kav 
go vor odr žao, ali sre ća je što u ko man di vi še ni je bio ko-
man dant Fer ster ne go je do šao onaj dru gi ko man dant Maj-
nik. Zbog to ga je Ste fa no vić zvat ali ni je mu se ni šta de si lo, 
ali je vo đe no o nje mu ra ču na kao sum nji vom i spre ma lo se 
da bu de li kvi di ran, me đu tim on je uba čen u onu gru pu za 
So lun te je i on oti šao sa Saj mi šta. Ne mo gu da se tač no se-
tim da tu ma kad me Maj nik do šao, čak ne mo gu da se se tim 
ni vre me na, da li je je sen bi la ili kad. On je ta ko đe bio ka pe-
tan iz SS tru pa. Već po sa moj pri ro di lep čo vek, sta sit, dok je 
onaj Fer ster bio kri vih no gu i ru žnog li ca itd. i to tre ba uze ti 
u ob zir, če sto pu ta što na rod ka že – bog ga obe le žio, ima tu 
do ne kle i isti ne jer ta kvi lju di že le da po stig nu svo ju afir ma-
ci ju pu tem zlo či na. To Maj ni ku iz gle da ni je bi lo po treb no, 
vi deo je svu be du i sav jad što se de ša va i on je isforsirao 
da Hr vat ska dr ža va pre u zme lo gor na Saj mi štu. To ap so lut-
no znam, to će i Mi tra ši no vić da zna, mo žda ni je uneo to u 
dnev nik ali će on to bo lje zna ti jer je ta da bio ma ga ci o ner 
kod nas.

Mi smo ta da po če li  hra nu  da  do bi ja mo. Vi še ni smo  
bu đav  hleb  pri ma li ne go smo ima li p še nič ni  hleb, on da po-
če li  da  do bi ja mo  so či vo  i  što  je naj va žni je po če li  smo da  do-
bi ja mo i so, jer to tre ba do ži ve ti što zna či je sti bez so li. Pa 
one vru ći ne. I sa Maj ni kom po či nje jed no sno šlji vo sta nje u 
lo go ru. On je druk či je gle dao i na Ste fa no vi ća, jer Ste fa no vić 



89

Логор на сајмишту сведочење двојице заточеника

ni je ni ko ga bu nio ne go sa mo kon sta to vao da se ne za bo ra vi, 
ka ko je on to go vo rio. Maj nik je isto ta ko i u od no su na dru-
gog, ne ću da ime nu jem, to je li ce ži vo, kad su uhva ti li no vi-
ne, to je Bon fi lo re kao jer su se zna li još od ra ni je iz Čač ka 
itd. re kao za nje ga da on no vi ne či ta, ne mač ki je zik je znao 
ta ko đe, stvar no ne mač ke no vi ne, jer mi smo no vi ne stvar no 
do bi va li naj vi še bla go da re ći Mi tra ši no vi ću, bla go da re ći Ka-
ta ni ću a na ro či to Va si Bo ja ni ću ko ga tre ba ta ko đe po zva ti, 
jer ne tre ba gle da ti na ovo i ono, on je bio sa mo vešt čo vek 
a ni je ko mu ni sta bio ali mi slim da bi če sti to ka zao ono što 
zna. Mo žda će Va sa Ži kić zna ti za nje ga gde ra di. Ka žem, 
na ro či to je ak ti van bio taj Bo ja nić ma da ga mno go ne po-
mi nju, jer se ni je po sle ra ta ne po sred no vra tio ne go je ostao 
du že u Be ču gde je ra dio.

Mi  smo do bi ja li  no vi ne  na  taj  na čin  što  su  u hva ti li 
 ve zu sa onim  gro ba rom iz Ze mu na  ko ji je  le še ve od no si o 
ko li ma, po  tro je-če tvo ro  ko la. To  su stvar no bi li le še vi, pot-
pu no svu če ni, go la te la  ka o  ce pa ni ce  na ba ca ni  na  ko la, to  se 
 no ću od vo zi lo. Ve ro vat no  su ne kom  ci ra dom  bi li po kri ve ni. 
Ka žu da je me đu nji ma  bi lo  i  o ba mr lih a da ni su svi bi li  mr-
tvi, ma  da bi  to  ma lo te ško  bi lo  sem iz  Ma đar skog  pa vi ljo na  
jer ono  što  je iz am bu lan te iz ne se no, to  je le kar  kon sta to vao  
smrt. Ne  znam, ka žu da je  bi lo oba mr lih i da ih je ovaj  na 
 gro blju  po sle  do kusu ri vao  pi ju kom. Ne znam, tač no  a li ta ko 
 se  pri ča lo. Pre ko  nje ga  se uno si la  štam pa i du van i mno go 
 što  šta. Ne za to  što  je on  bi o  ta ko  do bar  čo vek ne go  što  je 
 Mi tra ši no vi ć i mao u ma ga ci nu  i mar me la de i pu te ra  itd. je r 
je to  u jed no  bi o  ma ga cin i za SS-ov ce.

I ka d je ovaj  dru g re ka o  da je  no vi ne  do bio od me ne 
da ne bi  ot kri o  či tav  taj  krug a otvo re no  ka žem  da  ni je  do bi o 
 no vi ne od me ne. Ja  sam  po ne ke  no vi ne  do bi o  kad  se iz vr ši 
pre tre s pa osta nu ne ke  no vi ne. I j a to  ni sam ni ko me pre da-
va o  ne go  bi  tu osta ja le. Haj ni ke  me  je  zvao i re ka o  mi da mu 
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je re kao taj i taj  da je od me ne  do bi o  no vi ne  i  pi ta o me je sam 
li ja to ura dio Ja sam  se mi sli o  šta  da ka žem. Re ći ne, zna či 
da me  u bi ju. Re ći da, mo žda se iz vu ći na ne ki  na čin. I ja  sa m 
re ka o  da da o  sam mu no vi ne. Jer ako  ka žem ne, pre bi će  me 
i opet  mo ram re ći da. I uze o  sam  na  se be on da  to. Maj ni ke 
me vr lo  o štro gr dio i uko rio me, mo žda i sam ste kao uve re-
nje da mo žda i ni je ta ko a da ja pre u zi mam od go vor nost. I 
od mah ho ću da ka žem da bih mo gao da ra dim ono što sam 
ra dio ja sam, po šte no da vam ka žem, sva ku stvar ko ju sam 
ra dio mo žda je je dan ili dvo je da su zna li, a naj če šće ni ko 
ni je znao šta sam ra dio. Ni ko na pri mer ni je znao da sam 
ja u spi sko ve uba cio taj ve li ki broj de ce sta ri je od 14 go di-
na, Bo ško  se se ća ovog  Mi li ća, mo žda se se ća što  je pre  ne ki 
 dan  sve do či o  za  nje ga  i  ne kih. Da lje, ni ko ni je zna o  da sa m 
ja ne ke dru go ve  su di je kad  su ih do ve li i hte li  da vo de  na 
 stre lja nje, jer  su  i pak  do la zi li  ne ki  spi sko vi  i z Be o gra da gde 
 je ili  na ša  vlast in ter ve ni sa la  i li  Ge sta po, i iz ve sna li ca hte li 
 da vo de a ja sam  da vao iz ve štaj  da  je on „ge stor ben“ i on da 
u pr vi  na red ni  tran sport ko ji  je bio ja sam  ga u nje ga  u gu ra o 
 i  i zba ci o  na po lje, jer  je bi lo  je  va žno  što  pre  lo go ra  se oslo-
bo di ti  zbog  tog  ne sret nog  ka ran ti na. I u tim pa u za ma bi lo  
je tran spo ra ta, ka ran tin pre sta ne  i  go to vo. I to ni je bi o  je dan  
slu čaj da je ta ko  o ti šao.

Da  za vr šim sa Beč kom  gru pom. To  tre ba  po sle  po-
ve zi va ti ali  ja ću ova ko  da pri čam  ka ko  se se ćam. Beč ka gru-
pa  je do šla  na  o vaj  na čin i to  je vr lo  va žno  da se to  za pa zi. 
Oni  su u Be ču ra di li. Oni  su do šli  sve  le po  o bu če ni  i sve 
 le po  u hra nje ni, itd. Ra di li  su  na  ne kim  po slo vi ma ali u lo-
go ru  su bi li  i  o pet  ne ko  je oso blje  bi lo. I ra de ći ta ko  du že 
vre me na, jer su oni  tran spor to va ni me đu pr vim  tran spor-
ti ma 1941 go di ne  sa Ba nji ce, oni su se po ve za li ta mo, i re kli 
su im, po što po lo go ru uvek ima pri če, onaj ko je bo le stan i 
ne spo so ban za rad taj ide ku ći. I, baš mi je ovaj Mi lić pri čao, 
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ve li ki broj od tih i me đu nji ma i on, su se uba ci li u tu gru pu, 
pro sto bla go da re ći in ter ven ci ji ne kog od tih le ka ra u lo go ru 
i da do đu ova mo. Me đu tim, ovi su pro sto na pro sto ce lu tu 
gru pu osu di li već ta da na smrt. Do ve li su ih na Saj mi šte i 
ov de su, či ni mi se, sa mo jed nu noć pre no ći li i od ve de ni na 
Ba nji cu i svi stre lja ni. Sem to ga ma log Mi li ća.

Ho ću da vam ka žem, da je to bio je dan pa kle ni si-
stem tog sve ga ra da.

Da lje, sa Bo san ci ma je ovo bi lo. Kad je ka ran tin bio 
ob u sta vljen jed no vre me on da je sa Bo san ci ma i dru gim 
za tvo re ni ci ma odvo je na jed na gru pa tu od mah pre ko pu ta 
Saj mi šta TO T i to oko 3.000, ko li ko se ja se ćam, oko 3.000. 
Ti su opet na vr lo do bru hra nu bi li ba če ni. Oni su ima li te-
le ti nu, ima li su mar me la du, itd. Me đu tim ona ko iz glad ne li, 
ja ko nač no ne znam ko li ko je njih oti šlo, a to je ta gru pa 
ko ja je za Nor ve šku oti šla, mo žda da je do 800 od te 3000 
osta lo. Bla go da re ći toj To to voj gru pi, mi gra đa ni i gra đan-
ska li ca smo se opo ra vi li. Jer ta mo se do bro je lo a taj Va sa 
Bo ja nić je uvek pre la zio ta mo da ih špri ca jer nje ga su kao 
ne kog le ka ra vo di li a Va sa je bio je dan pre fri ga nac ka ko sa-
mo mo že da bu de, on bi otu da do vu kao sve što bi mo gao da 
do vu če, ne ko mu dao pu ter, ne ko me so, ne ko ovo ili ono, te 
smo ta ko i mi ose ti li da to po sto ji. A to je stvar no Va sa ra dio 
a ni ko dru gi. On je špri cao – iz vi ni te za iz raz – od tri pe ra i 
si fi li sa SS-ove lju de i on je sa nji ma, a opet to ni je sme lo da 
se zna i da ne sa zna ko man dant, i na taj na čin ih je pro sto 
mo gao uce nji va ti, i on da on pre la zio ta mo. Ta ko  je ta gru pa 
još  do kraj če na.

Da lje, kra jem av gu sta je od ove Bo san ske gru pe i to 
Bo san ke gru pe što je pre ži ve lo, ja mi slim oko 3.200 do 3.500 
što je pre ži ve lo, baš te spi sko ve sam ja dao Va si Ži ki ću i on 
dao to me elek tri ča ru i po sle Va sa uzeo od elek tri ča ra i 1944. 
go di ne ti spi sko vi da ti. Jer ja ka žem sve sam to mo gao da 
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imam, ku cao sam u ne ko li ko pri me ra ka, pro sto tra že ći da 
se na ne ki na čin pro tu ri to, spi sak se mo gao pro tu ri ti, ali 
eto ta ko, ja ni sam mo gao ve zu odr ža va ti jer ni sam smeo to 
da ra dim, ja sam mo gao sa mo ova ko ne po sred no. A mno ge 
stva ri ne mo gu ni sad da znam jer za to u že lji da či nim mno-
go vi še ne go ina če što bih mo ga ja ni sam mo gao, re ci mo, tu 
gru pu da or ga ni zu jem, i ovo i ono oko lo go ra, ali gde je tre-
ba lo da se in ter ve ni še in ter ve ni sao sam po ce nu sve ga. Za to 
sam mo gao da ka žem ra di lo se ono što sam ja re kao. Ra di lo 
se i to, re ći  ću po sle, ima i ta pri ča, Ne go da li kvi di ra mo ovu 
gru pu Bo sa na ca.

Ta je gru pa po to va re na, te je is cr pe no jad no, je dva 
se vu klo, pro sto jed no dru go su no si li, to je po sled nje od tih 
14.000 što je bi lo na Saj mi štu, po to va re no u va go ne u Ze mu-
nu, to va re no po 40 i 50 pod iz go vo rom da ih vra ća ju ku ća-
ma. Me đu tim du go su osta li u Ze mu nu, du go su po sle osta li 
u pu tu ta ko da kad su u Ja se no vac do šli ta je gru pa već po la 
bi la mr tva, ma sa je još ta da do kraj če na us put. Da li je još ko 
ostao u Ja se nov cu živ ili je ta mo naj zad li kvi di ran, ta ko da ti 
Ko zar ča ni, sem ove de ce ko ja su na ovaj na čin spa se na, ni je 
ni če ga vi še osta lo. Tu i ta mo mo žda je ne ko li ce osta lo, i to 
bi tre ba lo pi ta ti. A to je bi lo iz me đu 14 i 20 hi lja da si gur no 
ko li ko ih je kroz Saj mi šte pro šlo. Ne ki su ve ro vat no osta li, ti 
ko ji su oti šli za  So lun, jer sa mo iz te gru pe oti šli su za So lun 
i go re  za Nor ve šku, pre ko TOT-a što su oti šli. Od mah ću da 
ka žem, da je i za So lun i za Nor ve šku od njih ma lo mo glo da 
se odvo ji. Pri li kom odva ja nja pre gle de je vr šio D-r An đel-
ko vić i on mo že o tom zdrav stve nom sta nju naj bo lje mi šlje-
nje i oce nu da da. Ge rić je bio pu šten pa po sle opet uhva ćen, 
ali D-r An đel ko vić je bio tu i pi sa li smo za jed no spi sko ve. A 
bio je i D-r Sto ja no vić ko ji je sad u Ni šu.9

9 Доктор Витомир Стојановић осумњичен је за комунистичку 
делатност ухапшен и  доведен је у логор у августу 1942. Радио је у 
болници на Сајмишту све до 5. маја 1944 када је транспортован у 
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U po gle du  o ve  gru pe  po red  to ga  što  je  li kvi di ra-
no u Ma đar skom pa vi ljo nu  je dan  dra sti čan slu čaj se de sio 
i ova kav. Mi smo ta mo ima li i ku pa ti lo, to ku pa ti lo je bi lo 
gre ja no, bi lo je to ple i hlad ne vo de u nje mu, po ma lo smo 
se ka li ju mom pra li jer ni je bi lo dru gog sa pu na. Hi gi je na  se  
o dr ža va lo  jer  se  za  to  do bi ja le    ba ti ne. Mi  smo  per so nal  bi-
li  o bri ja ni  jer Ne ša  bri ca  na s je bri ja o  sve. Ali bi lo je ipak 
sva šta, bi lo  je i to ga  da  kad  ne ko  u mre  da  ga  su tra  na đete 
 go lo ga, je r u zme  i  o bu če i nje go vo i svo je i te la  mr ša va  na 
 eg zer ci ri štu, ko sti  i zra nja vlja nje od  sun ca, a vi vi di te u stro ju 
 da je  to bu re, bu re od tih sil nih ka pu ta. To  je psi ho lo gi ja čo-
ve ka, na ro či to  pri mi tiv ca  jed nog  da  pri bi ra. Taj  pri mi ti vac 
 što ka žem da je bi lo dru go va  kad  su tr go va li, to  su ra di li  da 
bi  od  Bo sa na ca uzi ma li  du ka te  za  ci ga re te, da su ku po va li 
 pr ste nje  itd. Stvar no to  su  po sled nje psi ho lo gi je  sve ga  to ga, 
šta  sve  čo vek  ne  do ži vi  na  tom  Saj mi štu.

To ga  da na  bi li  smo u stro ju. To  je ju li  me sec  bio. I 
kao uve k i li  se  neko  za vu kao u ne ku  hla do vi nu  pa ga  o ma-
mi lo  sun ce  i  za spao a „ap pel“ je  tra jao od  tri  sa ta  po sle pod-
ne. Od  pod ne  sto ji te mir no na  o nom  ne sret nom  sun cu, svi  
go lo gla vi.

I pre bro ja va nje, pre bro ja va nje, pre bro ja va nje. I bi će 
da je po lo vi nom ju la  i li tog  ne sreć nog 14. ju la  ka da je 187 
le še va sa ku plje no. Ni kad  kra ja  ni  se  pro na đe ko fa li. I što 
ja po mi njem ku pa ti lo. Je dan od tih SS-ova ca i on je iz Be le 
Cr kve osam raz re da gim na zi je je imao, on pro la zi kraj ovih 
a glas se tih da na pro neo da će Bo san ci ku ća ma. Već su oni 
bi li pro ne li glas: ku ća ma, ku ća ma, a u stva ri da ih ne po bi ju 
na Saj mi štu ne go da ih eks pe du ju da lje. I kad je on pro šao 
po red njih, a oni ka ko su u onim če ta ma sta ja li: „Go spo di ne, 
go spo di ne“ a ka ko su one če te sta ja le, to je ogro man krug 
od de set ili dva na jest hi lja da sve po stro je no, dok od jed nom, 

логор на Бањици.
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ni smo mi ni zna li šta se de ša va a ču je te: Au, au i ru ke dig nu-
te u vis. I već po če lo: Ura! Jer če ta če tu pri hva ta. Ceo lo gor 
ob u hva ta hi ste ri ja „ura“. Me đu tim, ni ko sem onih po red ko-
jih je Mer ters pro šao, jer kad su oni nje ga pi ta li: „Kad će mo, 
go spo di ne, ku ći“ On je re kao; „A, vr lo br zo, tran sport se 
spre ma i bi će te pu šte ni!“ I oni što su ču li ne što drek nuo a 
ovi da lje drek nu li i ceo lo gor po či nje da se ko me ša: „ua, ži-
veo!“ i ta kvi slič ni po vi ci. Spon ta no je do šlo do ne kog odo-
bra va nja. I ko man dant lo go ra For ster je on da iz le teo iz svo je 
kan ce la ri je, iz le te la je stra ža iz le te li su na ši po li caj ci, iza šli su 
sa mot ka ma. Ali, i mot ke tre ba opi sa ti, mot ka je mot ka, ali 
mo ra la je bi ti ukra še na, mo ra la je go re ima ti ru či cu, mo ra la 
je za ru ku da ne gre be da ima ko žu. Bi la je i mot ka ko ju je 
imao Zul cer. To je Ru mun, mlad čo vek, al ko ho li čar stra ho-
vit, taj nam je sa Kon ra dom krv po pio. Ni je bi lo čo ve ka ko ga 
on ni je mla tio. Ni za šta. A nje go va mot ka je bi la, ne mot ka 
ne go uple te na ži ca pre svu če na s ko žom. Ko že smo ima li do-
sta i od ci pe la, to je sve Zla tić pra vio.

Pro sto smo zna li kad će po grom bi ti, i ka ko, jer oni 
bi svakog da na me nja li mot ku, i Kon rad i Zul cer. A Zul cer 
je imao ta ko du gač ku da je sa dva me tra mo gao da vas mla ti. 
A na vr hu je imao ne ku sač mu i kad se to oba vi je oko te la tu 
ko ža pu ca. On ti me ni je mo gao da ubi je ali ko ža is pu ca dok 
su ove dru ge bi le pra ve mot ke sa ko jim se mo glo ubi ti. To je 
re dov no bi lo po sle ne kog pi je nja u pa vi ljo nu br. 1 da ne kog 
pre bi ju i ubi ju mot kom.

I kad se to ko me ša nje de si lo, ovi su za šli s re da da 
mla te i on da je ko man dant na re dio tr če ći ko rak u krug, i ja 
ako bih imao vi še vre me na, ja bih to na zvao „Vr zi nim ko-
lom“. Na sta lo je jed no tr ča nje ne u krug. Mi smo svi bi li go li, 
a stal no smo u stro ju bi li go li. A po red sva ke sto ti ne tr čao je 
taj naš da ga na zo vem ko man dir če te, i stra ža i ko man dant 
For ster sa svo jim ke rom, pa na ši, i na sta la je jed na op šta 
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tu ča. S dru ge  stra ne, ako  o vaj ni je tu ka o  svo ju  če tu, on da  je 
ovaj nje ga  pri ti ca o  i  nje ga  mla tio, Ne mac. Pa  to  je kao što  se 
ja ja ša ra ju  ta ko su bi la le đa  lju di iša ra na udar ci ma.

Ali  svi ni su mo gli  da tr če. Mi  per so nal smo mo gli  da 
tr či mo, naš  je ko man dir bio Ra de Ki sić, ali  be z ob zi ra što  je 
bio Ra de, mi otud-od o vud  pa ni smo ni  eg zer ci ra li ni  pre-
no si li  na  go mi lu ka men, i ni smo m no go  što  ra di li  što  su ovi 
ra di li. Mi  smo bi li hi tri ji  pa  smo be ža li  ta ko  da ni smo do bi li 
 ba ti ne  me đu tim, ovi  ne sret ni ci, ka ko je ko ja  če ta, me sto  da 
tr či u krug  ka ko  je  ko man do va no, oni  su jed na mi mo dru-
ge, i on da  je  na sta lo ta ko  jed no  su da ra nje. I on da u ta kvom 
 su da ru ni je bi lo  vi še tr ča nje ne go  be ža nje, i ka ko  ko  pad ne 
 na  nje ga  se  ni je  gle da lo  ne go  je na sta lo  jed no  ga že nje. I onaj  
ko ji  bi osta jao i jo š mr dao gla vom For ster bi sam pri la zio i 
ubi jao. A pa s je  o na ko raz dra žen  ju ri o  za ma som iko ga bi 
 zgra bio on bi  ga  smla tio a For ster bi ga  u bi jao. Ta da sam 
pr vi put vi deo da For ster iz pi što lja  u bi ja lju de usred lo go ra.

Po sle to ga po gro ma ko ji je tra jao oko sat i po osta-
lo je i ode će i pan ta lo na ka ko je s ko ga svla če no i spa da lo i 
le še va, to je bio pra vi je dan užas. To je bio taj dan ka da smo 
187 le še va sku pi li. Lom je bio ta da.

I o va bi tan ga Me ter s u me sto  da ob ja sni ko man dan-
tu  šta je ra dio, on se le po po vu kao u ku pa ti lo i oku pao se i 
po sle iza šao kao da ni je ni šta bi lo. To je bio je dan zli ko vac 
na svoj na čin, pre pre den, da se ne an ga žu je, me đu tim, sva ko 
ne va ljal stvo ko je je i Ki sić iz vr šio sve je to za slu ga i de lo Me-
ter so vo bi lo. I taj Ob ra do vić što je ubi jen to je opet za slu ga 
Me ter so va bi la.

Zul cer  je ne po sred no na sr tao. On  je ta ko pust. Uči-
telj sku ško lu je učio, Ru mun ski Ne mac, pro pio se, i ko me 
mu se svi deo ili ne  svi deo, umeo je da ka že: „Je bem ti maj-
ku!“ – i on on da tu če. Me đu tim, je dan od naj pod mu kli jih 
bio je ovaj ko ji je učio na šu ško lu. Bio je iz Be le Cr kve.
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Pa vlo vić:
Šta je bi lo sa tim lju dima, a zna te li vi?

Ber be ri jan:
Oti šli  su svi  još  dok  sam ja  bi o  se m o vog  Šte fa na, ko-

ji je  bi o  če stit  čo vek i  ko ji  je do kra ja ostao. On  je  je di ni bio 
pri ja telj  svih nas ta ko  da  je i on  stra dao, ubi jen  je mot ka ma. 
Oni  kad  su sa zna li, ne  znam, šta  je  to  bi lo, ja ni sam do ži veo 
nje go vu smrt, pa ne znam. On se dru žio stal no sa m nom ta-
ko da sam mu ja sve otvo re no go vo rio o po lo ža ju, da ne ma 
smi sla, po go to vo kad je Ame ri ka ušla u rat, itd. I mo glo je s 
nji me da se go vo ri. On je če sto  pu ta no sio na ša pi sma i po-
se ći vao po ro di ce na še po Be o gra du.

Pet ko vić Cve ta:
Da li ste zna li da je po sto ja la pri jem na sta ni ca u lo-

go ru, da je do tu re na?

Ber be ri jan:
To je ve ro vat no  pred  kraj, ja  ne  znam. Ali u 1942. i 

1943. go di ni  sem te  ve ze  pre ko to g e lek tri ča ra i sem ove  ve-
ze pre ko ovog  gro ba ra  ni ka kve  dru ge  ve ze ni smo mo gli, a ja 
ne jed nom  sam mo ga o  da iza đem i da po beg nem. Pa  to li ki 
 dru gi. I oni  ko ji  su iza šli  van lo go ra  bi li  su uhva će ni - i vra-
će ni.

Pet ko vić Cve ta:
A da li ste  bi li  u  lo go ru kad su  tro ji ca obe še ni? To su 

 o ni  ko ji  su bi li  po be gli  pa  su uhva će ni, vra će ni i obe še ni  u 
 lo go ru?

Ber be ri jan:
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Dok  sa m ja  bi o  ni je  ni ko  o be šen u lo go ru.
Što  se  ti če Ki si ća, ja sam nje mu  o tvo re no re ka o  da 

će Nem ci iz gu bi ti  rat. I Ki sić  je svu  na du  po la ga o  u  nas, Ka-
ta ni ća, me ne, Bo ja ni ća  itd. da će mo mu bi ti  za šti ta, su tra  
kad  su  se  sve  to  svr ši da će mo  ga  spa sti. Jer je on sma tra o 
 da li kvi di ra, ka o  što  sam re kao, li kvi di ra  o no  što  je već  bi lo 
 za li kvi di ra nje  pre kra ći va nje mu ka. Ka ko  je  on  to po ve za o 
 i li  što  ka žu - da vlje nik se za slam ku  hva ta, je  ne znam ka ko  
je  do šlo  do to ga. Jer da je  on re ka o  ma jed nu  je di nu  reč a 
zna o  je  da se  i pak  sa sta je mo, šta  mi sli mo i ka ko  ra di mo, ne 
 bi ostao ama ni ko. I on je vi ca ra di go vo rio me ni: „Su di ja, 
su di ja, ja znam šta ti ove ra diš!“ Ne mo gu du šu da gre šim, 
što se ka že, da je pr stom mrd nuo, a mo gao me je i sam ubi ti 
a ne ne ko dru gi.

I još ne što. Te čet nič ke gru pe ko je su Nem ci do vo di-
li 1943. go di ne kad su po če li pro tiv čet ni ka ak ci ju, mi smo, 
per so nal zva ni, ve li ki broj li kvi di ra li na sa mom Saj mi štu. 
Pro sto na pro sto bi in sce ni ra li ne ku ra bo tu i pod go vo ri li 
Nem ce i po što su on da me đu nji ma tu Ki sić, me đu nji ma 
Dra go Sten čić, ko ji je sad u Za je ča ru, na ro či to taj Dra go 
Sten čić – na ža lost pro pio se. Is ko ri sti li smo i ono, i o to me 
ću da pri čam, taj do ček, da ga na zo vem, sve ča ni pri jem, jer 
dok 1942. go di ne pri li kom ovih gru pa Bo san skih ni ko ni je 
bio pri li kom pri je ma tu čen, to se ona ko u ma si ula zi lo i ko 
će da tu če ona ko na vra ti ma, me đu tim, doc ni je one ma nje 
gru pe kad su do la zi le već je na sta ja lo. Po re đa ju se ova ko a 
sve zbog tog ne sret nog ka ran ti na, pa s jed ne stra ne šta po vi, 
pa s dru ge stra ne šta po vi, i on da je na sta la op šta tuč nja va. 
Ia ko su još zna li da je ne ki in te lek tu a lac ili uči telj – upi ta ga: 
šta si ti? – vi di ga kad na i đe. To je slu čaj s  uči te ljem iz Sur či-
na, tu smo ga pro sto mo ra li da sa kri je mo i da ga spa se mo jer 
je već na sa mom ula zu bio is pre bi jan i gla va mu je bi la sva 
iz ra nja vlje na, sa mo za to što je uči telj. Se lja ci su ma lo jev ti-
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ni je pro la zi li ali ti in te lek tu al ci rđa vo.
I mi smo tu  stvar no is ko ri šća va li da ih pr vo ovi  pr-

vo iz mla te i: „Maj ku tvo ju čet nič ku!“ itd. Pa on da kad ih mi 
pre u zi ma mo, na ro či to Ki sić, ili taj Sten čić i pri li kom eg zer-
ci ra nja svi de lo ti se ili ne, mo gao ih je da tu če, ta ko da otvo-
re no pri zna jem, da je gru pa an ti čet nič ki ras po lo že nih  ho ću 
re ći  jer ni su svi  ko mu ni sti bi li, čla no vi  Par ti je, na  taj  na čin 
 do sta  li kvi di ra li  čet ni ka. Me đu nji ma Đu ru Sme de rev ca  ne 
 znam  da li  smo  ga  tu  u bi li, ali  on  je  sa v u  ra na ma oti šao u 
Mat ha u zen, i us pu t je umro.10 To znam si gur no. Da lje, tu  je 
 me đu  nji ma  bi o  I li ja „Gro mov nik“ ne  znam ka ko  se  zvao, 
ne ko li ko  na jo ko re li jih  čet ni ka  mi  smo na  taj na čin. I on da 
ofi ci re, i taj  po ruč ni k a vi ja ti čar iz  Kra lje va i nje ga  smo  mi 
 kr sti li. Sve te  gru pe  čet nič ke  mi  smo pre sli ša li a ne  Nem ci, a 
Nem ci ma  smo  re kli  šta  bi lo, ili  eg zer cir vr ši mo, itd.

To  po ka zu je  da  je ova  gru pa  per so na la od 40 i ne ko-
li ko  ko li ko  je bi lo  da je to  i pak  gru pa- mo žda bi  ne ko  re kao 
odr ža li se za to - a ona  je u stva ri  za sve  vre me di sa la  jed nim 
ži vo tom, jed nom  so li dar no šću.

Pa vlo vić:
Ne ki  ma ga ci o ner  Su ša iz ja vlju je  za ona  ve ša nja  lju di 

duž že le znič ke  pru ge?11

Bar be ri jan:
Ja ni sam  ta da bio. Ni Su ša ni je bio ma ga ci o ner  dok 

 sa m ja bio, ne go  je bio Mi tra ši no vić a po sle   nje ga  Foč. 12 To  

10 Ђура Мојисиловић војвода услед задобијених повреда 
преминуо током транспорта за Маутхаузен. 

11 Алојз Суша ухапшен у Лежимиру током марта 1943. због 
помагања Народноослободилачком покрету и транспортован у 
Логор на Сајмиште. На Сајмишту радио као помоћник у магацину.

12 Аутор погрешно наводи презиме магационера. Ради се о 
већ поменутом Радивоју Дмитрашиновићу.
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je bi lo  si gur no kra jem 1943. ili 1944. go di ne  ka d ja ni sam  
bio u lo go ru.

Eto, što  se ti če tih čet ni ka.

Cve ta Pet ko vić:
Vi  ste  im  stvar no  su di li?

Bar be ri jan:
Je ste. I za i sta  su pre bi je ni  do bož je  ku će i u am bu-

lan ti  kad  su od ve de ni i u am bu lan ti  su mla će ni. Ta mo  su 
do ku su re ni  ne ki. Ta ko  da ni su mo gli  ni šta  da pri ča ju. Ta da 
ni je bi lo  tu ni  Bon fi lo. Bon fi lo  se bio raz bo le o i u Be o grad 
oti šao. Ki sić je bio ko man dant lo go ra. A kod Ki si ća -mo gu 
 da  ka žem mr tav je –mo gli  smo da ra di mo šta smo hte li, mi 
per so nal, ne ko mu ni sti ne go  sve sni  gra đa ni lo go ra – ta ko 
mo gu da ka žem.

Pa vlo vić:
Ki sić je igrao na va šu kar tu?

Bar be ri jan:
Igrao, eto, ta ko. Ka ta nić  da  li  je  da vao iz ja vu? (Ima 

On bi tu mo gao, ru ku na sr ce, ja otvo re no ka žem šta se mo-
glo a šta se ni je mo glo. Ki sić je sam u za tvo ru iz vr šio sa mo-
u bi stvo ta ko sam čuo, a jed no je di no stre lja nje izvr še no u 
lo go ru na saj mi štu tro ji ce ko ji su do ve de ni iz Be o gra da iz 
Ge sta poa.

Me đu  nji ma je bio sudijski pri prav nik, moj  drug, 
ra dio je ko d Ra do va no vi ća, pro fe so ra, ali  ni ka ko  ne  mo gu  
sad ime na  da mu se se tim. Zna o  sam za  nje ga  da  je stre ljan  
za to  što  je Ki sić  pri su stvo va o  tom  stre lja nju, što  mi  je  Ki sić 
 po ka zao vi zit-kar tu  jer  mu  je pri li kom  pre tre sa uzeo sat i 
po ka zao mi  vi zit-kar tu i pi tao: „Po zna ješ li ovo ga?“ I ta ko 
sam znao, ali sad da me ubi je te ne  mo gu ime na  da se  se tim. 
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Mo gu  da  se  ra spi tam, to  je moj m la đi  ko le ga  a li  e to  ra di o  
je  tu u Ko lar če vo j u li ci sa Mi kom Ili ćem  sa tim  pro fe so ro m 
Ra do va no vi ćem.

To  je je di no stre lja nje  ko je je iz vr še no a stre lja nje je  
i zvr šio ovaj  Zul cer. To  je u Ri bar skom pa vi ljo nu bi lo, gde su 
ih od ve li  i  ta mo  su  ih na slo ni li uza zid i u po ti ljak  ga đa li  i  ta-
ko  u bi li. I o ni  su se  o ni ma što  se u to ku  da na  po ku pi mr tvih 
i sa  nji ma su od ve de ni.

  
Cve ta Pet ko vić:
Osim ono ga što ste iz la zi li?

Ber be ri jan:
E to sam iz la zio pro sto što sam mo ra o da ma lo pre-

dah nem ali tu sam mo rao pro tek ci ju da tra žim, da mo lim 
da me uba ce u gru pu, jer na taj na čin sam mo gao da ba cim 
ce du lju i na taj na čin sam do bio mo je go re da se sa sta nem, i 
ta ko. To je je di nio bi lo.

O tom ne sret nom krom pi ru i stre lja nju: Ne ko je re-
kao da je krom pir ukra den. I on da ko je krom pir uzeo, ko 
je krom pir uzeo, a nas sto ji tu 10.000 lju di, i on da valj da da 
se pre kra te  mu ke  tog  sta ja nje  tu  ne ko  je  re ka o  za jed nog tu 
 i  on da su  nje ga  tu  pred  svi ma kraj  kuj ne  po sa di li i vik nu li 
mu: „Ni e der!“ I on  je klek nu o  tu   su  ga  stre lja li. Ja ne znam 
 ni  dan  da nji  ra di  če ga  je stre ljan i šta  se do go di lo, to  bi  ope-
t je dan po se ban psi ho lo ški mo me nat  po sma tra ju ći te  lju de 
kad  se iz vr šu je ka zna, da li je taj čo vek sve stan ili ni je sve-
stan, i sve što je u ve zi i taj po klič i sve. On  je bi o  se ljak, Bo-
sa nac  ka o  jed na  po slu šna ov ca, is cr pen, je dan, mo žda uzeo 
kao olak ša nje, okre nu o  se i o pet  Zul cer  ko ji  je vr šio ulo gu 
 dže la ta stre lja o  ga. Nje mu je či ni lo  za do volj stvo  da ne kog 
ubi je. U Ma đar skom pa vi ljo nu je ubio, ovo ga se lja ka  u bio, 
prem da iz ta kve bli zi ne ga đa no to se sve ras pr sne on da ga 
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met nu na no si la če ti ri na ša dru ga. To je bi lo 1942. go di ne 
dok je ova ma sa Bo san ska bi la tu. Ko će da tu ma da se se ti. 
Jer u sep tem bru me se cu ko lo na je oti šla za Ja se no vac i ta ko 
je 20.000 lju di oti šlo sve u đavola.

Psi ho lo ški  mo me nat. Dok smo če ka li  da se is tra ga 
vo di  da se  ne ko me  od nas ne de si da bu de ta mo stre ljan ako 
se ne ja vi da će nas stre lja ti, mi smo svi bi li sreć ni da je on 
stre ljan. Jer smo zna li kraj. Nje ga su on da pro ne li tu pred 
na ma svi ma da gle da mo. Ona ko ras kr va vlje nog, jad nog od-
ne li su kao li ti ju, opet na ši dru go vi. I ja lič no ni sam – ka ko 
bih re kao – to go vo ri da bih ne ko ogor če nje ne go kao jed nu 
ne mi nov nost, kao i onaj sam što je tu stre ljan, kao što smo 
i mi sma tra li da su ta ko mu ke pre kra će ne. Po mi njem ho ću 
vi še psi ho lo gi ju lju di da dam, jer o to me tre ba go vo ri ti. I 
dru ga i pri ja te lja, pro sto ne ko ras te re će nje. Kad onu gru pu 
bro je i bi ra ju de se tog, vi sa mo mi sli te da taj de se ti ne bu-
de te, mo že da bu de čak i vaš ro đe ni brat, mi ri te se s ti me. 
Gro zne su te stva ri. Za to tre ba te lju de raz u me ti ko je iza šao 
iz to ga pa kla. Ni je to ta ko la ko.

Sa Saj mi šta su 1942. i 1943. go di ne pr va gru pa ko ja 
je od ve de na to je Beč ka gru pa. Pro sto na pro sto su sa spi-
skom do šli po to va ri li i re kli sa stva ri ma da do đu pred pa vi-
ljon i oni su do šli sa stva ri ma jer su sma tra li da idu ku ća ma 
jer do po sled njeg mo men ta su ih dr ža li u uve re nju da idu 
ku ća ma. Me đu tim, kad su do šli pred pa vi ljon, oni su „Los, 
los!“ – „Osta vi te stva ri!“ i po tr pa li u ka mi on i mi smo vi de li 
da to ni je ku ća ma, jer su im ka za li za stva ri će te do ći ide te 
na Ba nji cu, a me đu tim, ka d o ni  do đu  sa onim  kal pa ci ma i 
šle mo vi ma, on da se već zna ku da ih vo de. Ta ko  su ih pro sto 
 – kad se  ra di lo o gru pi  za stre lja nje –  to  ste mo gli  da zna te 
 da ide  na  stre lja nje be zi  če ga da oni  što  rek nu. Jer, pr vo  ka ko 
do đu. Dola zi  se na glo, sa ga la mom sko ro, pa  se on da br zo  
pro zi va, br zo va s o dvo de, ta ko da vas  to ga  mo men ta  pro sto 
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 slu de i ka d i h valj da is to va re, si gur no opet ta ko: Los, los! 
Ta ko da i mi ko ji to po sma tra mo, ko ji ni smo uče sni ci sve ga 
to ga, mi se sa mi zgle da mo i ču di mo šta se od jed nom zbi lo. I 
u stva ri po sle to ga smo mi sve sni da su ti dru go vi od ve de ni 
na stre lja nje.

Sa  o vog  Saj mi šta, ja  sam  već  re kao, dok  sam ja bio 
a to  je do kra ja 1943. go di ne, ni je Saj mi šte slu ži lo  ka o  lo gor 
 za to  ma sov no  u bi ja nje, i da smo mi  tu bi li  do ve de ni da na s 
po stre lja ju. Mi ni smo  do ve de ni  tu. Mi što smo ubi ja ni, to  je 
eto  ta ko bi lo, ali da smo stre lja ni  to  ne. Od  gru pa  svih ko ja  
je bi la  na me nje na  za  stre lja nje, to  je ona  gru pa  ko ja  je od ve-
de na  pra vo  na  Ja jin ce i s tre lja na.

Da lje, bi lo  je  po je di nač nih slu ča je va  da vo de sa Saj-
mi šta, bi lo  je. Po d tim  po je di nač no  mi slim da ni je sa mo  je-
dan, mo glo  je da bu de i dva, tri i če ti ri, i bi lo  je u me đu vre-
me nu  hva ta nje  Je vre ja, pa  i li  je taj  Je vre jin ubi jen u Ma đar-
skom  pa vi ljo nu, tu  su iz vr ši o ci bi li  Bon fi lo i Zul cer. Pr vo  su 
že ne  Je vrej ke  do vo đe ne  kod  na s pr ve  že ne  što  sam vi de o  na  
Saj mi štu 1942. go di ne  to  su bi le  Je vrej ke, i da  li  su ih  tu  stre-
lja li ili vo di li  na  Ba nji cu ne se ćam  se, ali mu škar ce i de cu to 
 su li kvi di ra li u Ma đa r skom  pa vi ljo nu, ili su ih pa k vo di li. Ili 
 šta  ja znam, pod  ba ti na ma pod bi lo  ko ji m i zgo vo rom. Ali 
gru pe ni su, ni 1942. ni 1943. go di ne, ni je bi lo po tre be.

On da, re ka o  sam, bi lo  je po je di nač nih slu ča je va ubi-
ja nja mot ka ma. Ubi ja nje je vr še no tog da na ka d je bi lo to 
„vr zi no ko lo“ ka ko ga  ja na zvah. Do sta  je njih po bi je no, ko 
 god je za o stao od  tr ke i tr ča nja  on je bio ubi jen, ili  ga  je ubio 
ovaj iz  pi što lja ili  je  mot ko m u bi jen.

Da lje  je, ubi jen  je dan, to  je onog da na  ka d je  bi la ona 
ofan zi va Sta ljin grad ska, ka d je ogro man  bro j a vi o na pre le-
ta o  pre ko  Saj mi šta. Mi  što  smo  ra ni je  do šli  mi  smo  i pak 
 za u ze li  ne ke  po zi ci je, mi slim, tu  per so na la, i je dan  dru go g 
je po ma gao. Me đu tim  dru go vi ma mi smo po mo gli jed nog 
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že le zni ča ra, vi so k je dan, se ćam se i dana s nje go vih  cr ve nih  
ča ra pa, zva o  se Bo van, sa mo jo m je gru pom  do ve den, je dan  
ret ko  hra bar, član  Par ti je  ni je  bi o  a li  ret ko  če stit.13 On  je bi o 
 naj sta ri ji me đu na ma ima o  je već  ta da oko 50 go di na. I on da 
mi  nje ga  po sta vi mo  za  de zin fek to ra. I on  je pa ri o na ša ode la, 
dru gi  su  mu  dr va  ce pa li, a on  je ka o  že le zni čar znao šta  je 
ma ši na, tu  je lo žio i pa ri o  o de la.

Me đu tim, kad  su  ti  a vi o ni  pre le ta li  mi smo ose ti li da 
 je ne ka gu žva. Ni smo od mah  zna li o če mu  se ra di. Ali  smo  
o se ti li  da  ne što  ni je  u re du. I jed nog  da na ovo me  se omak-
ne i ka že: „Da bog da vrat  skra li!“ - ta ko  ne što  je re kao, il i: 
„Da bog da se ni je dan  ne  vra tio!“ Ta ko  ne što  slič no  je  re kao. 
Me đu tim, ta da je u bli zi ni  bi o  Ni ko lić, zva ni „Glu mac“ ču o 
 je  to i re kao Kon ra du. Raz u me  se od mah su ga  po zva li  i  do-
ve li pred  taj  pa vi ljon. Ta da sam ja re a go va o  na  ne ki  na čin, 
i Kon rad  me od mah ote ra o  u nu tra  i  re ka o mi  da se smi ri m 
i na če ću to  da do ži vim, jer ja sam  ne što  pi ta o  šta  se  to  de ša va 
ili  re ka o  da ima ma lu  de cu, ne što je bi lo, sa mo znam do bro 
da me je šta pom  ta da  po ju ri o  i  ta da  su ga  tu  u bi li. Ubi li  su  ga  
štapo vi ma ra di to ga  i  na  taj  na čin je  bi lo  li kvi di ra nje. Se ćam 
se  do bro  tih  no si la  kad  su nje ga  po ne li, bio je  du ži pre ko 
no si la, ča ra pe  su nje go ve  vi ri le. To  je je dan  ja ko lep lik bio. 
Mo žda  ga  vi še ni ko i ne  po mi nje. I Ra den ko Ste fa no vić i Mi-
lan  Ka ra kla jić  ga  zna ju.

On da je bi lo  još i dru gi h li kvi di ra nja u tim  pa vi ljo-
ni ma  bi lo je li kvi di ra nje onih ko ji bi tr go va li i dru gi bi ih 
pro ka za li i on da su ih tu kli da po ka žu da su sa kri li zlat ni ke. 
I oni su li kvi di ra ni. I on da smo re kli: - Eto, ta ko  mu i tre ba! 
Eto, ka kav je čo vek.

Za  am bu lan tu  sam re ka o  da je  do do la ska  Bo sa na ca 
sve u re du  bi lo, da je am bu lan ta  bi la am bu lan ta, me đu tim, 

13 Драгутин Бован по занимању железничар. Ухапшен и 
спроведен у логор на Сајмишту у јуну 1942. Убијен је у октобру 
1942.
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kad  se  po če lo  ta mo da  ku pi, on da  je D-r Jung sa ko man-
dan tom  ta mo iza šao i po di za o  i z kre ve ta, pro sto is pra zni o 
 am bu lan tu, pre ba cio u Ma đar ski  pa vi ljon i ta ko  pro sto  bi lo 
li kvi di ra no. Ta ko  da i to  ni je bi la  vi še za štit na am bu lan ta 
po go to vo  ka d je  kon ku rent na am bu lan ta  ra di la.

Pa vlo vić:
Ka kvo  je  va še mi šlje nje o to me Jun gu?

Ber be ri jan:
On  je  ta ko  be zob zi ran bio i ne  mo gu  in tim ni je  da 

znam ali  on  je  bi o  le ka r a li  ta ko  pra vo li nij ski  bi o i ne čo več no 
ta ko da je  to  stra šno bi lo. Bi lo je stra šno i otu da ka da bi on 
vr šio vi zi te i mi  sta ja li  da  bi  on  lič no  in ter ve ni sa o  mot ko m i 
 tu kao. I kad  bi god ose ti li da  Jung  do la zi mi  bi iz am bu lan te 
 po vu kli  sve  što  mo že  da se no ga ma dr ži, da  se sa kri je. Da lje, 
Jun g je bio još stra ša n a  ko bi uhva tio u pa vi ljo nu  da jo š i ma 
ti fu s a  on bi od mah  ce lu  gru pu  ne bi ubio ali ne bi hra nu, ne 
bi  ovo  i  o no, ili  bi ba cio ukrug.

Kad sam na  to  pre šao, u pro le će 1943. go di ne  je jed-
na  gru pa od 400 i ne što  vi še Po ža re vlja na odvo je no. Oko 
800 i vi še je do ve de no, iz  o ko li ne  Po ža rev ca. Me đu nji ma 
je  bi lo  i  ka lu đe ra. Bi lo  je  čet ni ka, bi lo  je sve ga. Ali ta  gru pa 
od 400 je  bi la odvo je na u taj pa vi ljon  broj 3. I ja sam  tu  bi o 
 za tvo ren, tu je bio i Bo ško odvo jen, jer  na s dvo ji ca  smo  bi li 
odvo je ni.

Pra vo  da vam ka žem, ku mi o  sam i mo lio da me uba-
ce u ne ki tran sport. A da bi  mo ga o  da odem iz - ja  sam  sva-
kog  mo ga o  da gur nem da ode a se be  ni sam  mo gao. Ja      a ko  
bih  se be  u neo u spi sak, on da  kad  bi  me pro zva li  i  o ni bi  me 
 i zba ci li ta mo, zna li  su da sam ja bio osu đen na  smrt. Stvar-
no sam bio osu đen na smrt. I to me  ga du  For ste ru imam da 
bla go da rim što  sam ostao živ. Jer  taj Ste fan, ja sam ga ku mio 
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i mo lio. Ja  sam  mo ga o  tu đa ime na  da gur nem  ko ga  sam  hte o  
a li  se be  ni sam  mo ga o  i  za to  sam mo li o  to ga  de du  Raj ci ga  da 
ide m re ci mo u Trep ču, da  i dem u So lun, sa mo da iza đem iz  
lo go ra. Ja  sam  hte o  i  na  o str vo  da idem, je r a ko  ra di te  je de te 
i ne ka ko  ste  mir ni a ne o va ko ov de gde  smo  je di no no ću bi li 
mir ni, pa i to ne uvek. Sve do slu ča ja ovo g inženjera Ob ra-
do vi ća i do ovih  ne sret nih ka ran ti na  do kle  smo  no ću igra li 
 ša ha i igra li  i  fudbala, a po sle  o vog  ni  noć  nam  ni je bi la mir-
na. Ne go  stal no u stra hu.

I on da sam us pe o  da  bu de m u ba čen u taj  pa vi ljon i 
Bo ška  sam uba cio, pro sto  da po beg ne mo, jer  ja sam iz  ne-
ko li ko  ra ni jih  slu ča je va  vi de o  da me ni  ne  da ju i Raj cig  se 
baš  sa šap ta va  sa tim  Ste fa nom  da ni je mo ga o  da  me uba ci 
ia ko  sam  bio u spi sku  jer  su me u spi sku  pre kri ži li, je r i  o ni  
su ve ri fi ci ra li spi sko ve, da ne mo gu da idem, osu đen sam, 
a po go to vo kad sam in si sti rao da idem u Trep ču, ja sam 
bio sudijski pri prav nik u Ko sov skoj Mi tro vi ci, pa sam znao 
inženjere i zna li su me u Mi tro vi ci kao le vi ča ra i si gur no bih 
us po sta vio ve zu, pa i sa Ar na u ti ma, ja sam sa nji ma ra dio 
i onaj štrajk što je bio tri me se ca u Trep či ja sam po dr žao 
stva ra ju ći za dru gu! Pa ima lju di ži vi ko ji to zna ju i mo gu da 
ka žu. I ja sam in si sti rao zbog to ga da idem u Trep ču i zbog 
to ga sam bio u ovoj gru pi Po ža re vlja na. Tu je bi lo oko sto ti-
nu ko ji su tre ba li da idu. Tu je bi lo i dru gih, Spen čić i svi ovi 
ko ji su u Trep ču oti šli bi li su tu.

Me đu tim, zbog tog ka ran ti na, jer ako bi se je dan slu-
čaj po ja vio on da bi bi li ba če ni u ovo za ra že no le glo. I on da 
ja sam tu pre u zeo glav nu ini ci ja ti vu u ovo me da sam či stio, 
ri bo, dez in fi ko vao, pro sto jed nu ve o ma ve li ku di sci pli nu za-
veo i re kao lju di ma – ako nas vra te zna se šta nas če ka, a 
ova ko po sto ji mo guć nost da iza đe mo. U gru pi je bi lo i Po-
ža re vlja na a bi lo je i dru gih ta ko da je ce la gru pa bro ja la 400.

Me đu tim, to či šće nje i to ure đi va nje, Jung je do la zio 
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po stro ja vao nas i vi deo da je ta mo red, ipak oni su na ne ki 
na čin po što va li taj red. Ši ša nje je bi lo, Ne ša, bri ca, je re dov-
no ši šao, od no sno do da vao ma ši ne a mi smo se sa mi sre đi-
va li, jer otu da ni je ni ko smeo da uđe, ne go ja sam do gla ve 
bri jao, pro sto na ne ki  na čin da odr ži mo tu po treb nu či sto-
tu. I još ne što, mi smo tu bi li oslo bo đe ni sveg onog eg zer-
ci ra, sveg onog ra da, onog ču da. I za mi sli te po ja vi se ti fus. 
Ne ki ci ga nin, po seb na so ba Po ža re vlja na je bi la u jed nom 
de lu i me đu nji ma po ja vi se ti fus. I sad An đel ko vić do la zi i 
uvek sam mu ja iz ve štaj pre da vao, i ja sam mu re kao ti fus. 
I on ve li: - Pa šta da ra di mo? Ja sam re kao ako bu de o tom 
 ti fu su  Jung  sa znao, on da  o do smo i mi u vra ga. Ni je to ma lo, 
pre ko 400 li ca. I sa ve tu je mo se a on ka že da mo ra da pri ja-
vi, a ja mu ka žem: Ču ješ An đel ko vi ću ako pri ja viš pro pa šće 
to li ko li ca, ako ne pri ja viš pa nas uhva te pro pa šće mo nas 
dvo ji ca! Ja, pro sto, ta ko na re dio sam i ni je pri ja vio. Jung su-
tra dan kad je do šao da iz vr ši tu smo tru, ja sam ovu dvo ji cu 
bo le snih gur nu u zad nji red, od no sno ovi su ih pri dr ža va li 
ova ko lak to vi ma, i ima li smo sre ću da ih Jung ni je uhva tio. 
Jer, taj ti fus je bio ne ki par ti fus, ni je onaj ti fus iz 1915 go di-
ne, ve li ka tem pe ra tu ra ali 24 sa ta i ni je ni ko umro od ti fu sa 
na Saj mi štu. To je već en de mič ni ti fus iz Bo sne i ja sam to 
znao i mi ta ko ovu gru pu spa se mo, baš ovom An đel ko vi ću 
ka žem – ra di li ste baš ono što sam ja tra žio!

Ta ko smo mi isto i u lo go ru ra di li, pro sto kad ho će-
mo da se oslo bo di mo ka ran ti na, jer oslo bo di ti se ka ran ti na 
zna či oslo bo di ti se Ne ma ca jer bi na taj na čin i oni od la zi li. I 
on da je i D-r Ste fa no vić uvek iz la zio u su sret kad sam re kao 
da se pri kri je ne ki slu čaj, ili ovo ili ono. Pa ma kar i de se tak 
da na ipak je je dan odu šak bio.

Ta da me ni ni su da li da idem u Trep ču, ja sam ostao, 
a svi ti Po ža re vlja ni su vra će ni ku ća ma, a bi lo ih je pre ko 
300. To je bi lo 1942. go di ne, se ćam se do bro 6. ma ja bio je 
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Đur đev dan. Po što je tu bi lo i čet ni ka i par ti za na, bi lo je tu 
i ne vi nih lju di, bi lo je sve ga na ro či to u ovoj Po ža re vač koj 
gru pi, to su pro sto po ku plje ni s re da kao što su one Bo san ce 
ku pi li, ne ko li ko gru pa je oti šlo, u stva ri je oko 800 Po ža re-
vlja na do ve de no. Po la ko ji su bi li spo sob ni ji oti šlo je na rad 
van lo go ra, ne znam na ko ji rad, ne mo gu će je to da se sve 
zna, znam sa mo da su van lo go ra oti šli na rad, a ovo što je 
osta lo, ka žem, na taj na čin smo im omo gu ći li da iza đu. Da 
ni je bi lo tog pri kri va nja, osta li bi u lo go ru i tu bi ko nač no 
osta li.

Se tio sam se to ga Đur đev da na, što kad sam se vra-
tio iz Mat ha u ze na 1945. go di ne sre li su me, ia ko su me đu 
nji ma bi li ne ki sta ri ji pri la zi li su ru ci i ka žu: „Da ni je te be 
bi lo i onog tvog Đur đev da na mo žda ne bi ni da nas osta li!“ 
Zna te, da nas ne bih to ra dio. Mo žda ne bih ni ta da da sam 
raz mi šljao. Ali do bro je da čo vek če sto  pu ta uči ni ne što ne 
razmišljajući. I ta da mi slim da se ve li ka de la i stva ra ju. A 
mi slim da je ovo ve li ka stvar bi la.

Ja sam na taj Đur đev dan i uo či Đur đev da na iz naj-
ve će in tim no sti i ose ća nja Sr ba za taj Đur đev dan, zna ju ći da 
je to na sta lo iz onog – Đur đev da nak haj duč ki sa sta nak itd. 
da tu ne što tre ba i on da du bo ko sve stan da lju de tre ba na 
ne ki na čin po ve za ti, zbli ži ti, na ne ki na čin im ono naj lep-
še u nji ma pro bu di ti, lo gor je lo gor, mo že bi ti i ko mu ni sta, 
na ža lost bi lo je i ko mu ni sta ko ji je ak tiv no po ma gao, me đu 
nji ma Ki sić i ta dru ži na bo san ska, tre ba, ka žem, što je naj-
lep še u lju di ma pro bu di ti i podsetiti ih na ne što, ja sam is ko-
ri stio - evo Bo ško je sve dok tu – baš taj Đur đev dan. I to sam 
po stu pao ona ko kao što sam de te do ži veo taj Đur đev dan, a 
to je na re dio sam da se u sve ka za ne ko je smo ra di pa re nja 
ima li vo da do ne se da se taj pa vi ljon broj 3 s vr ba ma oki ti jer 
spo lja ni smo sme li i da smo je dan ka zan vo de osta vi li na-
po lju da pre no ći, za jed no s vr ba ma. Vr be su nam do no si li i 



108

Раде Ристановић

Mi ša i Ne ša i oni dru go vi ko ji su osta li spo lja.
I ume sto usta ja nja ko je je bi lo u 5 sa ti to ga da na ia-

ko je bi lo i čet ni ka ja sam re kao da usta ja nje bu de u 4 sa ta. 
Ja sam po stro jio sve oko to ga ka za na, svih tih 400 i on da im 
odr žao go vor. Opo me nuo sam ih na to i eto odr žao go vor. 
Ne znam da li je to va žno da se po mi nje, ali drug No va ko vić 
je sve dok o to me ka ko sam i šta go vo rio i o bor bi, i o is ho du, 
a to je 1943. go di na, 6. ju ni, još ni je bio pao ni Sta ljin grad, 
ali to su stva ri mo žda su vi še dr ske i da sam mo žda raz mi-
šljao ne bih to ni kad ni ura dio.14 Jer mo gao je ne ko od čet-
ni ka da ode i da ka že me đu tim, ni ko, što zna či da sam ipak 
pra vil no re zo no vao. Ia ko pro bu diš u čo ve ku ono in tim no 
da on da ne će. A ta da u lo go ru ja ni sam ni šta pre sta vljao u 
stva ri.

Pa vlo vić:
On da je bi o  Sta ljin gra d već  go tov?

Ber be ri jan:
To je bi lo 6. ma ja 1943. go di ne, i on da Sta ljin grad 

ni je  bi o  jo š pao. (Pa vlo vić: On  je već  kon cem 1942. go di ne 
i po čet kom 1943. go di ne...) Još  su bor be  vo đe ne  a  te k ju la 
 i  av gu sta je u stva ri bi la  pre da ja, a po go to vo za na s mi  to  
ni smo  zna li. (Pa vlo vić: Jo š no vem bra  me se ca 1942. go di ne 
bi la  je bit ka  kod  Sta ljin gra da! - Ne moj te  o vo  pi sa ti!)(Ob ja-
šnja va nje o da nu  pa da Sta ljin gra da iz me đu  Pa vlo vić  Mi lo ša 
 i  Ber be ri jan  Mi še).

Sta ljin grad skom  bit kom i do la skom  Maj ni ka  za  ko-
man dan ta  lo go ra  si tu a ci ja u lo go ru  se znat no  po bolj ša la. 
Pro sto  se  o se ti lo  da i o ni  mo gu  da gu be, on da je Mer ters 
po be gao, Zul fer  je još ostao ali  o ni  dru gi  su uhva ti li  i  po be-
gli u Beč  po d i zgo vo rom  na  do ško lo va nje, itd. ose ti lo  se to 

14 Бошко Новаковић борац Ваљевског партизанског 
одреда заробљен у марту 1942. У логору на радио у радионици. На 
Сајмишту остао све до маја 1944. када је упућен у логор на Бањици.
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od ma h i ta da je Maj ni ke  do ve den na  me sto  o nog  zli kov ca 
For ste ra. To  je eto  jed na  e pi zo da sa to ga Saj mi šta.

Sad  da se vra tim ka ko sam ja do pa o  vla sti  ta mo na 
Saj mi šte.

Kad sam bio do ve den sa gru pom od 11 i kad sam bio 
od to ga Po po vi ća pre sli šan i od ve den u pa vi ljon, raz u me se 
da sam pro šao i ja kroz kan ce la ri ju kao i svi dru gi. Drug ko ji 
je ra dio u kan ce la ri ji de da po koj ni Đu ro Glanc je ja to ta da 
ni sam znao – biv ši su di ja sre skog su da iz Sa ra je va. Taj Đu ro 
Glanc je ra dio na kar to te ci, od no sno na upi su. On me je pi-
tao: - šta si, ko si, ka ko si, i po pu nja vao kar to ne.

Da lje, sa znao sam – već i po pre zi me nu vi di te da je 
Ne mac. Me đu tim, kad je u Sa ra je vu bio iza bran za su di ju 
pre kog su da od stra ne usta ške on je od bio. On ni je ko mu ni-
sta bio. Ne bih re kao ni da je sim pa ti zer bio. Ali, on ni je hteo 
da bu de su di ja pre kog su da u Sa ra je vu. I za to je kao Ne mac 
do ve den na Saj mi šte. Ja sam nje ga za te kao tu. Ja ni sam znao 
Đu ru, on me upi si vao.

On da, ka žem taj Đu ra kao Ne ma c i pa k je Ne mac, a 
ovaj Me ters i ovi  stal no  su ga osu đi va li  zbo g o vo g i li  o nog, 
i ne kao su se bi li  i zmi ri li, ta ko  da ni ti  je on  mal tre ti ran od 
njih, po seb no, a i  sla bu njav, po gr bljen sav, bi o  je tu. I kad 
sa m ja do ša o  na  to  Saj mi šte i kad  me je pi tao šta  sam i ja re-
ka o  da sam su di ja, ja  ta da ni sam  ni  znao, ja  sam  sve mi sli o  
da me  ne ka  vlast is pi tu je. A ni sam  zna o  da  je Đu ra za tvo-
re nik ka o  i  ja. I su tra dan kad je  ra spo red  na  po sa o  bio, po-
fron ti li  su nas i ovaj  ble sa vi „Bra do nja“ - Po po vić ka že: „Ti u 
kan ce la ri ju!“ Odem ja u kan ce la ri ju i po sle  Đu ra  ka že da  je 
on in ter ve ni sa o  kod  ne ko ga  tu  Fer val te ra a ne  kod  ko man-
dan ta  sa mog, a taj  je u stva ri bio eko nom, opet oda tle  da  li iz  
Be le  Cr kve i in ter ve ni sao i ta ko sam ja do šao u kan ce la ri ju 
 da  po ma žem  Đu ri. I po što  je on  su di ja a ja su di ja i on  je hte o 
 jed nog  da iz vu če.



110

Раде Ристановић

Ja sam on da ra dio sve po na lo gu. Tre nut no ni smo 
mo gli ni šta. Pi sa li i raz vo di li po knji ga ma i kar to ni ma šta 
se de ša va. Me đu tim, Đu ra do pad ne ti fus i ov de umre i sa-
hra njen je u Be o gra du. Po sle to ga ja sam ostao na nje go vom 
me stu.

Pa vlo vić:
Ta mo se po mi nje ne ko ime Hal ter u pi sar ni ci, ko ji je 

iz la zio sa spi sko vi ma?

Ber be ri jan:
Ni je ta kav bio. Ni ti je ko sa spi sko vi ma jer su spi sko-

vi no še ni ko man dan tu.

Pa vlo vić:
Je li ni  je dan imao do si je?
Ber be ri jan:
Ni je.

Pa vlo vić:
Ali ipak je dan je re kao, kad su tre ba li da vas ne gde 

po ša lju, da vas iz vu ku, vi ste ipak za klju či li da ste osu đe ni na 
smrt ili do kra ja ra ta?

Pa vlo vić:
Evo, ka žem vam, ovaj Raj cig on je već re kao svo je-

vre me no Ste fa nu još on da, ja sam hteo u je dan tran sport da 
idem, pa sam hteo u dru gi, pa sam hteo u tre ći, pa ni u je dan 
mi ni su ni ka ko do zvo lja va li sa Saj mi šta da idem. Jer Ge sta-
po pro ve ra va ju ći je re kao da ja ne mo gu i ovaj je na pro sto 
re kao da ja ne mo gu. Me đu tim, ovi me ni su vo di li oda tle ali 
mi ni su da li ni da iza đem oda tle.

Jer, slu čaj Ka ta ni ća, An đel ko vi ća, Ste fa no vi ća, Sto ja-
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no vi ća. Me ni je Ste fan re kao jed nog da na da je spi sak do šao 
i ja sam do bio taj spi sak u ru ke da vi dim da li se ti na la ze u 
lo go ru. Da pro ve rim i to se po sle vra ća. Me đu tim, ta da je 
bio Maj ni ke ko man dant lo go ra. I pro ve rio sam i met nuo ko 
je. Me đu tim sam vi deo da su ti lju di tre ba li da bu du stre lja-
ni, i ja sam to pri krio i od Si ni še i od ovih dru go va, ma da su 
oni po sle sa zna li. Ja sam in ter ve ni sao kod Maj ni ke ra. Ka-
žem, s nji me je mo glo, on je tr go vac iz Ham bur ga je bio, i 
ne ja to li ko ko li ko pre ko ovog ne sret nog Ste fa na. On je išao 
i re kao ka ko je Si ni ša neo p ho dan u apo te ci kao i ovi dru gi 
le ka ri i da ne bi imao ko dru gi da to ra de. I bi lo je on da – ili 
da ni ste na li cu me sta, da ste ne gde re ci mo na ra du, na že-
le znič koj sta ni ci, da ste ma gde bi lo, ili ja kad vas po zo vem 
da ka žu da je umro. Ali za Si ni šu ni ka ko ni si mo gao re ći da 
je umro, za dok to ra Ste fa no vi ća ni ka ko ni si mo gao to re ći, 
ne go mo gao si sa mo za ne kog ne po zna tog. Ta ko za ne kog 
ko se na la zio u ne koj gru pi ko se ni je kre tao. Kao za me ne, 
ni ka ko ne bi mo gao re ći – umro. Naj zad, tu sam od ju tra do 
mra ka pred oči ma.

I oni  su ta ko osta li. Eto, isti  ta ka v je slu čaj bio tu. Mi 
smo na vod no osta li  tu  što  smo  i pak  do bri bi li, što  ka žu  ad-
mi ni stra tiv ci  da nas ne gde li kvi di ra ju a mo žda i pu ste. Eto 
slu čaj Ge ri ćev. On  je ta ko  ve što  ra di o  i  spo lja  je bi lo sve  ta ko 
u re du  i  on  je bio pu šten  sa  Saj mi šta. In ter ve ni sa li  su i on je  
pu šten, oti ša o  ku ći. Ge rić  se vra tio u Uži ce. Ali po sle  je  po-
no vo bi o  po ve zan i do ve den na  Ba nji cu.

Ta ka v je slu čaj  bio i sa m nom. Ali  da  o dem oda tle, ja 
to ni sam  mo gao da odem, je r i pak, ni ti  ja ni ti ti  dru gi.

Ja  sa m o sta o  na me sto  Đu re  Glan ca i pre me tao ime-
na dru go va iz spi ska u spi sak, a ima  lju di su di ja sad, da sam 
ja u od go vo ru na pi ta nje da re gi stru jem da li je tu ili ni je tu, 
če sto  pu ta re kao – umro, ia ko ni je umro. Je dan slu čaj Fi li-
po vi ća su di je, na ža lost, ni je se vra tio ali nje go va se stra je tu 
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ži va Da ra Fi li po vić na stav nik je bi la do pre ne ke go di ne, on 
je baš njoj pi sao – to bi pi smo mo glo da se na ba vi. – On da 
ono što sam od ra sle tr pao za de cu.

On da, dru ga stvar, pi ta nje tih ve sti. Ko man dant je 
i ma o  tu  svoj  ra dio. Ja  sa m u ju tru  ra no usta ja o i od ra dio 
Lon do na uzi ma o  ve sti u 6 sa ti. Sve  do k on  ne bi  tu  do šao ja  
sam uzi mao ve sti i to je  pre ko  ka na la, pre ko  Bo ška, pre ko 
 Ži ki ća, pre ko  Dra ge  Spen či ća i pre ko  dru gih. Ta ko  da je i tu  
bi lo oba ve šte nje.

S dru ge  stra ne, ja sam  tač no  zna o  ko  do la zi, ka ko 
do la zi, što  ka žu - ko li ko  je te žak, ja sa m on da  dru go vi ma 
go vo rio. I ja da bih ta ko  mo ga o  da  ra dim, ja ni sam  po seb-
no  a gi to vao, ni sam  ne ke po seb ne  sa stan ke odr ža vao, to bo že 
sa ču vaj. Da  sam  gru pa ši o  i li  ta ko, ja  sam  ta ko, et o, što ka-
žu - na čel no  ra dio. Me đu tim, svi ma je nji ma na taj na čin 
po magano i oba ve šte ni su, ili sklo nje ni bla go vre me no, ili u 
am bu lan tu do ve den, ili oda tle  i zve den pre vre me na, ili eks-
pe do van tre nut no, ili kad je pro ziv ka  re ka o  da ni je tu. Jer, 
ka žem, pra vi lo  je bi lo, do la zio je taj  na red nik Raj ci g i on  bi 
 pro zi va o  i  a ko  je tu, tu: - Los, los!... a a ko ni je on  bi ga  pre-
kri žio, i taj  spi sak  ni kad vi še ne  bi  do šao, ne go bi  se sma tra lo 
 da  su ta  li ca, ko ja su po tom  spi sku, li kvi di ra na. I to g i stog 
Fi li po vi ća  ste  mo gli  da  gur ne te u dru gi  spi sak i on bi  o dla-
zio. Ja  sam  to  znao da  ne će ni ko  da  pro ve ra va i da pro ve ri. 
Ka žem, znao, ali, eto, mo ga o  sam  da  se  i  pre va rim. Eto slu čaj 
 moj, ja ni sam  mo gao sa mog  se be  da gur nem u taj spi sak.

Pa vlo vić:
Šta  mi sli te, dok ste vi bi li ta mo, ko li ko je ukup no 

pro šlo kroz taj lo gor, ona ko pri bli žno, da uhva ti mo šta je 
pri bli žno pro šlo?

Ber be ri jan:
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In te re sant no je  to, ia ko se dnev no iz ve štaj da vao, i 
bi lo da na sa 120 kad smo po če li pa do te ra li do 14.000 pa 
re ci mo i 15.000 to je dnev ni iz ve štaj sva kog da na se tom 
Majs ne ru pre no si lo, bi lo je i umi ra nja, a ni kad mi ni je pa lo 
na um da to ne ka ko su če lim i da sa be rem.

Za to sam re kao da je Mi tra ši no vić be le žio tač no ko-
li ko je ko ga tran spor ta do la zi lo u lo gor. Ta ko mi je on re kao. 
Je di no na taj na čin bi mo gli te broj ke da sa be re te. Ja mi slim 
da je sa mo Ko za ra, Bo sna oko 20.000 da la. On da, Ze mun ski 
i dru gi ni su ta ko broj ni bi li. To je do 1943. go di ne. Re ci mo 
Po ža re vač ka gru pa je 800 bi la. Jed no vre me Be o grad i unu-
tra šnjost vi še ni su ni da va li, sve je na Ba nji ci vo đe no.

Pa vlo vić:
Ta nas ci fra go li ca – da bi mo gli sa zna ti ukup nu ci-

fru kao i za Je vre je?
Ber be ri jan:
Za Je vre je ne znam. On da je bi la jed na ci gan ska gru-

pa iz oko li ne No vog Pa za ra, ona je do ve de na i li kvi di ra na. I 
tu su bi le pr ve že ne i de ca su se po ja vi la, oni su bi li u onom 
pa vi ljo nu na ula zu, mi slim broj 5.

Cve ta Pet ko vić:
Je ste li ima li kon tak ta sa žen skim pa vi ljo nom?

Ber be ri jan:
To je gru pa što je iz Bo sne do ve de na i iz Sre ma. Ja 

sam znao i ja sam pro la zio kraj njih ali ja u pa vi ljon ni sam 
ula zio.

Pa vlo vić:
Ka žu da je ta mo re žim bio ne što bla ži?
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Ber be ri jan:
Ne  bla ži ne go sa svim blag. Ni su uop šte na rad išli. U 

tom pa vi ljo nu je bi lo naj vi še se ljan ki. Za u sta vi te pi sa nje pa 
će mo po sle na sta vi ti. (Ob ja snio je da je La zar Te šić, šo fer, 
ko ji je bio po li ca jac u lo go ru imao pra vo da ide u pa vi ljon 
kod ci ga na.)

Kra jem 1943. go di ne ja sam u jed noj gru pi od ve den 
u Au stri ju i ra dio sam u fa bri ci kod Gra ca u Ton bor ku (?)

Cve ta Pet ko vić:
Da li se iz te gru pe se ća te ne kih ime na?

Ber be ri jan:
Je dan je bio jav ni tu ži lac iz Pro ku plja, sad ne znam 

tre nut no gde je, ina če, iz Su bo ti ce je je dan umro, i ne bih 
mo gao vi še da ka žem.

Pa vlo vić:
Ka ko ste se uba ci li u tu gru pu?

Ber be ri jan:
Pa naj zad sa ovim in ter ven ci ja ma i ovim i onim, i 

tre ći je do šao tu po sle Ma ni kea ne ki Be ker. I on je Au stri ja-
nac bio, po sle se pro pio. Ja sam po mo ću Ste fa na i po mo ću 
tog Be ke ra baš me on uba cio u tu gru pu...

Pa vlo vić:
Be ker  ni je  bi o  do bar, on  je bi o  mo žda bo lji od onog 

For ste ra?

Ber be ri jan:
On kad je do šao pr vih da na mo glo je s nji me da se 

raz go va ra. Be ker je bio do zvo lio i ro di te lji ma. Do tle se na 
pri mer ovo de ša va lo – ako bi ne ko do šao na Saj mi šte pa da 
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na vra ti ma tra ži svo ga si na, ta da je od mah pro vo đe na is-
tra ga na ko ji je na čin on sa znao. I oni bi ga on da pre bi li na 
mr tvo ime. Što je naj go re što bi on da on re kao da on ni je 
tu. Ja se se ćam do bro jed nog slu ča ja kad su  dva bu gar ska 
ge ne ra la do šla sa je nom že nom iz Ni ša da tra že apo te ka ra 
jed nog. I ge ne ra li su do bi li od go vor da se on ne na la zi tu 
ne go da je po slat u Ne mač ku na rad. Ja sam bio pri su tan tu 
kad je ta kav od go vor dat. A ako bi ne kog na šeg tra žio ne ko 
taj bi od mah do bio ba ti na zbog to ga ka ko su oni sa zna li da 
je on tu. To je jed no.

Dru go, Be ker od mah pr vi da na – kon kre tan slu čaj 
Va se Ži ki ća, re ci mo, tim ce du lji ca ma je nje go va že na i pu-
tem tog elek tri ča ra odr ža vao ve zu sa Be o gra dom, ona je bi la 
oba ve šte na da se on na la zi tu. On joj je do zvo lio. Pa maj ci 
Kom pa njen co voj  do zvo lio, pa je do zvo lio još ne kim. To je 
pr vih da na bi lo. I ja po mo ću ovog Šte fa na i po mo ću Raj ci ga 
to ga ja sam us peo da iza đem iz tog lo go ra. A mo gao sam sto  
pu ta po be ći iz lo go ra. Sa mo da je bi la ve za. Pa ja sam osta jao 
van lo go ra pa sam mo rao da se vra tim. Ni je bi lo mo gu će da 
osta nem.

Pa vlo vić:
I ovi dru gi ka žu da su mo gli da po beg nu ali re per ku-

si je nad ovi ma ko ji su osta li bi le su ve li ke?

Ber be ri jan:
Ni je, Ja sam malopre re kao da su nas va lja li, da su 

nas tu kli ali da se o ži vo tu ra di lo, ni je. Ovaj što je be žao sa 
ra di li šta ne ki Ma tić, on je uhva ćen, jer je bio tu u Be o gra du. 
Ni je ve zu uhva tio, i nje ga su vra ti li na Saj mi šte. On je pre-
mla ćen. Osam raz re da gim na zi je ima, stu dent je, mla ćen je 
do bož je ku će. Da je ona ko kr vav i ona ko ja dan bio od re đen 
da či sti klo zet. Ipak ni je ubi jen. Ali je on bio taj ko ji je u ja mi 
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klo ze ta bio i mo že te mi sli ti šta to zna či na te ra ne. I o nje mu 
se mno go vo di lo ra ču na i već je bio na me njen li kvi da ci ji. 
Ni šta lak še ne go za bi ti kur šum u če lo, ali čo več no. Ja sam 
ipak us peo da i nje ga uba cim u tu TOT-ovu gru pu, i iz te 
gru pe ne ki su oti šli u Nor ve šku, ne ki ova mo ili ona mo, ali 
on je umro. Va sa ga je ne go vao i po ku ša vao da ga spa se, ali 
đa vo la, bi lo je go to vo s njim. Eto ta ko su osu đi va li.

Re ci mo, jed nog ku va ra, opet je ne ko pro ka zao, opet 
iz te Bo san ske ne sret ne gru pe. On je opet tr go vao s por ci-
ja ma je la. On je mo gao da do da por ci ju bo lju, kad si pa kao 
ku var. I on je za to ne što pri mao. Kad su ga pri ja vi li da je 
pri mio, opet ba ti ne, opet či šće nje klo ze ta i ni je osu đen.

Cve ta Pet ko vić:
Taj tran sport ko jim ste pu to va li do gra ni ce, ko li ko 

da na ste išli?
Ber be ri jan:

To je jed na gru pa od ne ko li ko nas i mi smo od mah išli. 
To je bi lo 1943. go di ne i od mah smo bi li po sla ni ta mo i ras-
po re đe ni na po sao. Ja sam imao tu ne zgo du da sam do šao 
– ra dio sam u ra di o ni ci na no še nju gvo žđa, to je bio Ric-
htun ga be tri eb – Pred u ze će za rad, ra di le se oso vi ne. Bi lo 
Če ha, bi lo Ru sa, bi lo Fran cu za, naj ma nje nas Sr ba bi lo. Ja 
sam ra dio u jed noj ra di o ni ci i po što sam oda vao ne kog in te-
li gent nog čo ve ka, onaj me je pi tao – gu rao sam ko li ca, - šta 
ste ta mo bi li.

- Za vr še no u 11,50 ča so va -
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2.2. ПАР ТИ ЈА КО МУ НИ СТИЧ КА И НА ЦИ О НАЛ
СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА У СРП СКИМ ЗА РО БЉЕ НИЧ

КИМ ЛО ГО РИ МА1

Пи сац ових ре до ва про вео је пу не две го ди не по 
ра зним за ро бље нич ким ло го ри ма као не мач ки ухап ше-
ник и имао та кву очај ну окол ност да је не пре кид но био 
у за јед ни ци са упа дљи вим про цен том за ро бље них ко-
му ни ста. Па га је то дру штво окру жи ва ло чак и по ис-
тра жним за тво ри ма спе ци јал не по ли ци је у Бе о гра ду и 
Ге ста по-a, па је уз то и у бун ке ри ма овог по след њег, где 
су нај ма ње мо гућ но сти за оп ште ње за ро бље ни ка по што 
је сва ки од њих по себ но и сна жно изо ло ван – био од 
истих у сто пу пра ћен. У ло го ри ма Ге ста по-a на Сај ми-
шту, Ба њи ци и код Со лу на пак до дир са овим био је за 
ње га по све днев но тех нич ки вр ло при сан, јер је у за јед-
нич ким про сто ри ја ма и жи вот ним усло ви ма про во дио 
да не, ме се це и го ди не.

За то је он при лич но без бри жан у по гле ду бо ја-
зни због мо гућ но сти пре при ча ва ња ства ри са не до вољ-
ним оба ве ште њи ма или за па жа њи ма. И ма да је до тич-
ни мно го све стан да би код ње га спо соб ност за ово по-
след ње мо гла би ти не знат на ипак је сте као објек тив но 
уве ре ње ка ко су пре жи вље не ње го ве при ли ке би ле та-
ко гру бе и за па жај не и са ви дљи вим тра го ви ма на те лу 
му при бе ле же не, те се не же ли при бо ја ва ти при мед бе о 
нео бјек тив но сти. На про тив пи сац је пун жа ље ња што 
по се ду је до вољ но спи са тељ ске мо ћи да це лу ствар ност 
она ко умет нич ки при ка же ка ко ју је он са сво јим дру-
го ви ма жа ло сно пре жи вео. Али исти на ва пи за сво јим 

1 Вој ни ар хив, Чет нич ка ар хи ва, к.117, ф. 2, д. 11.
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обе ло да њи ва њем и за то мо ра на ста ви ти да ље.

САЈ МИ ШТЕ

Ло гор Ге ста по-а на Сај ми шту у зе мун ском по љу 
нео спор но је нај гро зни је му чи ли ште за чо ве ка ко ји је 
ика да исто ри ја ви де ла. Ње гов ефе кат је пре ва зи шао све 
та кве уста но ве на ро чи то због то га што се та мо сви по-
ку си, ко ји се над љу ди ма из во де, из во де од јед ном у ма-
са ма ко је бро је хи ља де и хи ља де, и та ко ре ћи не ма ни 
јед ног мо мен та ни си ту а ци је у ње му где би би ло мо гу ће 
ка за ти ка ко је бу ра је зе и смр ти про шла ма кар за тре-
ну так.

Ве чи ти са мрт нич ки страх од смр ти од ба ти на, 
ве чи то аве тињ ско гла до ва ње до уни ште ња жи во та на-
ро чи то ба ти на ње ка ко се мо же за ми сли ти про у зро че-
но од нај и стак ну ти јих (не ја сно) не пре кид ни су епи те ти 
тих про сто ри ја. Је зи во и ле де но мар шо ва ње и јур ња ва 
по по ља ни Сај ми шта што их из во де че те, ба та љо ни пу-
ко ви и ди ви зи је, два де сет хи ља да љу ди од јед ном, гро-
зних аве ти од ожи вље них мр тва ца, ожи вље них срп ских 
(не ја сно) па са и бан ди та, ко ји очај нич ки ви чу не го ра-
ја Сма ил Аге: „Хље ба, хље ба, го спо да ру“ а ме сто ово-
га до би ја ју то ја ге и кор ба че пра ће не па кле ним сме хом, 
псо ва њем и из ру ги ва њем, не ма ју се ка квим дру гим по-
ја ва ма сме не, сем са сма ње њи ма за сто до две ста раз-
бој ни ка иза сва ког та квог „ег зи ци ра“.2 Огром на ста да 
љу ди ко ја не пре кид но па су тра ву око жи це ло гор ске, 
без број ни ис тра жи ва чи ко сти ју ба че них у кло зет мо-
жда још пре го ди ну да на, очај нич ки лов ци жа ба, ко ји 
не ма ју успе ха ве ли ко га; ма сов ни на стро је ни уби лач ки 

2 На овом ме сту ау тор ци ти ра сти хо ве из пе сме Ива на Ма-
жу ра ни ћа „Смрт Сма ил Аге Чен ги ћа“.
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куп ци истих и дру ге нај стра шљи ви је и нај ку жни је ро бе 
по нај по год ни јим по ну да ма; за жи ву жа бу зим ски ка пут 
с ле ђа, за тру лу и у по га ну по хо ва ну кост злат ни сат (ве-
што са кри вен од вла сти) за сле до ва ње хле ба од 80 гра ма 
ци пе ле с но гу, или оде ло чи та во, или сат, или што год 
про да вац хо ће, за ча су во де 10.000 ди на ра пред ста вља ју 
пи јач ни дан сва ког да на у ме сту Сај ми шту. Не пре глед не 
фа лан ге го лих и у бо ју са мот ка ма пре тво ре них ко сту ра 
ко ји од гла ди, же ћи и ту че не чу ју већ ме сец да на ни-
шта, али се кре ћу по истом за ко ну ра је из про шле нам 
исто ри је: „Пла чан (не ја сно) не са мо стра жња тру ба на 
суд мр тве бу дит мо ра, кад тро стру ку би чи исто тво ре“; 
ур лик и ва пај ра је бо сан ске: „Не мој ба јо и љу ди но, ба јо 
слат ки не мој уби ти, ни је сам крив ба јо, би ја сам и ја у ау-
стриј ској вој сци“ с јед не стра не и пре бро ја ва ње на ту ре-
ве дру гих, ко је ту че ни из бро ја ти мо ра ју, али па да ју пре 
уби је ни јер се оне из бро ја ти да ље од осам не да ду, не го 
се он да чу је уз ја ук до не ба „10, 2, 15, 7“, „не ва ља бро ји 
ис по чет ка“, – 1, 8, 20“ и он да ве чи ти та јац с дру ге стра-
не, ис пу ња ва ју тре ме и про стор Сај ми шта. Пу ко ви у кр-
ви и гној и из мет из ле пље них оде ли ма и те ли ма од ди-
зен те риј ских екс у да та, у аго ни ји ти фу сној пре пла вље ни 
би ли о ни ма и би ли о ни ма бу ва и му ва, ле же не пре кид но 
на Сај ми шту у кру гу и до ви ку ју: „ба јо, бра те хље ба ми 
дај, во де дај, во де, во…..о…де, во де е е ее, бра те“, и та ман 
кад већ ду ша њи хо ва успе ва да се из те ла ис чу па, због 
ју ри ша што га чи не, не да су мр тва већ истин ски мр-
тва ра ју го ми ле ло гор ских по ли ца ја ца и Не ма ца са то-
ља га ма, кор ба чи ма, уста ју по но во у тр ку, па се тек он да 
ра ста ју са жи во том, до бив ши по след ње пе ча те му че ни-
штва на ша ра не на ко жи им у ви ду ма сни ца и пу ко ти на. 
Фа бри ка ко ја је про из во ди ла 1942. го ди не у ју ну, ју лу, 
ав гу сту и сеп тем бру 300-400 днев но мр твих од ба ти на, 
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гла ди и же ћи је сте ло гор Ге ста по-а на Сај ми шту. Та ко је 
Сај ми ште, та ко ми Бо га и жи во та и све га нај све ти јег на 
Све ту та ко ми сло бо де и Ср би је!

II
У по је ди но сти ма пак ово из гле да ова ко. Ни је са-

мо та кав па као вла дао услед пре пла вље но сти људ ства, 
нео р га ни за ци ја и те шко ћа тех нич ких око ба ра та ња са 
то ли ким ста нов ни штвом скон цен три са ним на то ли ко 
ма лом про сто ру. На про тив, стра да ња би та мо би ла куд 
и ка мо ма ње ка да не би би ло чвр сто ор га ни зо ва но и си-
сте мат ски све сно и на мер но за сно ва ног ци ља: уби ја ња 
све га што је срп ско. Тај че лич ни си стем из ко га се го то-
во ни ко ни је мо гао из ву ћи уто ли ко је био сна жни ји што 
је био дво стру ко ор га ни зо ван и та ко спро во ђен. Пр ви 
део ње гов, тј. онај нај оп шти ји, устро ји ли су Нем ци, а 
дру ги у по је ди но сти ма раз ра ди ли су ко му ни сти и из во-
ди ли га ма те ма тич ки пре ци зно.

Упра ву ло го ра са чи ња ва ју: с јед не стра не не мач-
ки ко ман дант у чи ну ка пе та на из ре до ва СС тру па и 4 
вој ни ка истог ро да вој ске, а с дру ге стра не са ми за ро-
бље ни ци чи је су функ ци је ова ко по де ље не:

1. Ко ман дант ло го ра. Ово га је ду жност да од го-
ва ра за стрикт но спро во ђе ње свих не мач ких на ре ђе ња 
у ло го ру. Власт му је нео гра ни че на над за ро бље ни ци-
ма. Сред ства ко ји ма оства ру је зах те ве сво јих го спо да ра 
све де на су са мо на мот ку и пра во да њо ме оду зме жи вот 
ко ме на ђе за сход но.

2. Шеф по ли ци је. Та ко ђе се по ста вља из ре до ва 
за ро бље ни ка од стра не Не ма ца. Пред ста вља из вр шну 
власт не мач ког апа ра та. Зна чи ње го ве вла сти су та ко ђе 
у мот ки оку пље ни.

3. По ли ци ја ко ја је у ле то 1942. г.  бро ја ла 93 чла-
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на, а ка сни је са сма ње њем бро ја за ро бље ни ка сук це сив-
но ма ње. Ова из вр шна на ре ђе ња сво га ше фа та ко ђе са-
мо са мот ка ма.

4. Во ђе пар ти ја ра да. Од го вор ност ових па да за 
оба вља ње од ре ђе ног по сла у од го ва ра ју ћем вре ме ну и 
про пи са ном тем пу. Мот ка је и код ње га је ди но сред ство 
за спро во ђе ње ње го вих ду жно сти.

5. Шеф ку хи ње. Ста рао се о „пра вил ној рас по-
де ли хра не“. Не пра вил но сти ис пра вља је ди но мот ком.

6. Ку ва ри, ко јих је у по ме ну том вре ме ну 95 на 
бро ју. Њи хо ва функ ци ја је са др жа на у са мој ти ту ли. 
Ина че у све му по ма жу сво ме ше фу по мо ћу мот ке.

7. Пер со нал са број ним ста њем од 70. Они су у 
ра ди о ни ца ма као струч не за на тли је. Ина че у свом при-
су ству на кру гу или по по тре би вр ше ду жност по ли ци-
је. Озна ка ових је бе ла тра ка на ле вој ру ци а оба ве зна 
мот ка у де сној ка да је ван ра ди о ни це.

8. Бол ни ца, ко ја у глав ном слу жи за пер со нал и 
за људ ство на ве де но под тач ка ма 1-8.

9. Рад на „сна га“ – оста ли за ро бље ни ци. Они 
не ма ју ду жно сти дру гих сем да под но се сва из во ђе ња 
по ме ну тих функ ци о не ра. Ина че из њи хо вих ре до ва по-
ста вља ју се и они.

Усло ви да се до би је јед на од на ве де них по ло жа ја 
је су или пре по ру ка од Ге ста по-а при спр о во ђе њу у ло-
гор или лич не за слу ге код Не ма ца у ло го ру: при ро да 
ових за слу га је сте шпи ју на жа. Про ка за ти дру га ко ји је 
„Дра жи но вац“ или ко му ни ста, или има но вац, ду ван, 
нож, или је го во рио да је овај жи вот не из др жљив или 
не што про тив Не мач ке, оси гу ра но је ме сто сти ца њу 
пре сти жа над оста лим и спа се ње жи во та.

Пра ва пак иза бра ни ка ових са сто је се у ма ло ве-
ћем сле до ва њу хра не обич но два „пар че та“ хле ба (укуп-
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но 160 гра ма) за сва ки оброк, а обро ка има за ове три, 
и ду пла пор ци ја за ру чак (ка сни јих да на) са пор ци јом 
ве че ре. Од ба ти на у ма си су за шти ће ни, али по је ди нач-
но не увек, тј. не и он да ако Не мац ни је за до во љан са 
њи хо вим не до вољ но из ра же ним ба ти на њем људ ства.

Пра ва упи са них под 9) је су 80 гра ма хле ба и јед-
на пор ци ја не за сла ђе не ка фе од жи ра тј. ако до стиг не, 
за 24 ча са, и ово је на ро чи то ва жи ло за ме сец ју ли, ав-
густ и сеп тем бар 1942. го ди не, док је ка сни је до де ље на 
јед на пор ци ја од  ли шћа ке ља, ку пу са и гра шка, тј. оба-
ре ног пр ља вог ли шћа у под не.

Сам жи вот у ло го ру та ко ђе је у ре гу ле по ста-
вљен. Спа ва ње за ро бље ни ка бро ја 9 оба вља се у кре ве-
ти ма и по себ ним со ба ма. Хи ги је на ових у со ба ма оба-
вља ју при пад ни ци бро ја 9. из ово га пак бро ја људ ство је 
сме ште но у три па ви љо на, у сва ком по шест хи ља да. То 
су ју го сло вен ски па ви љо ни број 1, 2 и 3. У овим па ви-
љо ни ма се спа ва на го лим да ска ма , тј. „бок со ви ма“ ко ји 
су тро спрат ни. Сва ки бокс има две ста до три ста љу ди. 
Вре ме спа ва ња је 20 ча со ва.

Уста ја ње за људ ство под бр. 9 је сте пет са ти из-
ју тра. Вре ме за спре ма ње и по стро ја ва ње це лог ло го ра 
тра је ¼ ча са а не ка да и са мо три ми ну та што за ви си од 
же ље по ли ци је. У строј се из ла зи у нај ве ћем тр ку, а по-
след њи ко ји су на вра ти ма у стра хо ви тој гу жви, ло мља-
ви, и га же њу у ви ду ор ка на ма са ко ја под ба ти на ма ја у-
че, цви ли, за по ма же, за ме бо жи је. Ти ска ју из ла зу, би ло 
је на пра гу мо ти ка ма уби је на, јер је та кав про пис. Ина че 
при ли ком сва ког ју тар њег из ла же ња у строј пад не не ко-
ли ко де се ти на мр твих од ме ђу соб ног ти ска ња и га же ња.

Из стро ја из ла зи че та за че том два и два, са мо 
у овом слу ча ју ла га ним хо дом, на при ма ње ка фе и хле-
ба. По ис те ку три ми ну та ко ман ду је се „ИЗ ЛА ЗИ!“. Ова 
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ко ман да се из вр ша ва у нај кра ћем ро ку и за ро бље ни ке 
та да ту ку по ли цај ци, ко ји ле те за њи ма као ди вљи ву ци.

Сле ду је опет по стро ја ва ње. Од ре ђе ни „бол ни ча-
ри“ раш чи шћа ва ју дво ри ште од ле ше ва том при ли ком 
уби је них љу ди. Из ово га стро ја од ре ђу ју се гру пе за рад. 
Оста так ко ји се кре ће око ци фре од 10 до 12 хи ља да вр-
ши по цео дан „ег зи цир“. По при мље ном ала ту иде се на 
рад у тр ку.

При ро да ра да је увек иста. Ко па ње „ба ште“ - са-
мог дво ри шта, чи шће ње из ме та из кло зе та, ко је се мо ра 
оба вља ти та ко што се од ре ђе ни го ли спу шта ју у кло зет 
и до гу ше пун и оту да из но се из мет у ко фа ма на за ка за-
но ме сто, раз би ја ње за о ста лог бе то на са те ме ља пред ви-
ђе них али не са зи да них па ви љо на, кал др ми са ње кру га, 
раз ме штај ства ри из пр вог па ви љо на у дру ги, из дру гог 
у пр ви итд. итд. Нај те жа од свих гру па је она код раз би-
ја ња бе то на, јер се ту на ла зи сва ко га да на они ко ји по 
ре ше њу Не ма ца тре ба то га да на да бу ду уби је ни.

Рад но вре ме тра је до 11.50 ча со ва пре под не. За 
вре ме ра да мо ра се одр жа ва ти па кле ни тем по. Сва ко 
по пу шта ње у тем пу ка жња ва се смр ћу, ба ти ном на ли цу 
ме ста, ко ју из вр ша ва ју по ли цај ци или во ђе ра да. Рад-
ни ци из гру пе на бе то ну уби ја ју се др ве ним ма ље ви ма 
је дан по јед на у ма ђар ском па ви љо ну, ко ји је за ту свр-
ху обра зо ван јед ним стро го по вер љи вим на ре ђе њем Ге-
ста по-a за љу де Дра же Ми ха и ло ви ћа. Ово на ре ђе ње је 
иза шло кра јем сеп тем бра 1942 г.

У 12 ча со ва на ста је по но во по стро ја ва ње за 
ру чак ко ји до би ја ју са мо функ ци о не ри из бро ја 1-8, а 
оста ли у стро ју че ка ју. По оба вље ном њи хо вом руч ку 
иде се по но во на рад и „ег зи цир“ у истом тем пу до 16 
ча со ва, ка да је по стро ја ва ње за ве че ру на ме ње но та ко-
ђе за оне ко ји се на ла зе под бро јем 9, јер они че ка ју у 
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стро ју сво је го спо да ре. Од 8-20 са ти за ли ва се „ба шта“ . 
Сва ки за ро бље ник је оп те ре ћен са две те шке ко фе ко је 
мо ра у нај ве ћем тр ку за све вре ме да но си, по што та да 
по ли цај ци уби ја ју сва ко га сво јим ду шман ским удар ци-
ма ба ти на ма.

При ли ком днев ног ре да на не ко ли ко пу та ко-
ман дант не мач ки са сво јим вој ни ци ма кон тро ли ше 
шти мунг по сла, по ли ца ја ца и рад ни ка. Сва ки дан без 
из у зет ка уби ју 10-20 љу ди при тој кон тро ли. Све мот-
ком раз у ме се. 

За вре ме тра ја ња ових рад њи на дру гој стра ни 
се оба вља ју по свед но „ег зи ци ри“. У њи ма су за сту пље-
ни сви ко ји ни су ушли у ком би на ци ју за рад. У ме се ци-
ма ју лу и ав гу сту 1942 го ди не углав ном су ег зи ци ра ли 
стар ци и де ца из Бо сне, но во до шли у ло го ру и сви оста-
ли по ка зни и же љи Не ма ца, од но сно срп ске упра ве ло-
го ра.3 Ка сни је кад су стар ци и де ца ли кви ди ра ни са мо 
ово дво је по след њих.

Про пи сна при пре мље ност за „ег зи цир“ је сте до 
по ја са би ти наг. Та ко по стро је но људ ство бло ки ра се од 
ло гор ске по ли ци је и не мач ких СС вој ни ка, као и не мач-
ког ко ман дан та че сто, ко ји је та да нај ра ди је на сво ме 
ко њу. Ег зи цир пред ста вља са мрт ни страх свих уче сни-
ка у ње му. Мно ги љу ди уми ру на но га ма пре не го што 
он поч не. Ме ђу тим це ла се по зор ни ца без ика кве сен-
ти мен тал но сти до кра ја из во ди. По чи ње се са ста вом 
„Мир но!“. Он да до ла зи ко ман да „На пред марш!, бр зим 
ко ра ком!, мо гу до зу ба!, Тр ком-тр к, па дај!, ди жи се!, жа-
бљи скок по 10-15 ми ну та!, чу ча ње у под боч ном ста ву 
са ис пр ше ним гру ди ма!“-та ко ђе 10-15 ми ну та!-, опет 
„Тр ком трк, па да ње, ва ља ње це лим те лом це лог људ ства 

3 Ау тор го во ри о око 2.900 љу ди ко ји су у ју лу 1942. ухап-
ше ни то ком за јед нич ке ак ци је Не ма ца и уста ша на Ко за ри и тран-
спор то ва ни у ло гор на Сај ми шту.
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на ле во уз др жа ње по тиљ ка, ва ља ње на де сно та ко ђе са 
по тиљ ком“, што све тра је кад кад и по ла са та за ва ља ње 
на сва ку стра ну. Нај зад се оба вља рад ња „на ле во круг“ 
са окре та њем у па кле ном тем пу „на пуп ку“ да би се све 
то за вр ши ло у од ре ђе но вре ме и од ла же ње у строј „за 
ру чак и ве че ру“.

Не пре кид но док се вр ши „ег зи цир“ и Нем ци и 
по ли цај ци ви тла ју се са мот ка ма за ра јом и не ми ли-
це ту ку. Ба ти не па да ју као нај же шћи пљу сак на жи ве 
ко сту ре уз по ви ке: „Држ бо ље по ти љак, мај ку ти тво-
ју……, не осла њај се на ру ке, ис пра ви се, пра вил но чу-
чи, Бо га ти……, Бо го ро ди цу ти……, Де те ти…. Итд. код 
ко ман де „Тр ком три“ или „Ва ља но“ до сти же се кул ми-
на ци ја пат њи, му ка и нај је зо ви ти јих при зо ра, јер се рад-
ње оба вља ју у ор кан ском тем пу, из по след њег да ха, ка ко 
оних „ве жба ча“ та ко и оних по ли ца ја ца. Ов де се ту че 
ра ја до уси ја но сти рас па ље ним са ди стич ким стра сти ма 
Не ма ца и по ли ци је по свим де ло ви ма те ла по чев од гла-
ве па до до ље. „Ве жба чи“: стар ци, де ца од 7-11 го ди на, 
бо ле сни, ћо па ви, ра ње ни, не ми ли це па да ју на нос, на 
гла ву, скљо ка ва ју се пра во на тлу ис под но гу, ути ски-
ва ни би ва ју мот ком у зе мљу, ис пу шта ју ду шу уз бол не 
кри ке и нео пи си ве гри ма се ли ца им је зо ви то на па ће ног. 
Или још жи ви од из не мо гло сти па да ју да би по ги ну ли 
још гро зни је: од га же ња дру гих ко ји у па нич ној из бе зу-
мље но сти од стра ха са мо ле те у же љи да из бег ну уда рац 
ко ји ина че па да на њи хо ве ко сти. По оба вље ном „ег зи-
ци ру“ по ља на је ре дов но пре кри ве на са 100-200 ле ше ва. 
И та ко из да на у дан. Пи сац ових ре до ва  „ег зи ци рао“ 
је пр вог да на по спе ци јал ном на ре ђе њу Не ма ца та ко ђе, 
а ка сни је још два пу та. Од 13 „ве жба ча“ у пр вом слу ча-
ју оста ло нас је све га 3 жи вих. Он је имао при ли ку да 
чи та вих 10 ми ну та ле ти за ко њем не мач ког ко ман дан та 
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ко ји је ви тлао у га ло пу по кру гу ло гор ском и да вао тем-
по прав цем на ма „ве жба чи ма“ и прат њи ба ти на шкој, 
што је на ма хр ли ла као ти гар за пле ном. 

Гро зо та и па кле ност „ег зи ци ра“ са сај ми шта јед-
ном при ли ком збу ни ла је и сам Ге ста по, те је ин тер ве-
ни сао код упра ве ло гор ске. То је би ло у слу ча ју г. Ра до-
сла ва Ве си ћа и ње го вих дру го ва ко ји су по гре шком Ге-
ста поа би ли пре ба че ни на Сај ми ште ме сто на Ба њи цу, 
па оба ви ли „ег зи цир“ а тек он да Ге ста по хит но зах те вао 
да се вра те на Ба њи цу, што је од мах и учи ње но по сле 1 
сат. Та да је ма јор др. Јунг ле кар и ви со ки функ ци о нер 
Ге ста поа био згра нут из гле дом љу ди ко је је пре јед ног 
ча са ви део.4 Пред њим је ста ја ла го ми ла раз би је них и 
од се че них гла ва, пла вих ли ко ва из бе зу мље них од стра-
ха, са мрт нич ког по гле да, све у пра ма пар чад од оде ла у 
бла то свеж огре зло об у че на, ис под ко је се ви ше ни је мо-
гло на ћи ме сто ко је ни је мо дро од мот ке. Го спо дин Ве-
снић је био пот пу но у скла ду са це лом гру пом, па је та ко 
иза шао пред док то ра. Ис тра га је то бож по ве де на, али 
ни је ипак до ве ла ни до ка квих из ме њу ју ћих ре зул та та.

По свр ше ним да кле рад ња ма ов де ис при ча ним 
иде се у 20 ча со ва на спа ва ње. Ста нов ни ке Сај ми шта ка-
да час од мо ра до ђе од мах на пад ну ми ли јар де бу ва. Бу-
квал но исти ну пред ста ви ти по овом пи та њу мо гу ће је 
та ко ако се на ве де да се од јед ном по ле га њу на да ску не 
мо же ни за ши ри ну јед ног вр ха пр ста на ћи ме сто на ли-
цу ко је ни је пре пла вље но бу ва ма. Од бу ва не мо гу ће се 
је бра ни ти. Ухва ти ти бу ву на Сај ми шту нај лак ши је по-
сао, и то ко ји год чо век хо ће, јер оне не бе га ју: то ли ко су 
од луч не да бу ду го ње не од љу ди спо соб них да се кре ћу 

4 СС ма јор Хер берт Јунг био је и сам склон фи зич ком и пси-
хич ком мал тре ти ра њу за то че ни ка. Здрав стве ну кон тро лу за то че-
ни ка и бол нич ког осо бља вр шио је и у ло го ру на Ба њи ци као и у 
за тво ру Ге ста по-a.
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са мо под нај сна жни јим удар ци ма мот ке. Пи сац ових ре-
до ва је од при ли ке тек сва ке ше сте но ћи ус пео да за спи.

У 21 час до ла зи „ко вач“. То је на ди мак за по ли-
ци ју ко ји су по ли цај ци и шеф им сам из ми сли ли. Ово-
га пу та се од при ли ке за вр ша ва про грам до тич ног да на. 
Али овог пу та ле ди се срж у ко сти ма за ро бље ни ка. Ср це 
лу па и го то во је да ис ко чи из гру ди, оба мр лост це лог 
би ћа ре ал но смр за ва ње мо зга у гла ва ма осе ћа сва ка ко. 
За и ста час је нај ве ће гро зо те. Са да по ли ци ја по ка зу је 
успех у свом днев ном ра ду. Би ће про зи ва ње оних ко-
ји су у не чим скри ва ли пре ко да на. Шпи јун ски си стем 
ше фа по ли ци је увек то до зна. Ме ђу тим ко дру ги име на 
тих не срећ ни ка не мо же зна ти док се она не про чи та ју. 
И за то свак уми ре под јед на ком ме ром док се не про чи та 
спи сак ка ко и онај ко ји је већ про чи тао и ко ји зна шта 
ће га сна ћи. Па жњи ни је по треб но скре та ти да се до ти-
ши не до ђе. По што је по ла са та пре ово га чи на мо гу ће 
чу ти са мо ша пат из хи ља да уста: „Бо же, спа си ме, Го спо-
де ми ло сти ви спа си ме!“, а он да ја сно от ку ца је ср ца ко је 
се гр че ви то бо ри да се осло бо ди већ ско ро умрт вље ног 
те ла. Ку ца њем у зво но озна чи се и та ме ра ипак, тј. да је 
„па жња“. Нај зад и чи та ње на ста је. Код за вр шет ка ово-
га они ко ји ни су про чи та ни па да ју у још ве ће жив ча но 
ра строј ство: сва ка ко због то га што су и сви би ли за те-
гли сво је нер ве па их по сле од јед ном от пу сти ли. Но за-
то ве ћи на од про чи та них и не сти же до „ко ва ча“, јер је 
оне све шће на или мр тви па да ју са сво га ле га ла на бе тон. 
Али ко фе са во дом су ту и сто је за осве шћи ва ње ди же се 
и про цес на ста је. Крив ци се ис пи ту ју ода кле им „пи ка-
вац“ ко ји су да нас пу ши ли и ко им је пу ше ње до зво лио 
ка ко је смео да из ђу бре та ва ди ко ре од кром пи ра, где су 
им па ре, шта је са ње го вим ча сов ни ком, где га је са крио, 
за што је про дао ци пе ле за пар че хле ба итд. итд. Он да 
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по чи ње ба ти на ње. Осу ђе ник се мо ра са гну ти и др жа ти 
се пр сти ма ру ку за пр сте но гу. „Ко ва чи“ по чи њу ту че ни 
бро ји ба ти не. Ни кад то не по сти же пра вил но да из ве де, 
што је то не мо гу ће, не го на ско ро па да у не свест, а по 
ње му се оспе пљу сак мот ки, окре не га по ли ци ја ли цем 
на го ре и ту че по гр кља ну и по пол ним ор га ни ма. Та-
ко уби јен ба ца се под „бокс“, а при сту па дру ги. Сва ке 
ве че ри не ста је ова ко 20-50 љу ди. Њи хо во гу би ли ште је 
па ви љон број три са сво јим цр ним ка ме ном на сре ди ни.

III
Сај ми ште да кле од по чет ка па до кра ја у свим 

сво јим об ли ци ма ода је сли ку јед не из ван ред не ор га ни-
за ци је. И баш та по ве за ност у нај ка у зал ни јем сми слу 
пред ста вља ужас и по се бан ефе кат ње гов. Две по ја ве и 
два осе ћа ња из та квог ста ња ства ри про ис те кле осе ћа ле 
су се увек на Сај ми шту. Слу чај но сти и за кла ња ња не-
ма ни ти мо же би ти. По ли цај це и Нем це го ни јед на сти-
хиј ска сна га: на гон за му че њем дру гог. Они не пре кид но 
ле те и тра же жр тве сво је и да би ко ли ко то ли ко за до во-
љи ли ду шев не сво је же ље на ла зе их се би и у они ма ко ји 
пу ше пи кав це. На го ни их не што не ис ка за но сна жно у 
ду ша ма да сва ко днев но ту ку и оних сто рад ни ка ко ји 
у нај бе са ни јем тем пу из ра ђу ју мот ке за њих по ду жно-
сти, кад не ка да не стиг ну да већ из ло мље ни ма за ме ну 
на вре ме при пре ме. Та ко исто тај на гон рас те же њи хо ва 
те ла, чи ни се до у бес ко нач ност, он да ка да се, ту ку ћи 
ко га, про пи њу го то во до не ба да би при то ме што ве ћи 
за мах до би ли.  На гон тај у њи ма то ли ко је мо ћан да без 
из у зет ка ло ми сва ку мот ку, а она не сме би ти та ња од 
4-5 цм. у преч ни ку, ни кра ћа од јед ног ме тра, већ по сле 
не ко ли ко уда ра ца. Та сна га на гон ска њи хо ва шта ви ше 
и ако се у по чет ку по ја ви као не што не спон та но уско ро 
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се уз не пре кид но бу ја ње као бу ре на оке а ну уце лис хо-
ђу је и у бр зим сук це си ја ма из на ла зи ин те ре сант ни ја и 
за сво ју се тву пло до но сни ја  ме ста на те лу људ ском, јер 
и ако поч ну удар ци по жр тву да па да ју на тур они уско-
ро за тим ра ди је на ла зе гла ву или гр кљан, или пол не ор-
га не, или бу брег. А оту да из ла зи да је пи сцу не по треб но 
на ро чи то ис ти ца ти, при та квом ста њу ства ри, он то ло-
шку ну жност јед ног си сте ма ти ски јег му чи ли шта, јер је 
све стан о убе ђе њу сва ког да су дру штве не по ја ве нај ка-
у зал ни је.

Срећ на окол ност за ту пи шче ву на ме ру је сте 
и то што та ко ђе без му ке мо же из ло жи ти по сле ди це 
те узроч но сти и с дру ге стра не, по што опет има са мо 
узроч ност да из ла же. Ду же му че ни ка са Сај ми шта без 
ика квог убе ђи ва ња на и ме, осе ћа ју са мо да су ушле у је-
дан круг тра гич них и гро зних при ли ка и да су из гле ди 
за спас бе сми сле ни. Оне не ра чу на ју ни ка да на оно што 
се дру гом ком слу ча ју де ша ва ме ђу љу ди ма ка да се још 
да ве ро ва ти у чо ве ка и ње го ву са ми лост. На про тив ду-
ше те осе ћа ју се ма те ма тич ком си гур но шћу да њи хо во 
ста ње из да на у дан иде на го ре, да шта ви ше и об лик 
му че нич ке смр ти са мим тим што ка сни је све гро зни је 
би ва, јер чвр сто је утвр ђе но и опи пљи во се осе ћа ка-
ко ра сте зми ју ри на, чај и пре спа ва ња, у ду ша ма оних у 
чи јим се ру ка ма они на ла зе, у ду ша ма Не ма ца и по ли-
ца ја ца.

На Сај ми шту су све на де ап со лут но из гу бље не 
за чо ве ка, па чак и на да у Бо га. Ко ји узи ма у об зир са-
мо као на да на дру гом све ту, и то са мо од стра не оних 
све сних.

На Сај ми шту ина че по сто ји са мо страх, глад, 
жеђ, бол и опет страх, па са мрт. Страх ку ља из очи ју. 
На ви ре у тр ку „ег зи ци ра“, из ви ре и у оном ко ма ди ћу 
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хле ба од 80 гра ма. Ни је дан се кунд, ни јед на сто па ни-
су осло бо ђе ни од ра ђа ња стра ха. Страх и са мрт на је за 
мар ши ра ју у че та ма по Сај ми шту, иду по је ди нач но у 
пла вим аве ти ма те шким не ви ше од 25 ки ло гра ма, це ре 
се и ке зе из мрач них про зо ра Ма ђар ског па ви љо на, из 
Цен трал ног па ви љо на  где су про сто ри је Не ма ца би ле, 
страх је сву да ца ру је страх. Страх кли ја за јед но са тра-
вом ко ју па су за ро бље ни ци, стра хо та гро хо том из би ја 
из хра не из ну жни ка из ва ђе не, ода свуд страх, са мрт ни 
страх. Страх у ср жи ко сти ју те че, у раз вод њи ка вим ве-
на ма, страх се ју бу ве, страх го ми ле мр тва ца ме ђу ко ји ма 
жи ви спа ва ју или се кре ћу, страх ди зин те ри ја – „про-
љев“ – ти фус. Из над све га са мрт ни страх, јер су мот ке 
ту, јер су по ли цај ци и Нем ци ту, јер се не пре кид но по 
но ћу са ња ју го збе и је ла, јер се же ли и тра жи смрт ви ше 
но ишта дру го. Страх на ви ре од то га што се је сти не сме, 
што се не тр ча ти не сме, што се дру жи ти ни ским не сме, 
страх што се ле по оде ло има ти не сме кад то нем ци ма 
очи на не кул ту ру и Бал кан дра жи, страх што се се де ти 
не сме, што се го во ри ти не сме, страх што се жи ве ти не 
сме.

Оде ло у ко је је истин ски сва ки за ро бље ник Сај-
ми шта оде вен је сте са мо страх. Тај страх то ли ко је бли-
зак чо ве ку да се уз да на у дан све ви ше и ви ше про би ја 
кроз те ло, пре тва ра по след њу ће ли ју у не што пра зно и 
шу пље, це ло те ло у не што без са др жа ја, што је на лик на 
цев ко ја не ма ни шта ви ше не го са мо пра зни ну кроз ко ју 
про ла зи стра ва и иде да ље, да ље, у бес ко нач ност, та ње-
ћи при том све ви ше зи до ве це ви, услед ве чи тог бу ја ња 
ње го вог, и уни шта ва ју ћи и по след њи де лић ње не ма те-
ри је да ље не го што се игде у по сто ја њу сти ћи мо же иде 
страх на Сај ми шту. Ње го ви си гур ни и про дор ни ко ра-
ци зво не на ме тљи во по што су Нем ци за ве ли пра ви ло 
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да сва ки за ро бље ник мо ра но си ти у сво ме џе пу це ду љу 
на ко јој је на пи са но име и пре зи ме до тич ног ка ко би се 
по сле смр ти ње го ве мо гло утвр ди ти ко је у ства ри умро. 
Ње гов ход под у пи ру цр ви ко ји се у ра на ма са мрт ни ка 
на по ља ни Сај ми шту, До ли ни смр ти срп ској у ми ли о-
ни ма ро је. Ње гов га лоп под у пи ре про стор без по сто ја-
ња, бо ље ре че но по сто ја ње је ди но не по сто ја ња. Јер су 
у Са мрт нич кој до ли ни не ру ше прин ци пи по сто ја ња 
ве за ни са мо за је дан про стор  и јед но вре ме ко је не ма 
услов за по сто ја ње.  На Сај ми шту се у тој је зо ви тој не-
га ци ји би ћа иде да ље.  Не ги ра се по сто ја ње уоп ште, и 
за пи сца ових ре до ва јед но и је ди но да на шње ис ку ше ње 
у ње го вој ве ри хри шћан ској је сте баш та не га ци ја ко ју 
је на Сај ми шту ви део. Јер је та мо по мр ло сто про це на-
та, сем јед ног слу ча ја, без ика квог зрач ка лич не све сти 
или ви шег сми сла и пат њи. На Сај ми шту се лип са ва ло, 
нај бу квал ни је ре че но. Уми ру ћег та мо не за ни ма род би-
на, , ње го ва ду ша, Бог. Из ње га и он да из ви ре са мо јед-
на Не ман а то је страх, страх од гла ди и ба ти на. За то 
сви ко ји на Сај ми шту уми ру са ка квом по га ни у усти ма, 
ис ко ла че них очи ју упр тих у пред мет ко ји жва ћу. Та ко 
су на Сај ми шту Нем ци, по пи шче вом ми шље њу, та ко 
по ста ви ли нај ве ћи до каз фи ло зоф ски про тив ве ре, јер 
су суп тил но шћу му че ња по ка за ли да је, ја чи од све га, 
ин стинкт одр жа ња овог зе маљ ског жи во та, пре ма то-
ме не чег вре мен ског и про стор ног- вре мен ског чак и за 
ин стинкт овај на Сај ми шту раз бук тан – сла би ји ипак 
од стра ха, по што страх сна гом сво јом на во ди у са мо-
об ма ну оног кад му на ту ра стре мље ње да се одр жа ње 
до кра ја бо ри, док се тај у са мом по чет ку ја сно ви ди. 
Ве ће не га ци је кроз са тан ску ко ме ди ју пи сац до са да ни-
је у исто ри ји чо ве чан ства срео, ни ве ћег стра ха од овог 
до жи вео.
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И та ко пе газ бе сни на ко ме ле ти страх кроз тра-
гич ну до ли ну смр ти Сај ми шта, оки ћен пра пор ци ма: 
гла ђу, же ђу, пат њом и смр ћу, што га под ба да ју на ве ћи 
трк а ове на звуч ни је зво ње ње ви тла бе сно би чем сво јим 
без пре стан ка. Не по ма же ни шта за ње го во сти ша ва ње. 
Ни ти мо зго ва ње  ни ти ве шта че ње ни ти ку по ви на, ни ти 
про да ја, ни ти ма шта дру го. Јер и он да ка да дво ји ца жи-
вих мр тва ца ис под ру ку по ве ду тре ћег истин ски мр твог 
ка про зор че ту где се хлеб де ли у на ме ри да за ње га као 
то бож бо ле сног та ко ђе сле до ва ње при ме и ње го вог се 
пар че та до че па ју, ни шта ни је из ме ње но.  Ни глад ни је 
по бе ди ла страх. Јер они ви ше од стра ха због пред у зе ћа, 
не го од из не мо гло сти по не ко ли ко пу та па да ју са мр-
тва цем уз пут, што се нај бо ље до ка за ти мо же ти ме да их 
из раз ли ца још из да љи не ве штом  „хле ба ру“ из да је, па 
овај дво стру ко он да по твр ди ве ћу из др жљи вост стра га 
од жи во та, убив ши и ову дво ји цу мот ка ма и пре нев ши 
њи хов страх на при сут не још жи ве.

Да, ни тај слу чај, ни ти ма ко ји дру ги, ко ји се на 
Сај ми шту од и грао ни је по бе дио осе ћа ње стра ха од смр-
ти. Јер овај осе ћај на го нио је сва ко днев но на сај ми шту 
оца да кра де хле ба од си на и обрат но., да отац узме оде-
ло и веш умр лог му си на и про да га за пар че хле ба и 
обрат но или ла жно кон фи ди ра га на смрт Нем ци ма или 
по ли ци ји за за ло гај је дан и обрат но. Ни шта, баш ни шта 
ни је се по ка за ло ја че од стра ха.

Ни ти ће се пак по ка за ти. Љу ди ће јед ном са до-
ли не смр ти не ста ти, али гро зо те стра ха пре се ца ће сва ки 
да мар оно га ко ји Сај ми ште по зна је, не ста ће и тр го вин-
ског еспа па ко ји је про да ван од јед ног до дру гог и нај зад 
пре жи вео и по след њег вла сни ка, а стра хот на је за би ће 
се за сва по ко ље ња по ља ном Сај ми шта, би ће укло ње-
не ча ра пи це, ци пе ли це и ком би не зо ни је вреј ске де це и 
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одој ча ди, и же на што су их Нем ци до ко ре на по у би ја ли, 
али ће успо ме на на то код сва ког ко ји је по тим пр ња ма 
ме се ци ма га зио раз бук та ва ти ужа сан страх, по но во ће 
за кре ке та ти жа бе , Сај ми шта али ће кре ке та њем сво јим 
са мо од зва ња ти под се ћај на прет ке сво је што су би ло 
хра на жи вих мр тва ца и ства ра ти сна жан страх доц ни-
јим по ко ле њи ма.

Та кву кон ден за ци ју стра ха на Сај ми шту из ве ли 
су ње го ви функ ци о не ри од го ва ра ју ћим ме ра ма и по-
ступ ци ма пре ма за ро бље ни ци ма. Ве ћи на њих пи са ће 
бле до, бле до и стра хо ви то бле до у глав ном већ на бро ја-
но. Али чи сто до ку мен та ци је ра ди при ну ђен је да спо-
ме не још не ке сна жни је озна че не слу ча је ве у по је ди но-
сти.

По че ће мо од Бо са на ца и њи хо ве све ти тељ ско 
му че нич ке исто ри је. Овај део срп ског на ро да нео спор-
но је пре жи вео нај ве ћу тра ге ди ју сво га пу та. Бо сан ци су 
и у гру па ма и по је ди нач но би ли глав на же тва са ди стич-
ких по хо да, џе ла та и уби ца зе мун ских. Њи хо ва ту жна 
епо пе ја скон цен три са ла је све по ку се му че ња што их је 
тај ло гор дао. Они су пре жи ве ли пре све га вре ме од 20 
да на ка да ни су до би ли ни трун ке хле ба, ни ка пљи цу во-
де, и у том пе ри о ду умр ло их је, и од ба ти на ујед но, ви ше 
од 3.000 хи ља де. Вре ме овог по мо ра би ли су ме се ци јул 
и ав густ на ро чи то, као и сви оста ли у 1942. г. Из гру пе 
пак де чи је и ста рач ке њи хо ве, где су се на ла зи ла де ца 
од осам до 14 го ди на и ко ја је бро ја ла се дам хи ља да ни је 
остао ни је дан жив. 

Ова гру па ута ма њи ва на је све сно и си сте мат ски 
на раз не на чи не, у  ве зи са тим пр во да ли у за да так ло-
гор ским ле ка ри ма да тро ва ње из ве ду, али су доц ни је, 
по што су ови то од би ли ствар пре пу сти ли ше фу ку хи-
ње, чи је ће мо име доц ни је спо ме ну ти, ко ји је за да так 
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из вр шио та ко, што је за ове ку хао ка фу у по след ња два 
ка за на. Тро ва ње је ус пе ло. Се дам хи ља да љу ди не ста ло 
је том ин тер вен ци јом. Де ца из ове гру пе при чи ња ва ла 
су на ро чи то ужи ва ње из ве сном бро ју по ли ца ја ца чи ја 
ће мо име на та ко ђе доц ни је по ме ну ти, ти ме што су би ла 
ба ца на од њи хо ве стра не са тре ћег спра та бок са гла вач-
ки на бе тон и у уз смех до тич них по ли ца ја ца из ди са ла 
та ко што им се мо зак сва ке ве че ри по про сто ри ја ма па-
ви љо на рас пр ска вао.

Ме ђу тим још за вре ме тра ја ња те ку ре истим 
Бо сан ци ма да ва но је по сред но до зна ња да ће би ти пу-
ште ни ку ћи. Јед ног да на то су са оп шти ли у ма си не мач-
ки вој ни ци слу жбе но. Ова вест је опет про из ве ла услед 
оду ше вље ња и лу дач ке ра дост код за ро бље ни ка за ин-
те ре со ва них нај ту жни ји део зе мун ске исто ри је. Оду-
ше вље ње је на и ме би ло то ли ко ве ли ко да су га љу ди 
из ра жа ва ли фре не тич ним по ви ци ма: „Жи ве ла Не мач-
ка, Жи вео ко ман дант, Жи вео Мел терс, Жи вео Зул цер“ 
(не мач ки вој ни ци на слу жби у ло го ру ина че нај ве ћи џе-
ла ти), и ти ме иза зва ли не мач ког ко ман дан та ло го ра да 
це лу ви ку, ко ју је у сво јој кан це ла ри ји слу шао, схва ти 
као оп шту бу ну у ло го ру. 

Ни је ов де раз у ме се по треб но ис ти ца ти ва ља-
ност прет по став ке да је це ла ствар би ла та ко и на ме-
ште на од стра не са мих Не ма ца, јер са ма лом про ве ром 
мо гло се утвр ди ти о че му се ра ди, и на ро чи та ва ља ност 
те прет по став ке кад се не смет не са ума да су „по бу ње-
ни ци“ би ли све љу де ни шта те жи од 20-25 кгр и већ ду-
гим му че њем у жи ве ле ше ве пре тво ре ни. Глав но је ов де 
то да је не мач ки ко ман дант тим по во дом из дао нај стро-
жи ја на ре ђе ња це ло куп ној по ли ци ји и не мач ким вој ни-
ци ма да „бу ку“ мот ка ма ути ша ју, па и сам на ко њу са 
кор ба чем у ру ци њи ма у по моћ при те као. Ов де је у ве-
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зи са гор њом прет по став ком ва жно на по ме ну ти да су 
ути ша ва ње „бу не“ вр ши ли нај е нер гич ни је исти вој ни-
ци Зуц лер и Мел трес ко ји су ве сти о пу шта њу из ло го ра 
са ми зва нич но „по бу ње ни ци ма“ пре то га са оп шти ли.

Сам овај при зор не мо гу ће је опи са ти. Не мо гу ће 
јер не знам да ли је ва жни је ре про ду ко ва ти сли ку ко-
ман дан та ко ји се ме ђу мр тва ци ма по по ља ни ко њем 
утр ку је и при то ме би чу је, или је ну жни је при ка за ти 
ура ган ску тр ку ба ти на шку, или пуц ња ву мот ке по гла-
ва ма и ле ђи ма де це и ста ра ца, или ври ску и пи сак, ле лек 
и за по ма га ње ових, или ар ла у ка ње по ли ца ја ца уз свој 
по сао. Пред ста ве о Сци ли и Ха рид би или о вра чар ским 
и де мон ским ку ва њи ма ду ша људ ских у уза вре лим ка-
за ни ма куд и ка мо су бла же не го ко ви тла ње, па као, ку-
ва ње и је ча ње и ур ла ње, све од јед ном ко је се та да на Сај-
ми шту чу ло и ви де ло. Це ло куп ни из нос ове по зо р ни це 
до нео је око 100 мр твих и ви ше сто ти на из мр цва ре них 
кан ди да та за смрт кроз дан или два. То је све по стиг ну-
то са мо за је дан час. 

Пре о ста так ове гру пе био је за и ста укр цан 26 ав-
гу ста 1942 г. у воз да се то бож от пу сти као де ца и стар-
ци ку ћа ма. Ме ђу тим по по да ци ма ко ји ма пи сац ових 
ре до ва рас по ла же цео је тај тран спорт још на пу ту за 
хр ват ску уни штен би ло пре на тр па но шћу угу ши ва њем 
у ва го ну, би ло ис цр пље но шћу од ба ти на, гла ди, ди зен-
те ри је, бу ва и тро ва ња још у са мом ло го ру у Сај ми шту.

Јед на дру га гру па ком би но ва на у глав ном опет од 
Бо са на ца и Кор ду на ша и не што ма ло Ср би ја на ца, ко ја је 
би ла 28 ав гу ста 1942 го ди не упу ће на на јед но остр во на 
Ду на ву за се чу др ва, та ко зва на острв ска гру па у ја чи ни 
од 800 за ро бље ни ка, ни шта ма ње ни је по стра да ла.5 Она 

5 Ау тор пи ше о упу ћи ва њу за то че ни ка на при нуд ни рад ко-
ји се од и гра вао на Остро вач кој ади на Ду на ву.



152

Раде Ристановић

је за пр вих де сет да на да ла пре ко 500 мр твих и то по на-
ре ђе њу ко ман дан та ло гор ског из да том оси гу ра ва ју ћој 
стра жи на по ме ну тим ра до ви ма, три де се то ри ца СС вој-
ни ка. Ова гру па је ве ћим сво јим де лом по би је на на са мом 
Сај ми шту и то та ко што је по сле ме сец да на од од ла ска 
већ при сти за ла у три тран спор та као обо ле ла. Из ових 
свих тран спор та бо ле снич ких на ве де не гру пе оста ло је 
око 10 жи вих, док су оста ли по би је ни мот ка ма у ма ђар-
ском па ви љо ну. Пи сац ових ре до ва ви део је са мо ка ко је 
дру ги тран спорт са 240 љу ди био за јед но по сле под не у 
кру гу ма ђар ског па ви љо на ма ље ви ма по у би ја ни од стра-
не спе ци јал них „бол ни ча ра“ за ро бље ни ка. Му ке и гро зо-
те ко је је та да ви део и пре жи вео не мо гу ће је опи са ти. На 
те ре ну ра да пак ове гру пе ва жно је ис та ћи да је око ме сец 
да на би ла сме ште на на ста но ва ње у хер ме тич ки за тво-
ре ним шле по ви ма у ко ји ма је под со бом вр ши ла ну жду, 
ра ди ли и кре та ла се увек под кун да ком и мот ком, би ла у 
по је дин ци ма но ћу на ма мљи ва на од не мач ких стра жа ра 
да на по љу вр ши ну жду, па он да по мо лу из шле па пу-
шком уби је на, или по за вр ше ном ра ду уз тан ку да ску 
сва ко днев но до шле па до ла зи ла и са ове у ма са ма оти-
ски ва на у Ду нав би ва ла и за вр ша ва ла ти ме што је сва ка 
гла ва ње на ме та не мач ким стра жа ри ма за ни ша ње ње би-
ла. И нај зад оба вља нај те же ра до ве глад на и од сла бо сти 
ср ча ног ми ши ћа сва оте че на не пре кид но тр ку од ју тра 
до мра ка стру га ла бал ва не, це па ла их и пре но си ла на ле-
ђи ма до оба ле 800 м. уда ље на од ме ста се че. Ви ше о ква-
ли те ту и кван ти те ту пат њи ње них не ка ка же број 89 на 
ко ји је она на кра ју би ла све де на у још жи вим љу ди ма. А 
за вр шна фа за ње на је сте пре ба ци ва ње тог бро ја људ ства 
13 ја ну а ра 1943 г. у срп ски кон цен тра ци о ни ло гор у Со-
лу ну. Гру пе: из Кор ду на, ко ја је бро ја ла 500 за ро бље ни ка, 
и из ло го ра из Ја се нов ца пот пу но су уни ште ни сем јед ног 
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је ди ног из пр ве гру пе, Дра га на Кљу ков ни це пре жи ве лог 
у Со лу ну и де ве то ри це из дру ге гру пе ко ји су упу ће ни на 
ра до ве у Треп чу ок то бра ме се ца 1942 го ди не. 

Ну жну на до пу ну сли ке ло го ра на Сај ми шту да је 
и суд би на Је вре ја. Ових је не ста ло пре ко два де сет хи ља-
да у ма ју и ју ну ме се цу 1942 г. Но они су има ли срећ ни је 
окол но сти од Ср ба, јер ни су му че ни гла ђу не го су „тран-
спор то ва ни“ од 500 сва ког тре ћег да на стре ља ни на Ја-
јин ци ма код Бе о гра да, док су де ца је вреј ска и одој чад 
по тро ва ни у ве ли ким ва го ни ма ау то мо би ли ма ци ја но-
вим га сом, на са мим ло гор ским вра ти ма, али без зна ња 
њи хо вих ро ди те ља јер се ови ма го во ри ло да пр во де ца 
иду у већ при пре мље не про сто ри је за Пољ ску а за њи-
ма ће они. Трај на успо ме на на њих је сте Че хо сло вач ки 
па ви љон ко ји је био он да кр ца то на пу њен по ски да ним 
оде ли ма ве шом, ци пе ла ма и ци пе ли ца ма и ча ра пи ца ма 
и оста лим ства ри ма ку ћев ним, по ски да ним са ле ше ва 
њи хо вих или до во же них из ку ћа им. Овај плен је за све 
вре ме био из вор за ства ра ње ка пи та ла не мач ког ко ман-
дан та, вој ни ка, Зул це ра и Мер тен са и срп ског ко ман дан-
та Ра да Ки си ћа и по моћ ни ка му Ми лу ти на По по ви ћа. 
Је вреј ске ства ри веш, обу ћа и оде ло из но си ли су у ко фе-
ри ма сва ко днев но и про да ва ли у Бе о гра ду или Зе му ну 
или би ли да ва ни ме тре са ма го ре по ме ну тим. О то ме у 
оста лом доц ни је. А за са да са мо то ли ко вре ди на по ме ну-
ти да је пи сац као и мно ги дру ги но сио оде ло по би је них 
Је вре ја из истог па ви љо на, јер је сво је са лон ско у ко ме је 
до шао про дао за две пор ци је па су ља и 200 гр. хле ба.

IV
Да ли је ва жно утвр ђи ва ти кри ви цу Не ма ца за 

Сај ми ште? Или је бо ље при ка зи ва ти их и да ље она кви-
ма ка кви су, не би ли се са ми на се згро зи ли?
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Ка у зал но сти не ма без пси хич ке! Ма те ри јал-
ни свет је мр тав, пре ма то ме без во љан и без о се ћа јан, 
па узроч но сти код ње га не мо же би ти. Јер сва ка вој на 
ма ни фе ста ци ја мо ра да укоп ча ва по сле ди цу за узрок, 
по што се код во ље ра ди о ства ра лач ком мо мен ту ко ји 
тре ба да про из ве де ефе кат „ра до сти“, а овај из и ску је 
тра ја ње тј. мо гућ је кроз ка у зал но ве зи ва ње. Ма те ри ја 
пак то га „ра до сног“ ефек та не до жи вља ва – да је он не 
би есен ци јал но ру шио -, те је она или ха ос или сим бол, 
ово дру го пре не го оно дру го.

Ква ли тет и кван ти тет по сле дич но сти за ви си, као 
што се ина че зна, од ка кво ће и ко ли чи не са мо га узро ка, 
али овај је увек са мо пси хич ке при ро де: при ро де ко ја је-
ди на зна за „ра дост“. Но из кру га узроч но сти во ља се 
из вла чи на те рен ли сте во ље кроз ин те лек ту ал но до жи-
вља ва ње и по и ма ње су штин ске и ег зи стен ци јал не исто-
вет но сти ње са ме са пр вим узро ком – Пр вом ра до шћу. 
Оту да по сту пак не ма без вољ них или при сил них. И уко-
ли ко се они као та кви при вид но ја вља ју и с не ке стра не 
до ка зу ју, у су шти ну су они про шли кроз „без вољ ну“ ма-
ни фе ста ци ју, та ко што су прет ход но јед ним са вр ше но 
при кри ве ним пу тем би ли из јед на че ни са „нај ра до сни-
јом“ ра до шћу, од но сно ег зи стен ци јал ним нај мо гу ћи јим 
обез бе ђе њем ра до сти сво је, тј. се бе. И на Сај ми шту пре-
ма то ме ни је би ло по ја ве слу чај не или на сил не, не го су 
он то ло шки по ти ца ле из из ве сних „ра до сти“ људ ских. 
До ка зни ма те ри јал за то је сте у пр вом ре ду то што су та-
мо шње ак ци је љу ди у исто вре ме за јед не, ко ји су та ко ђе 
по уступ ку Не ма ца и по ли ци је, мо гли њи ма упра вља ти, 
би ле нај од врат ни је и нај ве ћим пат ња ма и смр ћу од би ја-
не, а дру ге при јат но за ни ма ле.

Али нас Сај ми ште ипак не ће за ба вља ти ов де то-
ли ко за до ка зи ва ње по ве за но сти си сте ма жи во та у ње-
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му, да би ти ме зло чин ства утвр ди ли, ко ли ко за де фи-
ни са ње узро ка раз ли чи тим по ста вља њем од но са у по-
ступ ка ме ђу љу ди ма. А ако Нем ци са сво јим Ге ста по ом 
бу ду хте ли да прав да ју ма ро дер ство тог ло го ра пре на тр-
па но шћу људ ства у ње му и не мо гућ но шћу ор га ни зо ва-
ња бо љит ка услед то га, ту су им ру ке од ре ше не за но ви 
зло чин у ла жи, а ми ће мо за то мир но на ста ви ти да бар 
до не кле и њи хо ву сли ку овим пу тем ре кон стру и ше мо: 
та ми смо се ов де са мо опи си ва ња и при хва ти ли.

Шта је да кле био глав ни узрок за раз ли чи то по-
ста вља ње од но са и по сту па ка на Сај ми шту, тј. шта је 
ства ра ло дво стру ке ква ли та тив не ра до сти, ра до сти 
му че нич ке и му чи тељ ске, ме ђу љу ди ма. Исто они што 
ина че у ре дов ном жи во ту те раз ли ке иза зи ва: бо го по-
што ва ње и бо го бор ство, ко ји су та ко са гра ђе ни да пр ви 
ну жно ра ђа до бро а дру ги зло.

Јер што се јед ног пра во ре ли ги о зног гле да ња на 
свет ти че не по рет но ис ти ца ти да оно не мо же у зло за-
па сти кад не пре кид но има пред со бом чи ње ни цу ка ко 
су љу ди бра ћа по Бо гу, ка ко је Бог свет и зла не тр пи 
не го га ка жња ва, ка ко су љу бав и пра шта ње си ла жи во-
твор на, а зло си ла уни шта ва ју ћа.

Но да би се и код бо го бор ства опет у по гле ду ње-
го вог не мо рал ног аспек та до пра вил не пре ста ве до шло 
не сме се с ума смет ну ти то да, и ако је до сад пре ви ше 
по ку ша ва но да се људ ски по ступ ци и од но си про ту ма-
че сва ко ја ким фак то ри ма са мо рет ко њи хо вим од но си-
ма пре ма Бо гу, ипак, за објек тив но ула же ње у тај про-
блем, оста је као не за о би ла жљи ва по став ка хри шћан ске 
ве ре, ко ју је До сто јев ски све тов ним је зи ком из ра зио у 
ре чи ма: „Ако Бо га не ма све је до зво ље но“, због ње ног 
ма те ма тич ког упу ћи ва ња у не тр пе љи вост и зло чин кад 
се Бог од рек не.
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А вред ност ове по став ке за и ста је еви дент на. За-
то До сто јев ском и ни је би ли те шко да се у то уве ри. Он 
је са мо по шао од пи та ња: ако Бо га и бе смрт но сти не ма 
због че га је по треб но у ре гу ле по ста вља ти сво је оп хо ђе-
ње? Ни је ли па мет ни је та да по ву ћи ло гич ну и нај ег зи-
стен ци о нал ни ју ко се квен цу: „Жи вот ми се јед ном да је 
и ви ше га не ће би ти, и ја хо ћу да га про жи вим“ (Зло чин 
и ка зна До сто јев ски), би ло ка квим на чи ном оси гу ра вао 
свој крат ки жи вот, и то да га про жи вим нај за до вољ ни је 
што је мо гу ће. Ни ка кви об зи ри, скру пу ле мо рал не, зло-
чи ни и оста ле не со ци јал не пре пре ке, не мо гу се узи ма-
ти у об зир при том, чак и он да ако оне на го ве шта ва ју 
про ду же но, али у ра до сти сма ње но жи во ва ње, по што се 
ни кад не зна кад ће крај жи во та до ћи. И оно што би ов-
де не ког мо же би ти збу њи ва ло, а то је да и без бо жни ка 
има „до брих“ по ду ши и да из ве сни дру штве ни од но си 
са ми по се би усло вља ва ју огра ни ча ва ње по је ди нач них 
исту па. До сто јев ском се оче вид но по ка за ло у пр вом 
слу ча ју ин те лек ту ал но сле пи ло и про тив реч но деј ство-
ва ње ду ху сво га схва та ња, деј ство ва ње по за о ста лим 
си ла ма ра ни је уро ђе ног, на сле ђе ног, или сте че ног осе-
ћа ња бо жан ског мо ра ла, или у дру гом слу ча ју на мер на 
са мо об ма на при не мо гућ но сти, од но сно не хте њу да се 
истин ском ре ше њу при сту пу, или као иде о ло шким на-
чи ном ско ва на шпе ку ла ци ја за ис ко ри шћа ва ње дру гих 
од стра не оних ко ји истин ски деј ству ју на го ном „про-
све ће ног ра зу ма“ у гор њем сми слу, тј. да жи вот тре ба 
ис ко ри сти ти. Ја сни је ре че но: сва ко об ја шње не и по ста-
вља ње „дру штве ног“ мо ра ла из ван Бо га, кад је ин те лек-
ту ал но да то, је сте чи сти опи јум за ма се, ко ји ства ра ју 
же ље ни те рен за его и стич ке же те о це, тј. без бо жни ке!

На то пак што се ов де ис та ћи мо же од стра не 
без вер ни ка да они и ако у Бо га не ве ру ју не ће и не во ле 
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зло због то га што су раз ли чи те жи во ти ње као људ ска 
би ћа од дру гих, раз у ме се не сме мо се уоп ште за др жа-
ва ти. Пр во због то га што све ако би они, и без об зи ра 
на мо гућ ност деј ство ва ња у њи ма за о ста лог при род ног 
и хри шћан ског мо ра ла, о че му смо го ре на по ме ну ли, 
истин ски во љом сво јом хте ли да оста ну при мо рал ном 
жи во ту, обе ћа ње ни је оси гу ра но ста ње, и што их нај зад 
у то ме по би ја ју они ко ји су већ зло чин из вр ши ли, пр во, 
и дру го што ми уви ђа мо да је са мо без бо жни штво не-
мо рал но де ло, те по за ко ну ка у зал ном ну жно ра ђа не-
мо рал. Као обје кат пак из до ме на мо ра ла тј. пси хич ки, 
жив-ве зан за осе ћа ње „ра до сти“ – по го то во.

По што ате и стич ко ста но ви ште истин ски је чи-
сто из до ме на пси хо ло шког а не ин те лек ту ал ног, под ло-
жно пре ма то ме је ди но ме ри лу етич ком. И оту да је оно 
на и ме из раз ло га што ни у јед ном слу ча ју не мо же би-
ти про дукт ин те лек ту ал них за кљу ча ка, кад се зна да се 
уоп ште  пи та ње о пр вом по чет ку ства ри у на шем ра зу-
му кре ће по ан ти но мич ким схе ма ма, тј. без мо гућ но сти 
да се по зи тив но или не га тив но ре ши. Јед на ма хи нал на 
кон тро ла при на шем за кљу чи ва њу з ве зи са тим мо же 
нас ба ци ти на пра ви те рен: ми не зна мо ра зу мом има 
ли Бо га или не ма, по што је за ра зум исто та ко не мо гу ће 
за ми сли ти свет без по чет ка, као и по че так без по чет ка.

Ор ган са зна ња ко ји ми „до зна је мо“ да Бог не ма 
или има пре ба ци ће мо с пра вом за то на те рен мо рал ни. 
Да та ко тре ба чи ни ти до ка зу је нам то што се при опре-
де ље њу за Бо га или про тив Ње га код јед ног чо ве ка не 
ра ди, као што го ре по ка за смо о ре зул та ту ум ног за кљу-
чи ва ња, не го о вољ ном од лу чи ва њу из ра же ном у две ма 
на ме ра ма: да се про ту ма чи и из ме ни „на бо ље“ сли ка 
све та због „оп штих ин те ре са“, или да се при зна ау то ри-
тет, од но сно од ба ци.
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Ме ђу тим на ме ра да се без Бо га ство ри јед на леп-
ша сли ка све та за рад оп штих ин те ре са при вид на је, и 
то се од мах ви ди. Ако се на и ме она про пу сти кроз при-
зму и по став ке: „Кад Бо га не ма све је до зво ље но“ о бо-
љем све ту не мо же би ти го во ра, по што он да ате и зам не-
ги ра и сам свет, ко ји сво јим по сто ја њем пре ста вља не-
пре кид ну опа сност „слу чај ним“ или вољ ним ак ци ја ма 
сво јим за огра ни че ни жи вот но си о ца без бо жни штва. И 
ова на ме ра у нај бли жем слу ча ју за то мо же да се сма тра 
као са мо об ма на, док је у ства ри у би ћу Пр вог про ду цен-
та ње го вог тре ба схва ти ти нај пре као опи јум ску па ро лу 
све ту упу ће ну, ко ја као та ква тре ба да учи ни обез бе ђе-
ње  за уби лач ки атак на исти свет од стра не Лич но сти 
ко ја ју је пр ва из ба ци ла. 

Ова ко по сма тра но без бо жнич ки про блем ни-
је ви ше, а ни ти икад био, ин те лек ту ал ни про блем, већ 
чи сто пси хич ки. Је дан „ре волт“, из ве сно од у да ра ње од 
сво га би ћа осе ћа, или тре ба да осе ћа, сва ки ате ист у се-
би кад пи та ње о Бо гу на ста вља. Да би се пре ма то ме по-
шло си гур ни јим и је ди но мо гу ћим пу тем за упо зна ва ње 
ве ро ва ња или не ве ро ва ња у Бо га тре ба се стрикт но др-
жа ти об ра де пси хич ког еле мен та у чо ве ку. Тре ба да кле 
тај про блем по сма тра ти пре све га као ин ди ви ду ал ну 
оце ну јед ног та квог ста ва у ве зи са крај њом ег зи стен ци-
јал ном ко ри сти, ко ја мо ра опет да до не се кроз по твр ду 
ег зи стен ци је ра до сти.  Да је та ко нај бо ље се да ви де ти 
из то га што ве ру ју ћи при опе ри са њу  о сво јим пред ста-
ва ма о Бо гу осе ћа ју ра дост, или бар не ка кву рав но те жу 
и мир ду ха у се би, ко је су опет у из ве сном ка па ци те ту и 
ква ли те ту са мо ра дост, и из слу ча ја не вер ни ка ко ји та-
ко ђе ра дост пре жи вља ва ју кад сво је тврд ње о Бо гу про-
ту ра ју или при ста ли це за њих до би ја ју.

Ти ме пак до ла зи мо до нај ва жни је чи ње ни це, од 
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ко је смо још у са мом по чет ку ове ана ли зе са оп шти ли да 
су је зо ви те рад ње Сај ми шта ипак про ду ци ра не кроз ра-
дост оних ко ји су их из во ди ли, ко ја утвр ђу је да је, као и 
ина че, ме ри ло за исти ни тост, об лик и ва ља ност објек та 
ко ји се са зна је усло вље не вр стом апа ра та оно га ко ји са-
зна је, тј. ду шом ње го вом. Апа рат пак тај, ду ша та, уко-
ли ко се опре де ли за ау то ри тет не ће би ти асо ци ја лан, а 
уко ли ко од рек не ау то ри тет, но си све осо би не и об ли ке 
не со ци јал но сти. Тај апа рат као и сва ки дру ги мо ра би ти 
шти мо ван она ко ка ко ње му нај ви ше при сто ји и ко ри сти 
да до ђе до пу ног из ра жа ја, те ће не со ци ја лан чо век оба-
ве зно ура ђај сво га са зна ва ју ћег апа ра та уре ди ти про тив 
ау то ри те та, од но сно у крај њој ли ни ји про тив Бо га, док 
ће ње гов кон тра тип учи ни ти обрат но.

Ово све опет због то га што и је дан и дру ги ствар 
по ста вља ју са тач ке гле ди шта лич не ко ри сти. Лич на 
ко рист је увек основ гле да ња и при сту па ња ства ри ма, 
ма у ком то слу ча ју би ло, а друк чи је и не мо же би ти, јер 
он да не би би ло ра до сти, пре ма то ме ни жи во та.

Но иа ко је и ко без бо жни ка и код ве ру ју ћег исти 
мо тив у по сту па њи ма при сти ца њу са зна ња и ина че, 
очи глед но је да то још не зна чи да они има ју под јед на ко 
пра во. Онај пр ви ће прав но из гу би ти, јер он као про ду-
цент без бо жнич ких схва та ња о сво јој  и „оп штој“ ко ри-
сти, исле ђен кроз по сле ди це на ста ле по сле про ту ра ња 
ло зин ке: ство ри те свет без Бо га, ко је смо ви де ли ка кве 
су, оче вид но је имао јед ну дру гу на ме ру, не ко ри сну пре 
све га за свет а он да и за ње га, па је тек та да ство рио ову 
о из ме ни све та. И то је би ла на ме ра ко јој се ра ди ло о 
истин ској из ме ни све та на бо ље, по што би та кав свет 
утвр ђи ва ла, не го на ме ра на при ли ку не че га што је ње-
му ко ри сно. Та дру га на ме ра је сте да се од ба ци ау то ри-
тет. За што? Је ли за и ста имао ко ри сти сад од то га? У су-
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шти ни ни ка кве, раз у ме се. Али је то учи нио за то што га 
је ту из ве сна „ра дост“ по кре ну ла, ко ја га је исто вре ме 
об ма ну ла да га ко ри сти во ди. Он је нео спор но на и ме у 
јед ном мо мен ту за ми слио ка ко би би ло да по ста не Пр-
ви у све ту, без за ви сно сти ни од ко га и си гу ран за сво је 
по сто ја ње, па је то од мах за же лео и гле да ју ћи у про јек ту 
се бе кроз ту же љу огром ну лу дач ку „ра дост“ осе тио.

Ина че ате и стич ки став не мо гу ће је об ја сни ти. 
Не мо гу ће због то га што же ља да се ау то ри тет сру ши, 
ко је ру ше ње тре ба да до ве де до спа се ња лич ног ау то-
ри те та, ру ши у ства ри и са му лич ност због он то ло шке 
ди а лек тич но сти ства ри: ру ше ње јед ног би ћа у прин-
ци пу ру ши се прин цип по сто ја ња и дру го га, Став без-
бо жнич ки не мо гу ће је из ван то га „ра до сног“ аспек та 
схва ти ти и због то га још што са мо уни шта ва ње све та 
кр оз не га ци ју ње го вог би ћа у ау то ри та тив ном по рет ку, 
тј. по рет ку хар мо ни је, од у зи ма те рен за рас про сти ра ње 
ау то ри те та ру ши о че вог, ко ји се ау то ри тет без све та не 
мо же ни за ми сли ти, и ако ну жно по сто ја ње не из мер не 
гор до сти и зло чи на ко ји има тен ден ци ју да уни шта ва 
оно га ко ји ма сме та, мо же да спа се за мо ме нат осе ћај ра-
до сти, опи ја ју ћи да кле Ду ху очи да са гле да ви ди ке сво је 
про па сти. Је ди но од у пи ра ње са мо га све та, ко је та ко ђе 
чу ва сво је по сто ја ње и ау то ри тет, да се под пла но ви ма 
Гор до га ду ха уба цу је из ве сан ин тер вал му че ња те ве ли-
ке ра до сти Ње го ве, и из ње га он да ку ља мр жња или бес 
пре ма све ту. До тич ни је овог пу та пр ву про ја вио кроз 
ко му ни зам дру гу кроз фа ши зам.

И те две си ле Де мо но ве ето уни шта ва ле и на Сај-
ми шту срп ски на род. Јед на је би ла оте ло вље на у за ро-
бље ни ци ма ко му ни сти ма а дру га у Нем ци ма и за ро бље-
ни ци ма Уста ша ма, Хр ва ти ма и му сли ма ни ма. 
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V
Ко му ни стич ка пар ти ја у Зе му ну на Сај ми шту је 

за сту пље на у свим зва њи ма ко је смо у ра ни је на ве де ним 
осам пр вих та ча ка спо ме ну ли, сем не ко ли ко из у зе та ка 
ве за них за по ли циј ску слу жбу, где се по не кад ја вљао и 
ко ји од ро ђе ни на ци о на ли ста или кон стант но из ве стан 
број уста ша.

Но то је са мо ре ги стра тив но по сма тра но. У ства-
ри ипак ко му ни стич ка пар ти ја је ов де би ла сто про цент-
но за сту пље на и то због чи ње ни це да су све из во ђе не 
рад ње, ма кар ко их оба вљао би ле од ње ди ри го ва не 
отво ре но, по тај но или пре но сно.

Об ја шње ње за ову окол ност, раз у ме се, они ма ко-
ји ма по зна ју овај по ли тич ки скуп љу ди и ње гов рад не-
ће би ти ни ма ло оба ве зно да ти, чак ни он да ако мо мен-
тал но ели ми ни шу на ше прет ход не ана ли зе где су нам 
Нем ци и ко му ни сти по ка за ти као дво ји ца ро ђе не бра ће, 
са мо са раз ли чи тим тем пе ра мен ти ма, – због слу ча ја да 
се она као ство ре на по ка за ла још ра ни је у мно гим дру-
гим зна чај ним при ли ка ма на шег на род ног жи во та ка да 
је то ма ло ко слу тио. За то они ко ји же ле да ви де јед но 
ле жер ни је и бла же и кон крет ни је об ја шње ње за то ли ки 
ко му ни стич ки уплив на жи вот ло гор ски у Зе му ну не ка 
не про пу сте да уо че сле де ће две ва жне ства ри. Тра ди ци-
ја њи хо ва, на и ме би ла је на Сај ми шту ду бља и ве ћа не го 
на ци о на ли стич ка по што су они ис пу ња ва ли про сто ри-
је тог ло го ра пр ви, па већ та да ва жни је функ ци је у ње му 
по се ли и доц ни је их са мо оси гу ра ва ли или про ши ри-
ва ли,- и ка рак те ра њи хо ве про це не сред ста ва за по сти-
за ње же ње ног ци ља, пре сти жа, и ка рак те ра бес крај но 
рас те гљи ви ји но ма чи ја дру га на све ту.

Та чи ње ни ца за-са да ипак на стра ну! Глав но не 
сме та ти с ума: ва жни је су ов де за осве тље ње ства ри 
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ипак тра ди ци је њи хо вих ра ни јих вре ме на тј. вре ме на 
де тињ ства њи хо вог у окри љу пар ти је! Јер си стем ко јим 
су они на сту па ли у Зе му ну ису ви ше је из гра ђен, пре ци-
зан и кроз аскет ску са мо ди сци пли ну упи јен у са мог по-
је дин ца њи хо вог, да би га тре ба ло по сма тра ти са мо као 
тра ди ци о нал ност пе ри о да ло го ра то га. Зар пи сац ни је 
имао при ли ку да ове ви ди у на по ну мо ћи и из ра жа ја он-
де где ни ка да ни ка квих ко ре на до тле има ли ни су!

И ово твр ђе ње мо ра би ти тач но, и су прот но би 
би ло са мо он да кад се оне би зна ло да ор га ни за циј ска 
раз гра на тост и пре фи ње ност за ви си од ве ли чи не ци-
ља ко ји се при том же ли по сти ћи. А да ли по сто ји ве ћи 
и не до сти жни ји циљ од ци ља ко му ни стич ког? Ни ка ко 
не! Пре ма то ме тре ба ли се чу ди ти њи ма ко ји су по шли 
да сле де Гор до ме ду ху, пре ста ром на чел ни ку свом, ка да 
као по све све сни и са мно го сто лет ном тра ди ци јом на-
сту па ју у сва ком мо мен ту ве ли ко ме сво ме ци љу? Бо же 
са чу вај?

Та њи хов је циљ: сву власт се би! И ор га ни за ци ја 
му не сме под ба ци ти!

И по њи хо вим ре цеп ти ма тај су циљ на Сај ми-
шту по сти за ли ова ко. Основ на је ту ствар че лич на по-
ве за ност ме ђу чла но ви ма пар ти је. Штр ча ње код њих на 
Сај ми шту ни је би ло. По ве за ност та од ра жа ва ла се ка-
ко у го то во сти за без гра нич на за ла га ња пре ма „дру гу“ 
сво ме, та ко и за јед но ду шни и план ски рад на раз би ја њу 
фрон та су прот ног. Ефи ка сно сти овог ста ва жр тво ва ли 
су шта ви ше пот пу но сво ју лич ност та ко што су оба ве-
зно сво га глав ног екс по нен та би ло јав но, би ло по тај но, 
би ло не по сред но кроз ле пе при че о ње го вом ка рак те ру, 
спо соб но сти и „спрем но сти“ од пре ра та по зна тој, или 
по сред но кроз сво је жби ре ди за ли ње гов углед код са-
ми Не ма ца и код оста лих за ро бље ни ка. С дру ге стра не 
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њи хов екс по нент је за бо ра вио се бе и за нај ни жу лич-
ност из сво га по ли тич ког кру га, те је ову ис ту рао у под-
но шљи вим при ка зи ма, при нај го рем слу ча ју, пред не-
мач ким вла сти ма, с јед не стра не и с дру ге стра не исту, с 
об зи ром на већ сте че но по ве ре ње и до би ве не функ ци је 
сво је по ста вљао у обез бе ђен по ло жај с по гле дом на рад 
и ис хра ну. Ре ци мо код слу ча ја где је у пи та њу из ве сни 
те жи кри вац код Не ма ца, а ко му ни ста је по сту па се та-
ко што се у јед ном ша љи вом и по дру гљи вом то ну од 
стра не до тич ног екс по нен та це ла ствар узе та у об зир 
за ро бље ни ка пред ста вља ти ова ко: „За ми сли те са мо, го-
спо ди не Зул цер, ка кав сам да нас слу чај имао са Н. Уда-
рио сам му 10 ба ти на. Он се при то ме кре ве љио као да 
га жи вог де ру. А кад сам пре ки нуо да га ту чем, мо же те 
ли на слу ти ти шта је на ста ло? Ре као је: „Хва ла“ ! Ха Ха ха, 
за ми сли те „хва ла“, а он да на ста вио: „Та ко ми и тре ба“ 
ка да сам ди рао меч ку у п….“! Е пр снуо сам у смех: Ево 
и са ми да ви ди те. Уда ри ћу му јед ну па гле дај те“. До тич-
ни се по зи ва и са ги ње да при ми ба ти не. Но пре што и 
јед на пад не ар ла у че и за ви ја уз нај ко мич ни је гри ма се, 
па кад мот ка пад не на ње га „из не на да“ кроз из ду ва ва ње 
из го во ри: „хва ла, уби те ме од мах да се не му чим ви ше 
ка да сам крив“. На то му се од го ва ра: „И уби ће мо те, али 
по ла га но, да осе тиш ма ло, а сад хај де у ма те ри ну, ја ви 
се ку ва ру нек ти да пор ци ју је ла!“ И док он од ла зи ба ти-
наш се „искре но“ пре не ма же од сме ха због ова ко „ин те-
ре сант ног и сме шног“ слу ча ја. За то се кроз два три да-
на овај већ по ја ви на не кој ду жно сти, о че му се опет на 
сли чан на чин Нем ци оба ве сте, па он да, кад они у ци љу 
кон тро ле на и ђу, овај и њих већ на смех и пре не ма га ње 
иза зи ва. То ли ко се то ства ри пре ци зно свр ша ва ју.

Плод ове по ве за но сти ко му ни стич ке на Сај ми-
шту, као и ина че у дру гим ло го ри ма, под по вољ ним 
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усло ви ма, био је са га ран ци јом обез бе ђен. Пред Нем ци-
ма по го тов, по што их је у су шти ни спа ја ла јед на ду ша. 
Али уз то за њих је би ло без из у зе та ка, на пр., оба ве зно 
и да оку па то ру бу ду по слу шни до нај ве ће сер вил но сти и 
гми за во сти. Ло јал ност је при на ме ри да се то пред ста ви 
ису ви ше оску дан по јам. Њи хов став ни је ни кад под ба-
ци вао ви си ну јед ног истин ског дру гар ства са не при ја-
те љем, а у ја чим кри за ма ви си ну ули зи ва ња, трч ка ра ња, 
об ле та ња, по ну да нај ве ћих, – ви си ну од но са оно га ко ји 
се обра ћа за сво јим ро ди те љи ма или са Бо гом нај све ти-
јим сво јим. Нај глу пљи ко му ни ста у зе мун ском ло го ру 
био је на лик на чи гру ко ја не пре кид но не где ле ти, из-
вр ша ва на ре ђе ња „с во љом и на вре ме“, чак и пре вре-
ме на, -схва та же љу, уз ђа во ље обр та ње сво га ор га ни зма 
у свим мо гу ћим прав ци ма, пре не го што ју је оку па тор 
ре чи ма са оп штио, -пре ма по тре би тр гу је са њим  или 
се опет с њим ра ду је, у ре чи ма Не ма ца и кад о ви цу не 
го во ре виц про на ла зи, гро хо том оду ше вље ног сме ха и 
пре срећ но сти при ма по ја ву њи хо ву, – по здра вља ове 
хи ља ду пу та днев но, ка пи цу сво ју та ко ре ћи не ста вља 
на гла ву од сил не за бри ну то сти да не про пу сти ис кре-
ну и вољ ну по шту ода ти сво ме го спо да ру. Ђа во ко ји на 
вр ху игле сто ји по ма ло се вр ти у свим прав ци ма, раз ма-
ху је бе сно ре пом, ке зи се и зу бе кроз кра так ма ло крв-
ни осмех по ка зу је, кре ве љи се и из ви ја те лом, кла ња и 
уви ја, чи ли чу ћи гла сом спа да са игле и по но во ска че на 
њу, ни је ни из да ле ка ше грт њи хо вој по кре тљи во сти и 
сер вил но сти. А „пе ли ван“ што по жи ви без мот ке из во-
ди у то ли ко пре.

Је ли да кле мо гао тај рад да не до не се пло да по-
што је био на до бру њи ву ба чен? Сај ми ште до ка зу је 
свим сво јим по сто ја њем и по рет ком си гур ност са зре-
ва ња и се лек тив но сти ње го ве. Нем ци ми сле да је сло бо-
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да ду ха у лич но сти, обез бе ђе на у де мо кра ти ји, у ства ри 
пр ва кли ца плу то кра ти је, ко ја је нај ве ћа опет мо рал но 
зло: те кли це ови ђа вол чи ћи не ма ју, јер су до по след-
њег ато ма свог по слу шни. Нем ци жи ве у осе ћа њу да су 
нај му дри ји на све ту, – ови пси ко ји ле те око њих као 
пси око ка сап ни це сва ким ми гом и ма ха њем ре пи ћа то 
еви дент но до ка зу ју; Хи тле ро ва бра ћа уче о рад нич кој 
че сти то сти и ви си ни све сти,- ко му ни сти су го то во сви 
ов де или бри це, или шу це, или мо ле ри или шнај де ри 
или та шне ри и не пре кид но ра де; не при ја тељ има на ви-
ку да ту ђа ми шље ња не це ни и не слу ша и да, ка да се 
она ипак из ра зе ра чу на ју на на пад уве рен про тив њи хо-
вог „жи вот ног про сто ра“,- цр ве ни пар тиј ци са мо ћу те 
и слу ша ју, па се он да ди ве, оду ше вља ва ју, у сме ху пре-
не ма жу од за до вољ ства и ра до сти, по сле пре при ча ва ју 
не мач ку „ду хо ви тост“, из на ла зе да су Нем ци „дру га ри“; 
оку па тор ски на сил ник твр ди да су они твор ци нај ве ће 
му зи ке и оп ти ми зма на све ту,- ко му ни стич ки пе ли ва-
ни не по пу шта ју при ли ку да са њи ма пи ју или пе ва ју и 
до те ре вен че ња уз свир ку лум пу ју, под ба да ју ћи при том 
пи ја не Нем це да у го ми лу за ро бље ни ка што ноћ ни од-
мор на твр дим да ска ма пре мо ре ни и пре би је ни тра же, 
из пи што ља и пи сто ле та пу ца ју; Нем ци осу ђу ју Ср бе на 
смрт као не по пра вљи ве сви ње и псе, ова жга ди ја то из-
вр ша ва уз пот пу но ду шев но раз у ме ва ње оправ да но сти 
та кве про це не ства ри.

И плод је до шао и до ла зио на свет Сај ми шта. 
Нем ци су да ли сву упра ву тим „не ви ни ма“ и рат ним ви-
хо ром за хва ће ним си ро ма шци ма“, му дру је Не мац. По-
чев од ко ман дант ског по ло жа ја па иду ћи ре дом ка ше фу 
по ли ци је, по ли ци ји, ку ва ри ма, во ђа ма ра да, бол ни ци, 
пер со на лу и по след њој во де ћој функ ци ји тре ба схва ти-
ти на Сај ми шту као по сед ко му ни ста.
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Ме ђу тим исто ри ја ово га пло да: за у зи ма ња вла-
сти, не за вр ша ва се са мо ње го вим са зре ва њем, као ни 
исто ри ја ма ког дру гог. Око ње го вог одр жа ва ња од тру-
ле ња и про па да ња има још мно го по сла, на ро чи то за то 
што он но си у се би кли цу, му дру ју са да ко му ни сти, за 
пре у ре ђе ње све та ко је опет имао сво јих не при ја те ља. И 
за то су ко му ни сти и у том по гле ду пред у зе ли све ме-
ре да не га тив не ре зул та те из бег ну. На пр вом ме сту ту 
до ла зи стрикт но на ста вља ње сер вил ног од но са пре ма 
Нем ци ма, да кле окрет ност, трч ка ра ње и ра ди ност, он-
да но ва вр ли на: по вер љи вост. Оку пи ра ње сво јим људ-
ством свих во де ћих зва ња иде раз у ме се па ра лел но са 
гор њим ра дом. Укла ња ње пак свих ли ца са по ло жа ја где 
би мо гли сме та ти њи ма нај о снов ни ја је ло гич ка по сле-
ди ца це ло куп ног овог по сла. По што они ов де ре зо ну-
ју њи хо вом гла вом, и за то по гре шно, да се вла сти мо гу 
и дру ги у та квим при ли ка ма до че па ти ако су ђа во љем 
обр та њу бр жи ма по ка жу, гу бе ћи при том из ви да да за 
та кво по стиг ну ће тре ба има ти не са мо њи хо ве спо соб-
но сти не го и њи хо ву ду шу, ду шу ко ја не глу ми до кра ја, 
а то не мо же ни јед на због ве ли ког те ре та што га глу ма 
да је, већ из во ђе ње као што су ко му ни стич ка, и ако и она 
за не ве штог по сма тра ча мо гу из гле да ти глу па у ве ћем 
де лу од го ва ра ју ћим би о ло шким и он то ло шким са ста-
вом сво јим про ва љу је.

Њи хо во схва та ње о но вом уре ђе њу све та за то 
ни је ни на Сај ми шту у овом слу ча ју пот це ни ло, као не-
га тив но свој ство, уби ства и из дај ства. Они су у том сми-
слу на пр вом ме сту сва ко днев но ап со лут но тач но под-
но си ли Нем ци ма по дроб не из ве шта је о све му шта је ко 
раз го ва рао по ли тич ки не по жељ но, шта је ко за ис хра ну 
из не мач ког ма га ци на украо, из ве шта ва ли о „при пре-
мље ним“ бек стви ма, о су шти ни и лич ним по ли тич ким 
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крив ци ма код за ро бље ни ка, о за ро бље нич ким из вр-
ше ним по ли тич ким де ли ма за ко је Нем ци у исле ђе њу 
Ге ста по-а ни су мо гли ни шта до зна ти, а то све чи ни ли 
по мо ћу ве штог и „дру гар ског“ ула же ња у раз го вор са 
пред ви ђе ном жр твом. На дру гом ме сту од сво је стра не, 
кад год је то би ло по треб но, у не до стат ку окри вљу ју-
ћег ма те ри ја ла да га са са оп ште са ми су га из ми шља ли и 
„све до ци ма“ до ка зи ва ли.

Та ко је њи хо во де ло на пре до ва ло из да на у дан, 
по што су Нем ци и за нај ма њи де ликт уби ја ли мот ка ма, 
а ка мо ли тек за по ли тич ки. То што се је не ко мо гао пре-
ва ри ти да се од њи хо вог ди ри го ва ња ње го вом суд би-
ном спа се лич ним по ну да ма за услу ге Нем ци ма, њи ма 
ни је за да ва ло те шко ће, јер уко ли ко је та кав пре ко ра ча-
вао мо гу ће штр ча ње из окви ра њи хо вих „оп штих“ ин-
те ре са, а од Не ма ца био за шти ћен, не стао је по си гур но 
пре ко но ћи бу ду ћи уби јен мот ком и ба чен ма са кри ран 
на го ми лу оста лих по би је них, па огла ша ван за од бе глог 
или чак ка жње ног због не ког „круп ног“ пре сту па. А за 
обез бе ду пред мо гућ но шћу јед ног ис прав ни јег за кљу-
чи ва ња од стра не Не ма ца по та квим слу ча је ви ма оба-
ве зно су се за кла ња ли за не пре кид на хва ље ња не ког на-
ци о на ли сту ко га су за се бе при до би ли или дру гог по све 
не спо соб ног и без о па сног. Ни су они сме та ли с ума да је 
о сва ком за ро бље ни ку Ге ста по ло гор ској упра ви и по-
дат ке по слао. 

Уо ста лом по ли ци ја је ту са сво јим по зи тив ним 
свој стви ма ко ја га ран ту ју да се сва ка пар тиј ска кри за 
мо же без те шко ћа ре ши ти! Зар она не сто ји на си гур-
ним но га ма? Сва ка ко да сто ји. Јер она по све днев но из-
вр ша ва та ква де ла ко ја је дан Ге ста по же ли да оста ну ве-
чи та тај на, па се пре ма то ме та квим ње ним за слу га ма 
не мо же ола ко не уз вра ти ти до брим: по ве ре њем, а чак 
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и из ве сним уступ ци ма њој на во љу! Зар Ге ста по, и ако 
би не што при ме тио у ра ду ко му ни ста у ду ху пар тиј ског 
опре де ље ња, мо же од јед ном ли кви ди ра ти свој та ко из-
ван ре дан из вр шни апа рат? Сит ни ца је за ње га и са мо 
отво ре ни дух ко му ни стич ки у ло го ри ма, кад је овај већ 
у жи це спу тан! Ту ће они за вр ши ти, нео спор но да ље му-
дру ју Нем ци! И зар за то обра ћа ти па жњу јед но стра ног 
уре ђа ја од но са ме ђу за ро бље ни ци ма, кад то нај зад во ди 
њи хо вом ци љу: то тал ном уби ја њу Ср ба? То за и ста Ге-
ста по не ин те ре су је, ње му је ва жно да ре ши свој те жак 
за да так у из на ла же њу иде ал ног бро ја џе ла та сво јих, и 
у по нов но ба ца ње у по сао око до ба вља ња и ства ра ња 
но вих, с пра вом, не ће да се упу шта, по што је и то за гро-
зни Ге ста по по те жак по сао!

С то га по ли ци ја и си гур но деј ству је без бо ја зни 
за не у спех. Она то зна, по што су јој рас ту ма чи ли они 
ко ји су гла ва свих ин те ре са пар тиј ских у ло го ру, гру па 
ис так ну тих пар ти ја ца, ко ја се сва ко днев но са ста је не-
ви дљи вим пу те ви ма би ло у кру гу, би ло у ку хи њи, би-
ло нај че шће у бол ни ци, про у ча ва но во ство ре на ста ња, 
про це њу је ства ри, ма те ма тич ки их ре ша ва и из да је сва-
ког да на на ре ђе ња и па ро ле. Ра де Кр стић, ко ман дант 
ло го ра, „док тор“ Ва са Љу мо вић, шеф бол ни це ина че 
оби чан бол ни чар из Ко сов ске Ми тро ви це, апо те кар 
Ка та нић6 из Чач ка, Ми ша Бер бе ри јан су ди ја из Ко сов-
ске Ми тро ви це, Ми лу тин По по вић, чи нов ник у Са ра-
је ву а ро дом из Цр не Го ре, Ми ша Сај џи ја из Са ра је ва, 
Не ша бер бе рин, Сла во љуб Јо ва но вић сту дент ме ди ци-
не из Бе о гра да, Мир ко Сте фа но вић, обал ски рад ник из 
Ва ље ва, Рат ко Ми ла ди но вић ме та лур гиј ски рад ник из 
Чач ка, Ра ден ко Сте фа но вић кро јач из Ужи ца и Ми ло-

6 Ра ди се Си ни ши Ка та ни ћу ко ји је то ком устан ка 1942. оба-
вљао ду жност ко ме са ра ча чан ске бол ни це.



169

Логор на сајмишту сведочење двојице заточеника

сав Ши шо вић та ко ђе кро јач из Ужи ца, од бор су ко му-
ни стич ки те не пре кид но сту ди ра ју и во де бри гу о ко ри-
сти „оп штој“! Да, тих се гла ва тре ба се ти ти и успех ће 
би ти у сва кој си ту а ци ји.

И под та квим окри љем, што ви ше, по ли ци ја је 
деј ство ва ла још и бо ље но што је то ко му ни стич ка цен-
тра ла ње на зах те ва ла, јер су јој по ступ ци, ма кар ка кви 
они би ли, увек с ро ди тељ ском па жњом и љу ба вљу, ка ко 
од стра не Не ма ца та ко и од са мих „дру го ва“ узи ма ни 
у нај го рем слу ча ју са мо за не ста шлук. Та квим љу ди ма  
ко ји схва та ју не мач ке ми сли и стре мље ња у је згру, а та-
ко исто ова ше фо ва сво јих, за мер ка ни је мо гла би ти по-
ста вље на! Кад је у ло гор до те ран Пе ћан чев вој во да Ђу ра 
Сме де ре вац, и по сле са стан ка по ме ну тог од бо ра до не-
ше на од лу ка да се кон фи ди ра као чо век ко ји има нов ца 
код се бе – за што се у Зе му ну гу би гла ва или до би је 80 
ба ти на, по ли ци ја је из вр ши ла за да так на за до вољ ство и 
јед них и дру гих, по што је ус пе ла да до тич ном под мет не 
у шав 500 ди на ра и он да уда ри ма пре ко 150 ба ти на и го-
то во умр тви јед ног „вој во ду ко ји је, го спо ди не Мел терс, 
са ра ђи вао са Дра жом и де се то ри ци не мач ких вој ни ка 
из ва дио очи па убио“. Та ко исто оду ше вље ње је она иза-
зва ла и доц ни је ка да је „до ка за ла“ да је жив, али по лу-
мр тав, исти вој во да ор га ни зо вао бек ство, та ман пред 
тран спор то ва ње за Не мач ку у ло гор где би спа сао жи-
вот, и уби ли га у ма ђар ском па ви љо ну др ве ним ма ље-
ви ма. Но тек ко ли ко је из ван ред ног ефек та она иза зи-
ва ла ка да је уз кон фи ден ци ју Ла зе „Др ка џи је“ из Чач ка 
убе ди ла Нем це да је но во до шав ши вој во да Мој си ло вић 
ва дио по тај но ср ца из гру ди жи вих Не ма ца и се као дој-
ке срп ским же на ма (!), па га он да на нај звер ски ји на чин 
пре би ла, те је овај по сле два да на пре тран спор то ва ња 
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за Не мач ку у во зу код Зе му на умро.7

Сна га по ли ци је из ни кла из ова квих окол но сти 
не над ма шна је за то би ла и пред ста вља ла да кле у кру-
гу сво је за јед ни це пра ву сли ку ко му ни стич ког ра ја. 
Људ ство ко је ју је са чи ња ва ло уби ја ло је ко га је хте ло, 
хра ни ло се ка ко је хте ло фи зич ки сна жни и раз ви је ни 
би ли, пу ни пла но ва за от кри ва ње са кри ве ног имов ног 
ста ња за ро бље нич ког, би ли овла шће ни да за бра не пи-
ће во де и да у исто вре ме кри шом ову про да ју за де сет 
хи ља да ди на ра или ку на по ча ши, би ло соп стве ни ци-
ма зу ба злат них по ва ђе них из гла ва њи хо вим ру ка ма 
по у би ја них љу ди, вла сни ци нов ца и зла та и бри ља на-
та уни ште них Је вре ја, у сво ји ни има ли но же ве, но жи ће, 
ча ра пе, пан та ло не, са то ве, пр сте ње, сле до ва ња хра не и 
је ла, ко шу ље, зим ске ка пу те нај ве ћих вред но сти, ци пе-
ле по след њих мо да и из ра да нај пре ци зни јих, упа ља че, 
лан чи ће, огле дал ца, на лив пе ра, олов ке, бу ђе ла ре свих 
вр ста, но те се, та ба ке ре сва ко вр сне и још пу но ко је ка-
квих пр вен стве но пр ља вих и смр дљи вих вред но сти од-
у зе тих од жр та ва сво јих. А по врх све га то га по се до ва ли 
је дан од „при ро де“ по да ре ну сна гу, те су из гле да ли као 
ти гро ви џи нов ских раз ме ра и нео б у зда но сти из ра же-
ним у по мам ном за ма хи ва њу мот ком ру ком те шком 
као Бо жи ја ка зна и сту ште ним во ђа ис под ко јих плам те 
за кр ва вље не пу не же ђи за при лив у но вој кр ви очи. Зар 
оста ла ра ја на ко ји се сви ди во ви сва љу ју и ли че он да 
на го лу ждра ве ти ће пре ма су рим ор лу ши на ма ко је кру-
же над до ли ном ис пу ње ном стр ви на ма? Ко ту сме да се 
усу ди  и шта за сво је спа се ње да пре ду зме? Ни је ли ов де 
нај при род ни ји за кљу чак да су по ли цај ци мо жда ја ки за-
то што су Нем ци ја ки?

7 Вој во да Или ја Мој си ло вић је на кон пре би ја ња пре ми нуо 
то ком тран спор та у ло гор Ма ут ха у зен.
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Жр тва од кон фи ди ра ња и њи хо вог уби ја ња тај-
них и јав них због „не ра да“, „бун тов нич ких“ скло но-
сти и „кра ђа“ очи глед но је, би ли су на ци о на ли сти тј. 
љу ди Дра же Ми ха и ло ви ћа. Ови су би ва ли прет ход но 
пред ста вље ни као ко му ни сти ко ји су се ка сни је то бож 
при кри ли у чет нич кој ор га ни за ци ји да би се спа сли од 
„пра вед не“ не мач ке ка зне за њи хов „из вр ше на звер-
ства“ над не мач ким вој ни ци ма. Ме ђу ови ма су ко му ни-
сти на ла зи ли та квих „по зна ни ка“  за ко је „лич но зна ју“ 
да су уби ли де сет, два де сет, не ка да и сто не мач ких вој-
ни ка и то у свој ству „З“ трој ки итд. Тај ути сак „ствар-
ног“ про на ла же ња тих „раз бој ни ка“ био је увек „очи-
гле дан“, по што су се, при ли ком сва ког но вог до ла ска на-
ци о на ли стич ке гру пе, по сле раз гле да ња прет ход ног по 
по да ци ма о њи ма што их је Ге ста по упра ви ло гор слао, 
ко је су они мо гли пре ко сво га ко ман дан та да упо зна ју, 
„слу чај но“ на ла зи ли или ка кви по ли цај ци или рад ни ци 
ко ји су се згра жа ва ли да ме ђу до шав ши ви де из ве сне 
„по зна ни ке“ сво је.

Ка сни је ка да је Ге ста по стао у јед но по исто ри ји 
по су ро во сти не чу ве но гле ди ште за ли кви да ци ју „дра-
жи нов шти не“ они су зна ли тач но шта им ва ља ра ди ти 
и ове су бла го вре ме но у до вољ ном све тлу и ре љеф но сти 
при ка зи ва ли као при ста ли це на ци о на ли стич ке ор га ни-
за ци је, на во де ћи при том „по ве ре на“ де ла учи ње на њи-
хо ва, па их он да јед ног по јед ног др ве ним ма ље ви ма у 
Ма ђар ском па ви љо ну уби ја ли.

О пси хич кој ина че тор ту ри, ма те ри јал ном ис-
ко ри шћа ва њу, на во ђе њу свих мо гу ћих са ди стич ких 
по ку са за сво је уве се ља ва ње над љу ди ма на шег по кре-
та не по треб но је на ро чи то го во ри ти. Пи сац ће у то ме 
по гле ду на ве сти, оби ла зе ћи при том на мер но об зи ре 
скром но сти, да је он и жан дар ме риј ски на ред ник Кец-
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ма но вић То дор био пред мет сва ко днев них нај по грд ни-
јих екс пе ри ме на та. По ред не пре кид них ба ти на ко је је од 
ко му ни ста до би вао и при сва ком су сре ту с њим с но ге 
на но гу ба цан био, на те ри ван  је го то во сва ке ве че ри да 
у њи хо вим со ба ма ста вља шу ба ру са ко кар дом на гла ву, 
по здра вља хи ља ду пу та у про пи сном вој нич ком ста ву – 
а они му од го ва ра ју са пе сни цом – и ни кад ма ње од по-
ла ча са из во ди сва ко ја ке ег зер цир не рад ње, уз прат њу 
пљу ва њем у ли це му и псо ва њем Кра ља и Дра же. Пи-
шче ва про фе си ја том је на ро чи то до при не ла.  Нај те жи 
ра до ви и нај пр ља ви ји, као чи шће ње кло зе та го по гру-
жен до гу ше у из ме ту ко је је оба вљао пре ко че тр де сет 
да на, стру га ње др ва и па кле ном тем пу уз ба ти на ње, ни-
кад му ни су не до ста ја ле. А на вр хун цу све га по све днев-
но је из во ђен пред це лим стро јем да уз нај ко мич ни је 
аран жи ра ним окол но сти ма чи та цр кве не мо ли тве пред 
„ве че ром и руч ком“, и нај зад до по след њег ми ну та свог 
бо рав ка у том ло го ру био кан ди дат за Ма ђар ски па ви-
љон, тј. уби ја ње у ње му.

И та ко не при ко сно ве ну власт из ван ред но су 
ор га ни зо ва ли у сво јим гру па ма. А као љу ди прак тич-
них вред но сти и на ро чи то љу ди еко ном ског гле да ња 
на свет учи ни ли су ову још сна жни јом и по сто ја ни јом 
за се бе обез бе ђе њем усло ва за сво је фи зич ко одр жа ње 
кроз ис хра ну. Пи та ња об ра де про бле ма ис хра не ко је 
се тре ти ра ло по ло го ри ма у ко ји ма је пи сац био пред-
ста вља спе ци јал но по гла вље исто ри ја та ко му ни стич ког 
ра да. За струч ња ка по ко му ни стич ким ства ри ма, ко ји 
зна шта су прин ци пи из ве сног уче ња кад оно го во ри 
да се чо век раз ли ку је од жи во ти ње са мо по то ме што 
сво је од но се и лич не и дру штве не, сво је ма ни фе ста ци је 
кул тур не и ци ви ли за циј ске од ре ђу је пре ма еко ном ског 
фак то ру, мо жда ће ова кон ста та ци ја би ти без ва жно сти. 
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Али она ће дру ге, не у пу ће не, и до брим де лом за оба ве-
ште не ипак но си ти из ве сне ин те ре се с об зи ром на ње ну 
фор му ко јом се у по ли тич ким ло го ри ма по ја вљу је. Нај-
вид ни ја озна ка ове фор ме огле да се у јед ној овла шној 
про ве ри про цен ту ал ног ста ња по по ли тич кој ори јен-
та ци ји ко је се у ло го ру на по ло жа ји ма ис хра не на ла зе. 
Ту на и ме ко му ни сти ту ку ре корд. У ку хи њу или ма га-
цин по ли тич ког ло го ра све су оба ве зно ко му ни сти, тј. 
ако слу чај но упра ва ло гор ска са мих за ро бље ни ка ни је 
из ра зи то са ста вље на од њи хо вих све сних по ли тич ких 
ан ти по да. А при ду жем жи вље њу са овом ка стом дру-
штве ном ла ко ће се уви де ти код сва ког од њих глав ни 
ло гор ски иде ал: по ста ти ку вар пре све га! То они уо ста-
лом и не кри ју, ни ти мо гу са кри ти, по што им је то вр ло 
сла ба стра на у њи хо вом, ина че из ван ред ном, кон спи-
ра тив ном по сту па њу. Кад на Сај ми шту ви ди те ко га да 
се око ка за на ба ви и об ли зу је га, али не у мер но и ха ла-
пљи во гло ђе ка кву коњ ску кост, или пи је про ждр љи во 
рас то пље ну срж из та квих ко сти ју , не дво у ми те се ни 
трун ке: то је ко му ни ста! Не што од бо жан ства, – пи сац 
ов де го во ри у нај ви шем сти лу хлад ног кри ти ча ра и чи-
ње нич ког ма ни ра, осе ћа сва ки ко му ни ста пре ма је лу. 
Ку хи њу они на ми ри шу пре не го ико дру ги. Пре но што 
ће ма ко дру ги са зна ти да је сле до ва ње хра не до шло ко-
му нист га већ раз вла че и не пре ра ђе но жва ћу. Они зна-
ју ка ло рич не вред но сти сва ке вр сте хра не тач но ста-
ти стич ки да по ре ђа ју и о то ме нај ра ди је при ча ју. Њих 
је пи сац по све днев но слу шао ка ко жи во пи сно сли ка ју 
шта су да нас по је ли и шта би су тра хте ли да по је ду. Чак 
и у ис тра жном за тво ру спе ци јал не по ли ци је у Бе о гра ду, 
где је пре че ми сли ти о то ку сво је ис тра ге не го ма о че му 
дру гом, имао је исти слу чај. Тер мин о „гу сти ни“ пор ци-
је у ко јој „ду би ка ши ка“ њи хо ва су. Пор ци ју „пи ки ра ти“ 
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та ко ђе они ка жу кад се о кра ђи је ла го во ри. Не ве ро ват-
на па жња и култ пре ма хра ни по диг ну ти су код њих но 
ма код ког дру гог!

За то шеф ку хи ње, ко га они у пој мо ви ма сво јим 
ра чу на ју за „бо га бо го ва“, је сте нај ве ћи иде ал њи хов. И 
шеф је увек њи хов чо век. Ин те ре сант но је ов де у ве зи 
са тим на ве сти ка ко јед ну не зго ду али зна чај ну и симп-
то ма тич ну пред ста ву ба ца на ствар ност њи хо ва же ља 
за прав дом у све ту ово из ван ред но обра ћа ње па жње 
функ ци ја у ку хи њи и уда ља ва ју ћој тер ми но ло ги ји за то 
од не го ва ној. То што сва ки од њих, кад већ шеф ку хи ње 
не мо же по ста ти – јер та ва је са мо јед на- оста је за до во-
љан са ку вар ским зва њем сва ка ко да је из ве сни ре ша ва-
ју ћи про јек ци ју те пер спек ти ве. У њи хо вом кру гу она је 
за и ста ре ша ва ју ћа јер у ку вар ским функ ци ја ма омо гу-
ћу је ви ше ме ста. На Сај ми шту је 1942. го ди не у ју лу и 
ав гу сту би ло 95 ку ва ра, сем сед мо ри це, са мих ко му ни-
ста. Њи хов број раз у ме се од лу чио је та ко ђе, не по тре ба 
ствар на, не го њи хов пи је тет ка то ме по зи ву и ста ра ње 
да се пре све га сит бу де, као и во ђе ње ра чу на са мих њих 
о сво јим „дру го ви ма“. 

Ни шта ма њој сра зме ри по до стој но сти за чо ве-
ка у гле да њу ко му ни стич ке пар ти је на Сај ми шту ни је 
ста ла ка сап ска ду жност и ду жност њи хо вих по моћ ни-
ка, ко ји су опе ри са ли око коњ ског ме са на ме ње ног за 
пер со нал и „рад не“ гру пе, и за то су их они та да та мо 
је ди ни и оба вља ли, на че лу са сво јим ше фом Бо ром, и 
по моћ ни ком му Слав ком Па пи ћем. Ова функ ци ја да-
ва ла је за вид ног ма те ри ја ла за из гра ђи ва ње пој мо ва о 
„ма сној“ ср жи коњ ских ко сти ју, гу ла ша, пе че ног ме са, 
за ра ди ци га ре та и ку по ви ни оде ла, ча сов ни ка, ци пе ла, 
за исто то ме со.

Ма га ци о нер ска ду жност у про сто ри ја ма где се 
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си ро ва хра на на ла зи за Нем це и за ро бље ни ке та ко ђе је 
јед на го то во не ви дљи ва мо гућ ност за по ја ву ко ли зи је 
ма кар пре ма ка квој дру гој ти ту ли. Сва ку та кву по ја ву 
бра шно, маст, зеј тин не мач ки и за ро бље нич ки, гра шак, 
па суљ, кром пир, хлеб угу шу је још пре по мо ла ње ног. Да 
би ко му ни сти и ту ре ши ли пи та ње што бли же у сво ју 
ко рист њи хо ве по ште пре ма ис хра ни и ту су по ста ви-
ли нај ви ше мо гу ћи број: за ме ни ка, по моћ ни ка, кон тро-
ло ра, рад ни ке итд., ко је су сво јим љу ди ма по ве ри ли, и 
ни ком ви ше! У пе ри о ду кад је у том ло го ру пи сац био 
ма га ци о нер ску ду жност вр шио је по зна ти ко му ни ста 
Ра де Ми тра ши но вић чи нов ник из Ужи ца, од ли чан по-
зна ва лац не мач ког је зи ка, ко ји је био то ли ко пар тиј ски 
из гра ђен да је пи сцу на. пр. усту пао по ша ку ку ку ру за 
не пе че ног и не ку ва ног, на ме ње ног за сви ње не мач ког 
ко ман дан та, са че кав ши ду га мо ља ка ња мо ја очи ју ис ко-
ла че них из те ла те шког не ви ше од 25 кгр., и по сле пу ног 
за до во ље ња ње го вог нај ба нал ни јим алу зи ја ма на за ни-
ма ње пи шче во, на уме сност да пи сац то од свог Дра же 
и „Кра љи це“ тра жи. На след ник ко ји га је сме нио у ду-
жно сти, мор на рич ки по руч ник у пен зи ји а по сле рат ни 
ту мач Ге ста по-а у Ко сов ској Ми тро ви ци и окри вљен за 
ве зу са ко му ни сти ма, Сло ве нац Ћи ри ло Поћ иде о ло-
шки је ста јао на још ве ћој ви си ни.

Рад у „хле бар ском оде ље њу“, где је хлеб се као на 
ко ма ди ће од 80 гра ма, ко ли ко је сле до ва ло сва ком за-
ро бље ни ку за 24 ча са, мо гу ће је та ко ђе по ста ви ти у ди-
фе рен ци јал ни од нос пре ма оста лим по зи ви ма по ко му-
ни стич кој про це ни, јер је и овај био оба ве зно ви со ко 
це њен и за то увек у њи хо вим ру ка ма.

Ис хра на је за то, по сле све га ово га, из ван ред но 
функ ци о ни са ла за њих. На Сај ми шту се ства ри сва ко-
днев но та ко је зо ви то по ја вљи ва ње на јед ној стра ни хи-
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ља де и хи ља де жи вих ко сту ра и по 20 кгр. те шких, док 
су на дру гој стра ни сна жно жи вах но ска ку та ли љу ди 
са цр ве ним и за дри глим ли ци ма, на бре клих вра то ва, 
сна жних пле ћа. Без из у зет ка сва ки од ових био је ко-
му ни ста! Но за то ис хра на оста лих по ли тич ких кри ва ца 
би ла је та ко ре ћи из бри са на из днев ног про гра ма жи во-
та ло го ра на Сај ми шту. Хи ља де и хи ља де пар ча ди хле-
ба, сле до ва ње за ро бље нич ко, је ла су се и жва ка ла без 
пре стан ка од стра не ко му ни ста, па он да пре тек њи хов 
про да ван за ци га ре те и оста ли еспап, а они ма за ко је 
хлеб ни је до сти зао пре би ја не су кич ме из да на у дан с 
на во дом да по дру ги пут до ла зе по сле до ва ње. Ако би се 
ствар но на Сај ми шту хте ло пра вил но да про це ни пи та-
ње жр та ва он да се не би сме ло не ис та ћи то да се ова-
квим ра дом ко му ни сти по та ма ни ли љу ди не го ба ти на-
ма и они и Нем ци. 

Где ни су пре о ста ле уста но ве за ис хра ну у ко ји-
ма би се ко му ни сти за по сли, ствар је ре ша ва на ра зним 
„уред ба ма“ о до де љи ва њу спе ци јал них по ви ши ца хра не 
за „рад ну“ сна гу ло го ра, пер со нал, по ли ци ју, во ђе ра да, 
фу зба ле ре ко ји су за јед но са Нем ци ма сва ког да на на 
по ља ни Сај ми ште у са мом кру гу ло го ра игра ли лоп те 
и за то има ли ду пло рад нич ко сле до ва ње, ре да ре, „ле ка-
ре“, „бол ни ча ре“ итд., а на ме сти ма ових су без из у зет ка 
сем ме ћу ле ка ри ма, би ли све са ми су ви ко му ни сти.

Обез бе да ис хра не ишла је та ко да ле ко да су сви 
ови го ре спо ме ну ти и по ред прав не до зво ле од стра не 
Не ма ца на ду пле и тро ду пле обро ке, хра ну до би ја ли или 
од са мих ку ва ра кри шом или јав но као по клон од ку ва-
ро ве лич не пор ци је или у на ту ри из ку хи ње и ма га ци на, 
ко ји су они за тим по сво јим ра ди о ни ца ма и шпи ља ма 
ра зним спра вља ли. Та ко се с јед не стра не на Сај ми шту 
сва ког бо жи јег да на ви де ла јед на ча роб њач ка си ту а ци ја 
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ка да ку вар већ по де се ти пут за вре ме истог обро ка „по-
кла ња“ сво ју пор ци ју, уз об ја шње ње „То је мо је и ја ти је 
да јем. Не ка ко се чо век по ред ове па ре од ка за на за си-
ти,“ с дру ге стра не без број не ва тре и ва три це по ра ди-
о ни ца ма на ко ји ма се по сто ја но не што чма ри и цвр чи: 
ме со, гра шак, пр же ње хле ба у зеј ти ну, чак и па ла чин ке 
за ко је су ја ја на ба вља на пре ко жи ви на ра за ро бље ни ка 
из око ли не Кра гу јев ца. Бо ље из не мач ког жи ви нар ни-
ка, не го из већ опи са не пре пи ске тра га ња за сва ко вр-
сним бед ним фал си фи ка ти ма хра не што су их оста ли 
рад ни ци пред у зи ма ли од ју тра до мра ка. У са гла сно сти 
са ов де ре че ним ку хи ња је би ла јед на пра ва ве тро ме ти-
на по ко јој су кру жи ли без пре ки да љу ди што са мо на 
мо гућ ност да се до пле на до че па ју че ка ју са кан та ма по-
кло пље ним, пе гла ма, кор па ма за др ва, по ма за ним пан-
та ло на ма тј. ка му фли ра ним џа ко ви ма до ла зи ли су по 
„во ду ку ва ну за бо ле сни ке“, „др ва за ра ди о ни цу“, „жар 
за пе гла ње“, итд., по чев од апо те ка ра Ка та ни ћа, су ди је 
Ми ше Бер бе ри ја на па до по след њег шу це и од но си ли 
зеј тин, гра шак, кром пир, шар га ре пу, ме со, ку пус, хлеб. 
И ти ве шта ци би ли су сви од ре да ко му ни сти. 

Ина че је улаз у ку хи њу био нај стро жи је за бра-
њен. По сле „ег зи ци ра“ ниг де ни је би ло ви ше сло мље-
них кич ми, пре би је них ре ба ра, раз лу па них гла ва и од-
ва ље них бу бре га не го у ку хи њи ко је су сви си ти и бе-
сни ву ци на ра јом по чи ни ли. Глав ни ви тез, шеф ку вар 
Тур чин из Бо сне из Са ра је ва Сма јо за ме не у све ту то ме 
не ма. Он је уво дио го тов умр ле од гла ди за ро бље ни ке у 
про сто ри је ку хи ње и на уве се ља ва ње оста лих на го нио 
их да пи ју гор ку ка фу од жи ра док им сто мак не би то-
ли ко оте као да су у нај те жим му ка ма уми ра ли. Пи сац 
ових ре до ва спе ци јал но је од до тич ног му чен, а два пу та 
био и пра вом це па ни цом по гла ви уда рен, та ко да је оба 
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пу та као про штац у не свест по лу мр тав па дао.
То је власт!! Ту и Бог те шко да сме ма шта пред-

у зе ти про тив! А уо ста лом да је та ко мек се зна до бро да 
на Сај ми шту ни јед ног ко му ни сту ни јед ног и сло вом и 
број ком смрт ни је до шла од стра не срп ске упра ве ло го-
ра па и од са мих Не ма ца.

Сај ми ште је чу до!!
Ве ћа власт та мо од ко му ни стич ке је су Нем ци са 

њи хо вим Ге ста пом. То се на са мим Нем ци ма по нај бо ље 
ви ди. Док они бед ни ци мо ра ју да удоб ност сво ју мно го 
пу та за ра де нај ве ћим бес кич ме ња штвом и по ка зи ва-
њем га ле ри је нај ра зно вр сни јих са ди стич ких по ку са и 
ма ро дер ства, до тле се ства ра о ци ма но ве Евро пе по кру-
гу Сај ми шта кре ћу си гур ним ко ра ком, гла ве уз диг ну те, 
у га ћи ца ма ку па ћим као да су на пла жу, и бри гу ни о че му 
не во де. Је су ли им нов ци и зла то по треб ни они га има-
ју на сто ти не ки ло гра ма, јер је од сва ког за ро бље ни ка 
но вац и све до по след ње пр ње од у зе то, а по врх пер со-
нал, за на тли је, по све дов но па ра ју, та шне, оде ла, бун де, 
ко фе ре по у би ја них и зла то у њи ма на ла зе па га пре да ју 
го спо да ри ма. Та зла та има чак и у сва ком са пу ну је вреј-
ском, тре ба га са мо пре ло ми ти. Ко ово не ве ру је не ка 
са мо по гле да у лук су зан ор мар у кан це ла ри ји са мно гим 
фи јо ка ма у ко ме се на ла зе ча сов ни ци свих нај ску по це-
ни јих ма ра ка и ме та ла, пр сте ње бри љант ско и злат но, 
мин ђу ше исте та кве, на лив пе ра, та ба ке ре, ам бле ми, 
огр ли це, грив не, ђер да ни све, баш све што под сун цем 
вред но има! Је ли им хра на по треб на има ју је нај ра зно-
вр сни је, јер се у са мом ло го ру га је на нај ра ско шни ји на-
чин сви ње, гу ске, пат ке, ко ко ши, и то се на њи ма ви ди у 
њи хо вом ла га ном жи вом хо ду! Је ли им оде ло по треб но 
Че хо сло вач ки па ви љон их има нај лук су зни јих по чев од 
де чи јих па до му шких и жен ских са нај ра зно вр сни јим 
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бун да ма је вреј ским. Је ли им ку ћа у Не мач кој у не чем 
оскуд на – у ло го ру се сва ки дан па ку ју па ке ти упу ће ни 
у Хај мат.

Си но ни ме пра ве вла сти но си не мач ка власт на 
Сај ми шту! Њој не оску де ва ју чак ни уста но ве јед ног ма-
ђар ског па ви љо на. Па иа ко је ко му ни сти че сто за сво је 
свр хе по зајм љу ју она је ипак са мо њи хо ва. Њу су Нем ци 
уста но ви ли кра јем сеп тем бра 1942. го ди не за ли кви ди-
ра ње Дра жи но ва ца по ре цеп ти ма са мог Ге ста по-а. Та мо 
ца ру ју Сто јан Бу ца ло Бо са нац, Ра де Ки сић, Ми лу тин 
По по вић, Аб дул ка дир Муј кић, Па вле Но вак и Бо ри слав 
Ма нић но ви нар из Осе ка, и као знак сво га до сто јан-
ства др же у ру ка ма др ве не ма ље ве. Ма ђар ски па ви љон 
је све мо ћан.  Он не ма ни пре ма че му об зи ра не го са мо 
пре ма оде лу оно га ко ји тре ба да уби јен бу де, и за то он у 
ње га мо ра го да уђе. Оста ле окол но сти овом па ви љо ну 
не сме та ју, чак ни пре на тр па ност, јер вре ме за сва ко га 
има: ако је ма ло дан он деј ству је пу ном сна гом и чак 
но ћу пре те жни је. О то ме пак да би му не ко из све мо-
гу ћег кру га ума као не тре ба ни слу ти ти, јер та кве чак и 
кад су по лу мр тви из ма кли ви ја ју и сти жу по дво ри шту 
Ман дић и Но вак и до во де опет на збор но ме сто. Шта 
ви ше ова дво ји ца и Ки сић Ра де са Ми лу ти ном По по ви-
ћем ста ра ју се сва ког да на да при ку пе што ви ше жр та ва. 
Њи ма је до вољ но са мо да за ђу кроз људ ство сво оте че-
но од гла ди и ба ти на и да пр во упи та ју ко је бо ле стан, па 
ако их та квих до вољ но не ма са ми да од ре де и по ша љу 
их „бол ни ча ри ма“ у па ви љон. Та ко је ма ђар ски па ви-
љон и све мо гу ћа ле кар ска ин тер вен ци ја, у исто вре ме!

Аспект вла сти ко ји ма ђар ски па ви љон не мач кој 
да је не над ма шно је ве ли ки Тај ност је ту у пр вом ме сту 
за ис ти ца ње. Ма ђар ски па ви љон са мо гу та и гу та а ни ко 
то ла ко не мо же да ви ди. Ина че то ме сме та још и мрак 
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са мих про сто ри ја.  Онај ко ји не ма ку ра жи и по тре бе да 
се у тај ну ње го ву упу ти мо ра се за до во љи ти са мо слу-
ша њем ту пих уда ра ца ма љем ко ји по гла ва ма му че ни ка 
и не срет ни ка од је ку ју, ту пим и по тму лим ја у ком људ-
ским и је зе ром кр ви ко је сва ког да на на бе то ну ње го вом 
сто ји, што се ви де ти да он да кад се од ре ђен бу де за чи-
шће ње ово га па ви љо на. Пи сац га је та ко ђе не ко ли ко пу-
та чи стио! А они ко ји хра бри је по том пи та њу на сту пе 
ви де це лу рад њу ка ко се оба вља. Ви де умр лих од смр ти 
бле дих пред ви ђе них жр та ва, ви де из вра ти ју ње го вих 
Сто ја на Бу ца лу и Па вла Но ва ка, или Ки си ћа и По по-
ви ћа, или Зул це ра и Мел тер са, или ко ју дру гу двој ку од 
ових дру гим ре дом са ста вље но, ка ко из над ра ме на др-
же ма ље ве и чим осу ђе ни на и ђе у прат њи ко јег Нем ца 
или по ли цај ца му ње ви ти је не го му ње тре ска ју ови ма по 
гла ви па он да ска чу на жр тву обо ре ну и до ту ку ју. Или 
ви де ка ко се по не ки осу ђе ник ис тр гао као чет ник Са-
вић из с. Ви та нов ца код Кра ље ва, кад је уби јен са сво-
јим дру гом и зе мља ком од стра не ко му ни ста чет ни ком 
Ду кан цем због укра де них кром пи ра, па из ле тео на по ље 
на вра та са гла вом оте че ном и ве ли ком као ка кво бу ре, 
ото ком за ср тих оч ци ју пот пу но, кр вљу и пу ко ти на ма 
пре пла вље њу и мо ли, као Са вић,: „Не мој Ра де, та ко ти 
мо је дво је де це не мој ме уби ти!“, а овај га по но во уну тра 
вра ти и од го во ри: „Је бем ти тво је дво је де це!“, па он да 
до вр ша ва сво је де ло бр зим тем пом иа ко би сти гао да 
ствар по но ви и на Ду кан цу. И још без број то га би хра-
бри ји и ве шти ји чо век ви део.

На шој не ло гич но сти не тре ба се још згра на ва ти. 
Не сме ће мо ми с ума ве ли чи ну те вла сти и пре ма то-
ме да се она ина че вез ве ли ке по сма тра ча ве хра бро сти 
при род но уви де ти мо ра. Пи сац лич но то до ка зу је, јер је 
и он то све ви део и мно го још ко је че га што му мо ћи не 
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до зво ља ва ју да опи ше. А но ге и ру ке у кр ви до чла на ка 
огре зле Ки си ћа, По по ви ћа, Но ва ку, Зуц ле ру, Мел тер су, 
Ман ди ћу; Ба у ца лу, Му ји ћу, Али ји Па ша ги ћу, ви де ли су 
мно ги и мно ги увек при њи хо вом из ла ску из ма ђар ског 
па ви љо на. Та ко су се нај зад сви на ви кли да пра вил но 
про ту ма че сва ко днев ни и сва ко ноћ ни оба зрив по зив 
не мач ки упу ћен по ме ну тим са на по ме ном кроз ша пат: 
„Узми мот ку“ што зна чи и где је збор но ме сто.  Шта ви-
ше ви де ли су по је ди ни и пи сац да Бо го ви ма ђар ског па-
ви љо на нај ра ди је пи ју пре „ра да“ у ње му са Нем ци ма, 
па он да нео пи си во и ми сте ри о зно жи вах ним ко ра ком 
ве се ло иду по зна тој згра ди,. Уо ста лом ва ља зна ти је ли 
је дан по ли ца јац кре нуо тим ми стич ним жи вим и на све 
стра не по кре тљи вим ма ни ром те ла знај те тра ге ди ја је 
ту: не ко се уби ја! Из у зе так з том чи не са мо Нем ци. Сиг-
нал њи хо ве ин тер вен ци је је сте је дан до не ве ро ват но сти 
хла дан, тих, ста ло жен и на ро чи то, на ро чи то успо рен 
ход ко јим пра те ко га у ма ђар ски па ви љон (пи сац ми сли 
да је ово спе ци јал но про у чен ма нир уоп ште Ге ста по-a) 
и он зна чи: смрт је ту – овај ће би ти уби јен!

Он да пак где ма ђар ски па ви љон не до стиг не да 
да сво ју реч прет хо ди му дру га ме ра, ко ја сна гу вла сти 
не мач ке ни шта сла би је ре пре зен ту је. „Ег зи цир“ и оба-
ве зно пр во ба ти на ње но во до шав ших ау то ри та тив но је 
њи хов па тент. И тај па тент је, с об зи ром на про ми шље-
ност и на уко че ност ге ста пов ска де лат ност на раз ви ја њу 
и уте ме љи ва њу СТРА ХА, за и ста не мач ка ствар. Не мач ка 
је на ро чи то ова дру га, јер је са ми они из во де. Кад њи хо ва 
не би би ла, зар би они до зво ли ли се би је дан труд ко ји из-
не ку је по тре бу да се но вај ли ја уда ри нај ма ње 25 ба ти на 
или као пи сцу то ли ко кон стант них да је при то ме шест 
пу та па дао у не свест па дао па уз по ли ва ње ко фа ма во де 
те по ди за ње му све сти и он да опет ту чен? Ни ка ко! Али 
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њи хо ва кул тур на из гра ђе ност и го спот ство са мо у ова-
квим по сло ви ма мо ра ри ком сво јом да зап не, не што је за 
ова кво што си сте мат ска струч ност по треб на!

Кад о ово ме пи шем пи сцу ни ка ко не си ла зи с 
ума ко је га је и она и да нас стра хо ви то збу њи ва ло. А 
то је је дан пот пу но озби љан али ста ло жен из раз ли ца 
ко ји су Нем ци има ли у ло го ру. Они су ода ва ли ути сак 
чак и на ма му че ни ци ма као све то што се де ша ва за и-
ста та ко по треб но и у ду ху са мог ре да ства ри и да друк-
чи је не мо же би ти. Њи хо ва ли ца из ра жа ва ла су из раз 
по слов них, са мо у бе ђе них и че сти тих љу ди ко ји свој 
хлеб за ра ђу ју зно јем ли ца свог. Оту да је сва ка ко и њи-
хов хи три и ве се ли по крет увек но сио не ку мли та вост 
чи ја је цен тра ла би ла у њи хо вом де бе лом ме су и увек 
до не кле под бу лим обра зи ма, што се ина че код свих Не-
ма ца сре ће, јер им увек у по кре ту по крет не до ста је. Ту 
по слов ност и тај на ли ци ма од ра же ни при род ни ред ко-
ји су на Сај ми шту за ве ли ви де ли сте код њих и он да ка-
да сто ти не пред њим уми ру под удар ци ма, и он да ка да 
они кроз дво ри ште ко њем ле те а ра ја из не мо гла па да, 
и он да ка да мо то ци клом из во де чи сто спорт ске во жње 
се бе ра ди а по ли ци ја ту че ко га по гр кља ну, и он да ка да 
не мач ког ко ман дан та Фер сте ра ка пе та на Ме терс син из 
де чи је пу шке са олов ним ку гли ца ма гла ве за ро бље ни ка 
ни ша ни а они по ред ње га о не ким ства ри ма озбиљ но 
раз го ва ра ју. Ефе кат те озбиљ но сти и за бри ну то сти да 
се сле ду је „при род ном“ ре ду ства ри по ја ча ван је био и 
њи хо вом стал но за диг ну том или по гну том гла вом ко ја 
је раз ми шља ла не што „ду бо ко, ду бо ко, ду бо ко“ као што 
то Нем ци уме ју кад се при хва те ре ша ва ња осло бо ђе ња 
це лог све та и про све ћи ва ња истог у ду ху њи хо ве кул ту-
ре по ре цеп ти ма во ђе. То ли ко су ето це ни ли све дру ге 
што ни је Не мац!
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Мо жда су они при то ме има ли да ре ше на ре ђе ње 
Ге ста по-a ко ји на сва ког за ро бље ни ка са упут ном ли-
стом и ка рак те ри сти ка ма на зна че ним та мо ша ље на ра-
зно вр сне на чи не оба ве ште ња, не кад та ко чуд на да их ни 
ка рак те ри сти ка о пи сцу ко ји је Ге ста по у спро ве де ном 
ак ту дао у ре чи „Искрен“ под ву че но је цр ве ном олов-
ком а за ко ју му је у ло го ру ре че но да се на Сај ми шту 
на гра ђу је кад је на „пр во“ ту че ње во ђен у не свест пао, 
не мо же чуд но ва то сти сти ћи. Јер и то је раз ми шља ње 
по треб но.

Али као што сву да из у зе та ка има та ко ме ђу Нем-
ци ма. Зул цер је на при мер чи та ва јед на бу ра, олу ја и по-
ма ма у ло го ру. То је чо век од 24-25 г., учи тељ по за ни ма њу 
и ро дом из Ру му ни је, са да још у ло го ру, сред њег ра ста, 
ко ји се пре ко ле та увек у цр ним га ћи ца ма са кор ба чем у 
ру ци кре ће и јед ним ма лим ма у зе ро вим ре вол ве ром на 
опа са чу с де сне стра не, вр ло нео б у зда не при ро де. Вре ме 
и про стор Сај ми шта ис пу ња ва ње гов од гр мља ви не ја чи 
глас ко ји се увек и сву да чу је у по ви ци ма гро ма: „Пич ка 
Стри на тво ја, је бем мај ка тво ја срп ска, са гни се Пич ка 
стри ни на, ап пич ка стри ни на!“, и из ви ја ње те ла му као 
гу ме рас те гљи вог док би је. Он сти же сву да, ле ти с јед ног 
кра ја на дру ги, он је та мо где се за по ма же и ја у че до не-
ба, он је та мо где се гроб ним сном ми ру је у ма ђар ском 
па ви љо ну, он је та мо где ор кан „ег зи ци ра“ ви тла уз па-
кле ну лар му, дре ку, ви ку и ло мља ву, он је сву да без из у-
зет ка пра ћен тут ња вом над чо ве чан ског ур ли ка и гро ма 
гла са сво га. И, ако це лим те лом не кад ни је не где ње го-
ве очи зел но ке сте ња сте кра ве и ве ли ке од су ству ју баш 
ниг де. То су очи ка квих пи сац у жи во ту ни је ви део. Очи 
ко је ба ца ју вар ку на обје кат да док по ма мио ле те, мр-
твач ки сто је, очи ко је се упи ја ју, на ви ру, на ви ру као по-
пла ва, све моћ не и пра зне на по сма тра ног, очи ко је ри чу 
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са мо јед ну реч: „про па сти и уни ште ње хо ћу! То су очи 
ко је и оно га што о зми ја ма ни шта не зна ја сној пре ста ви 
о ко бри зми ји уче. Зул це ро ве очи сли ка су и по зор ни ца 
нај ви ше оно га што би се мо гло за ми сли ти кад се у нај-
тра гич ни јем и нај ка та стро фал ни јем слу ча ју пред ста ви 
ма сов ни крик: ПРО ПАСТ!!!

Мел терс, ро дом из Вр шца, бив ши чи нов ник Ју-
го сло вен ске на род не бан ке, чо век три де се тих го ди на 
и ка да фа стог ли ца, ле пу шкаст и осред њег ра ста, за то 
ни за дла ку не од сту па од оп штег пра ви ла о Нем ци ма, 
и ни је из у зе так. Он је тих, спор, увек по гну те гла ве и 
стал но раз ми шља. Са мо у бе ђен је, ис ку ства ло го ра ша 
го во ре да је нај о па сни ји и зна се тач но да је ма ђар ски 
па ви љон углав ном ње гов ре сор. Под се ћа на зми ју у пар-
ку ко ја ис под ка ме на не спа ва и спре ма се да из по та је 
отров свој из ли је на не ко га. Лек би је ди ни си гур но про-
тив ње га био ни ка ко се не сре та ти с њим за то што „по-
зна ни ке“ ута ма њу је.

Ханс је исто та кав.
И ко ман дант ло го ра Фор стер ни је из у зе так. То је 

пра ви Прус. Хла дан  уз то зрео, би ће сво јих пе де се тих 
го ди на, ста ри пар тиј ски чо век и не ве ро ват но кру то ди-
сци пли но ван. Огра ни че не ин те ли ген ци је и упор но твр-
до глав као што то са мо Прус мо же би ти. Ома њи је а ја-
ког сна жног са ста ва. Не пре кид но је са јед ним пру ти ћем 
у ри ци, и ка да уби ја или ту че за ме њу је га мот ком ко ју 
му по зајм љу ју по ли цај ци при др жа ва ју ћи ње гов пру тић. 
Чо век је пун вр ли на и за слу га за пар ти ју, и је ди на му је 
ма на што је не оба зи ру ћи се на мо гућ но сти ко је је по-
ли тич ка си ту а ци ја да ва ла по био пре ви ше Ср ба, те га 
је за то по сле че тво ро ме сеч ног ње го вог слу жбо ва ња на 
Сај ми шту Ге ста по сме нио и због его и стич ког пљач ка ња 
је вреј ских ства ри при тво рио.
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Из у зе так ни је ни Кон рад, ор га ни за тор по ли ци је, 
наш Не мац, по за ни ма њу пред у зи мач. Кроз ти ши ну и 
он се ис та као као нај гро зни ји џе лат на Сај ми шту! По-
ред ви си не ње го вог ста са и без број них по би је них жр та-
ва ње го вих на ро чи то је ин те ре сан тан и због то га што и 
ње го ве очи пот пу но ли че на Зул це ро ве.

VII
ЛИ СТА И КРАК ТЕ РИ СТИ КЕ СРП СКИХ ФУНК ЦИ О-

НЕ РА НА САЈ МИ ШТУ

1.
1) Ра де Ки сић, вој но др жав ни мај стор-шло сер из 

Са ра је ва, ко ман дант ло го ра. Ма лен а сна жно раз ви јен, 
нео бич но окре тан-пра ва чи гра, окру гла ли ка и пре те-
жно лом бро зи јев ске из град ње с об зи ром на ви со ко че-
ло и ко су ко ја му по чи ње у ви ду јед ног је зи ка го то во од 
са мих ле ћа да ра сте, и ово му да је не ве ро ват ну слич ност 
змиј ског гла ви. Око 35. г. стар. Број уби је них ње го вом 
ру ком огро ман је. Ина че је по знат као стал ни ини ци-
ја тор „ег зи ци ра“. На Сај ми шту се обо га тио. У со би је 
имао у зи ду тај но скро ви ште са не ко ли ко ки ло гра ма 
злат них и бри љант них пред ме та, а мно ге је сва ко днев-
но из но сио не где у Зе мун и Бе о град по мо ћу ве зе ко ју 
је одр жа вао са Ми лу ти ном По по ви ћем, от пу ште ним из 
ло го ра и за по сле ним за аген та Ге ста по-а у Бе о гра ду.

Ки сић је чо век ко ји је ко му ни стич кој пар ти ји 
учи нио не за се ну ју ће услу ге на ро чи то ти ме што је ус пео 
сва ког ње ног чла на да са чу ва у жи во ту и без пат њи, а 
по сле га уво дио у рад не тран спор те и осло ба ђао ло гор.  
Још је ко ман дант ло го ра али не ви ше као за ро бље ник 
не го као пра ви СС вој ник и уни фор ми сан је при мао 
пла ту. У Бе о гра ду се кре ће че сто и да нас у ци ви лу.
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2) Ми лу тин По по вић, чи нов ник из Са ра је ва а 
ро дом из Цр не Го ре, три де се то го ди шњак мо жда, за ме-
ник Ки си ћа, по ред оста лог из вр шио је сам сва ва жни-
ја уби ства у ма ђар ском па ви љо ну, јер је ва жио као не-
ве ро ват но по вер љив. У са мом ло го ру по стао ду шев но 
ра стро јен та ко да је го то во сва ку но ћи би вао у бу ни лу, 
иска као из кре ве та и ви као: „Ја сам ко ман дант!“ При ја-
вио се за аген та Ге ста по-а и при мљен. Да нас у Бе о гра ду 
у уни фор ми. По ли тич ки из гра ђен ко му ни ста.

3) „Док тор“ Ва со Љу мо вић из Ко сов ске Ми тро-
ви це, ла бо рант по за ни ма њу, шеф бол ни це на Сај ми-
шту, три де сет го ди на стар, осна жан и ја ке кон струк-
ци је. Као сва ки ле кар увек у ман ти лу и не ве ро ват но 
прот кан си сте мом у ду ши јед ног ме та фи зич ког ла жо ва. 
Нај у о бра же ни ји и нај гор ди ји чо век ло го ра. Сна жан и 
све мо ћан као Не мац. Ра де Ки сић мо ра с њим брат ски да 
жи ви! Уче сник од бо ра ко му ни стич ког за ре ша ва ње те-
ку ћих пи та ња и од у зи ма ње жи во та. Упу ћен за сло бод-
ног рад ни ка у Не мач ку.

4) Ми ша Бер бе ри јан, су ди ја из Ко сов ске Ми тро-
ви це, вр ло лу кав и под му као, чо век са шли фом и ма-
ни ром елит ни јег го спо ди на, ствар ни је шеф и дик та тор 
ко му ни стич ке пар ти је у ло го ру. Глав ни са вет ник од бо-
ра по ме ну тог. Чо век од ве ли ког угле да и све ти тељ ских 
по што ва ња код „дру го ва“. У ло го ру још и да нас сва ка ко 
по ви шем на ре ђе њу пар ти је из Бе о гра да!

5) Си ни ша Ка та нић, апо те кар из Чач ка, ве чи то 
гла дан чо век и за то стра хо ви то про ждр љив! Све од-
лу ке од бо ра ин те лек ту ал но је раз ла гао, за њих гла сао 
и оства ри вао их у гра ни ца ма сво је де лат но сти. За смрт 
Ђу ре Сме де рев ца и Мој си ло ви ћа но си са Ла зом Др ка-
џи јом глав ну за слу гу сво јим енер гич ним убе ђе њи ма 
пар ти је да је оба ве зан. Из ве сна не си гур ност, и за то пре-
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те ра на ак тив ност и рев ност на укла ња њу чет ни ка, због 
то га што је нео ства ре ни члан ко му не у ло го ру био, ја сно 
се за па жа ла код ње га. Још у ло го ру.

6) Дра го Спен чић, кан ти нер из Ни ша нај све сни-
је је из нај ве ћег ен ту зи ја зма члан ко му ни стич ки у Зе-
му ну. У ло го ру за по слен као лич ни ор до нанс не мач ког 
ко ман дан та и оста лих Не ма ца. Че сто оба вља за дат ке у 
ма ђар ском па ви љо ну, ина че био глав ни оба ве шта јац за 
по ли тич ке кри ви це ло го ра ша, на ро чи то дра жи но ва ца. 
Чо век ина че ко ме ни је не до ста ја ло ни шта што би се код 
нај си ту и ра ни јих љу ди на шло. Глав ни ма га ци о нер Че хо-
сло вач ког па ви љо на. Лич ност ко ја је по си гур но до ка за-
ла Нем ци ма сво ју ода ност и по ште ње тач ним уру чи ва-
њем свог на ђе ног или од у зе тог зла та и нов ца је вреј ског 
и за ро бље нич ког. Је ди ни био у мо гућ но сти да сва ак та и 
нај по вер љи ви ја Ге ста поа чи та и „дру го ви ма“ их до ста-
вља. Као по зи ти ван упу ћен на сло бо дан рад у Не мач ку.

7) Ми ша Сај џи ја, ро дом из Са ра је ва три де се тих 
го ди на стар, ви сок, ја ко ин те ли ген тан и ба на лан тип, 
био је та ко ђе це ње ни са вет ник „дру го ва“. Оба вљао ве-
зу пар ти је на ро чи то са оси гу ра ва ју ћом не мач ком стра-
жом. На жа лост пи сац му је пре зи ме за бо ра вио. По ре-
ше њу „од бо ра“ при ја вио се за аген та Ге ста по-a и да нас 
је у њи хо вој слу жби у Бе о гра ду.

8) Не ша бер бе рин. Пи сац му је ге не ра ли је за бо-
ра вио. Лич ни фри зер не мач ког ко ман дан та и оста лих 
Не ма ца. „Шпиц лов“ ка квог пи сац до са да ни је ви део. У 
ма ло крв ном и као пр шу та осу ше ном те ла шцу са брао 
стра хо ви ту мр жњу пре ма на ци о на ли сти ма. Ина че и 
пре ма сво јим „дру го ви ма“ по знат као уо бра жен до не-
бе ских раз ме ра. Код Не ма ца је све мо ћан. У ло го ру је 
још и да нас и кре ће се увек у бе лом ман ти лу.

9) Вук Сто јић, из Тр на ве око Чач ка, ка фе џи ја. 
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Чуд но ва ти ја игра при ро де од оне ко ја се у ње му де си-
ла не по сто ји. Из ра зи то ви сок и кру пан чо век, по гу рен 
као стре ха, а по лу ри ба и по лу де вој ка. Тан ког гла си ћа 
ко ји са мо ци ли че. Кроз ци ли ка ње бо ле сно убе ђен да је 
пе вач ко ме рав ни не ма. И на све ту му рав на не ма у ули-
зич ком ду ху и слу жи тељ ској пу за вој го то во сти пре ма 
Нем ци ма. Лич ност ко ја је до по след њег да ха, и у Со лу-
ну, оста ла убе ђе на да су Нем ци до бри љу ди. У ло го ру 
је био шеф ку хи ње и за вре ме ње го во из вр ше но је тро-
ва ње Бо са на ца. Зе мун ски га ло гор ни кад за бо ра ви ти 
не ће због пред ло га ко ји је дао да се људ ству не да је по 
200 гр. хле ба не го по ло ви на од то га а дру га по ло ви на да 
се ште ди због те шко ћа око до во же ња хле ба из Бе о гра-
да, ко ји је уште да до ве ла до пот пу ног бу ђа ња и ба ца ња, 
оста лог хле ба, а и до ма сов них смр ти услед је де ња тог 
хле ба. Стал ни из ве штач не мач ки о све му. Ком пли ка тор 
ме ђу соб них од но са до ха о са. Ци ган ских и про сјач ких 
скло но сти. Ам би ци о зан као што то же на мо же би ти. 
Ду хов но из гра ђе ни ко му ни ста.

10) Сер ги је Ком па њец, ру ски је ве ре јин из Бе о-
гра да, сту дент тех ни ке. Ма ли а де бео као кроф на. Ин те-
ли ген та вр ло. Ци ник гро зан. У сво је вре ме је био лич ни 
се кре тар не мач ког ко ман дан та и био све моћ на лич ност 
у ло го ру, па сме њен и пре би јен због сум ње да је Је вре-
јин, али је у Со лу ну ва тре но на ста вио рат про тив на-
ци о на ли ста. Го во ри не ко ли ко је зи ка из ван ред но. Глав-
на му је за слу га у ло го ру што је по пут Сто ји ћа, не што 
ра ни је не го онај, из деј ство вао код Не ма ца да се од по-
ло ви не ки ло гра ма сле до ва ња у хле бу све де оброк са мо 
на 200 гр., сем за пер со нал не и „рад не“ гру пе. Твр ди ца 
ка квог ни Го гољ Пу шки нов не из ра жа ва, ни Мо ли ер, ни 
наш По по ви ћев Кир ја ња. Ха ла пљив и од лич но упу ћен у 
ка ло рич не вред но сти хра не. Пре дан рад ник за ин те ре се 
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пар ти је и при том ја ко ис тра јан и вр ло лу кав и не над ма-
шан пси хо лог. 

11) Ми тра ши но вић Ра де, чи нов ник из Ужи ца, 
шеф ма га ци на за ис хра ну рет кост је од ко му ни стич ке 
из гра ђе но сти.

12) Ћи ри ло Поћ ње гов на след ник и ко му ни ста 
из гра ђе ни.

13) Два бра та Ва со ви ћа, ста ри ји шеф кро јач ни це 
а мла ђи шеф та шнер ске ра ди о ни це, ро дом из Чач ка, ва-
тре ни су и ја ко кон спи ра тив ни ко му ни сти.8

14) Ми ша „Миш“ ко му ни ста од угле да и шеф 
обу ћар ни це, још је на Сај ми шту.

15) Рат ко Мла де но вић, ме та ло стру гар ски рад-
ник из Чач ка, ви со ко је са зи дан ко му ни ста и шеф хле-
бар ни це.

16) Ср ба, тр го вац из Ужи ца, по моћ ник гор њег, 
ре дак ко му нист.

17) Ива, ро дом из Дал ма ци је, ма троз ра зних 
свет ских тр го вач ких бро до ва, уче сник у гра ђан ском ра-
ту у Шпа ни ји на стра ни ко му ни ста, ко му ни ста је али 
ја ко по зи ти ван чо век по ду ши. У ло го ру за ме ник ше фа 
ку ва ра а са да на ра ду у Треп чи.

18) Бо ра и Слав ко Па пић, ка са пин по за ни ма њу, 
ше фо ви ме сар ни це елит но бор бе ни ко му ни стич ки ду-
хо ви ни жег на род ног ма ни ра.

19) Мир ко Сте фа но вић, обал ски рад ник из Ва-
ље ва, шеф пр вог па ви љо на ста рач ког и де чи јег, је сте 
чо век ко ји је кр во ло чан пре ва зи шао Са шу Ђер жин ског. 
На ро чи ти ми ље ник Зуц ле ров и нај и стак ну ти ји не при-
ја тељ чет ни ков. Ни јед но уби ја ње или ба ти на ње ових 
ни је из вр ше но без ње га, јер су та да Нем ци и Ра де Ки-

8 Ау тор пи ше о бра ћи Дра гу ти ну и Ви то ми ру Ва со вић ко ји 
су би ли део ча чан ске гру пе до ве де не у ло гор у ма ју 1942.
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сић на ро чи то тра жи ли, а и оста ли „дру го ви“. Зуц ле ро ве 
сим па ти је сте као је по мо ром де це и распска ва њем њи-
хо вих гла ва о бе тон ба ца њем са тре ћег спра та „Бок са“. 
Стар око 30 или ви ше го ди на. Сред њег ра ста и ја ко раз-
ви јен. Гру бих цр та ли ца. Оти шао на рад у Треп чу и још 
се та мо на ла зи.

20) Дра ган Ла зић, шло сер из Са ра је ва. Ко му-
нист. Шеф шло се ра ја. Оти шао за Не мач ку као сло бо дан 
рад ник.

21) Бо жа „фор верц“ (име до био у пар ти зан ским 
бор ба ма) ро дом је из Чач ка. Во ђа свих ра до ва у ло го ру. 
Сли чан Мир ку у од но су на чет ни ке.

22) Ми ро љуб Га та нић, ти шлер из Бе о гра да, опа-
сан ко му ни ста, хап шен је ма су пу та пре ра та од спе ци-
јал не по ли ци је као та кав. На Сај ми шту био шеф ти шле-
ра ја.

23) Бра ћа Спа со је вић, Ми лан и Или ја, ти шле ри. 
Мла ди ћи од 22-25 г. од лич ни су са рад ни ци Га лан ти ће-
ви, и оста лих „дру го ва“.

24) Ду шан Илић, ма ши но во ђа из Лај ков ца, шеф 
дез ин фек то ра, био је ко ман дир пар ти зан ске че те и за-
ме ник ко ман дан та ба та љо на пар ти зан ског од ре да.

25) Слав ко Олу јић, лив ни чар из Ду бров ни ка, 
пр во ко му ни ста, па Уста ша, па ко му ни ста. По лу ри ба 
по лу чо век. Дре ка вац и ци ка вац по при ро ди, за ме ник 
је Или ћев.

26) Ко ста Ми ле тић, сту дент пра ва из Кра гу јев-
ца елит ни ко му ни ста, ис та као се на ро чи то у Со лун ском 
кон цен тра ци о ном ло го ру за до бро пар ти је. У Зе му ну 
био во ђа ра да.

27) Сте ван Кен џић, ла ки рер ски рад ник ро дом из 
Ли ке, ра дио у Ср би ји у Сме де рев ској па лан ци и Мла де-
нов цу, по ли тич ки је ко ме сар. Шеф је био фар бар ских 
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ра до ва на гра ђе ви на ма Сај ми шта. Нај е нер гич ни ја лич-
ност ко ју је ко му ни стич ко вас пи та ње мо гло ство ри ти. 
Чо век ве ли ке гла ве и окру гле као Ту љан. Но са то ли ко 
ма лог, да му ли чи као из ра штај ше стог пр ста код не-
ких. Про ва ље на вре ћа од про ждр љи во сти и не чу ве ни 
се бич њак. Ту мач не мач ког је зи ка. Очи ца ја ко сит них и 
увек плач но ми га вих и жми га вих. Пе чен чо век у ма ни-
ри ма пар ти је: кон фи дент од ли чан, пун па ро ла, ого ва ра-
ло, по жељ ник „ве ли ког и пра вог дру гар ства и искре ног“ 
ве чи то ни ским за до во љан. Ку ка ви ца ка квих ма ло има. 
У су шти ни ја ко глуп и не ин те ли ген тан. Ме ђу тим те ме-
љи то убе ђен у сво је из ван ред не спо соб но сти. За не при-
ја те ља сво га опа сан јер хлад но сто ји на ста но ви шту да 
нај бо љег су пар ни ка тре ба нај пре уби ти!

28) Сви оста ли: за на тли је и при пад ни ци ра зних 
по ме ну тих и слич них оде ље ња ко је пи сац не мо же по-
и ме нич но да на ве де би ли су та ко ђе без из у зет ка ко му-
ни сти.

2.
1) Адем из Бо сне, стар од при ли ке 27 го ди на. Ви-

сок и раз ви јен нео бич но. Ка сни је по што га је но га „на-
здра во“ за бо ле ла и оти шао у Бе о град ски бол ни цу на ле-
че ње (то ли ко је о овој го спо ди обра ће на па жња) остао 
је вр ло не жног здра вља и са кат. Страх и тре пет све га 
што је Срп ско.  Са још не ко ли ци ном глав ни из вр ши лац 
„ко вач ких“ уби ста ва. Број уби је них Ср ба ње го вом ру-
ком кре ће се пре ко ци фре од 800. Нај бо љи ру ко ва лац 
мот ком. Спе ци јал но ње гов па тент при уби ја њу био је 
да жр тву свом сна гом пр во уда ри по преч ке по гру ди ма. 
Нај о ми ље ни ји чо век не мач ког ко ман дан та: Пу штен на 
сло бо ду. И де лом и реч ју ра дио за ко му ни сте и твр дио 
да је ко му нист! Пре зи ме му је пи сац за бо ра вио, али је 
то ли ко по име ну по знат да су у том по гле ду на Сај ми-



192

Раде Ристановић

шту са Бо гом так ми чи ти мо же.
2) Аб дул ка дир Муј кић, зу бо тех ни чар из Бје љи-

не. У ло го ру био шеф по ли ци је. Ње го ва лич ност пре-
ста вља ка ко те ле сно та ко и ду шев но пра ви мон струм. 
Лик пот пу но слич ног Фран кен штај ну и ста са исто та-
ко. По лу ђо сав. Вр ло ин те ли ген тан. Био у до мо бран ској 
Хр ват ској вој сци па ухап шен због ли фе ро ва ња оруж ја 
ко му ни сти ма на ве ли ко. Убио сво јом ру ком пре ко 600 
Ср ба у ло го ру. Све што но си име Ср би на ње гов је не-
при ја тељ, сем ко му ни ста. Над стар ци ма и де цом бо-
сан ском чи нио нај ве ћа звер ства. Нем це под ба дао да на 
пра во слав не све ште ни ке пу шта ју чо по ре по ли циј ских 
па са ко ји су их он да за и ста пред на шим очи ма рас тр за-
ли. Пи сац га је лич но кри шом пра тио и во дио ра чу на о 
ње го вим звер стви ма. Са мог пи сца мал тре ти рао, ту као 
и јед ном чак по вео у ма ђар ски па ви љон. У уби ству Мој-
си ло ви ћа глав ну из вр шну функ ци ју при мио на се бе и 
од ра дио је до нај ра зно вр сни јих тан чи на у са ди зму. Пи-
сац га је обе те но ћи, док је Мој си ло вић ту чен, са кри вен 
у бу ре ту по сма трао. Пр вен стве но је ово га ту као по гла-
ви. Он да му је у се де ћем ста ву ра ши ри вао но ге и вр хом 
мот ке са нај у зви тла ни јим за ма хом, као кад се ви ла ма 
се но на пласт де не, та ко ре ћи за ба дао сву сто ти на ма пу-
та у пол не ор га не на ро чи то у том ме сту, он да у сто мак 
и бу бре ге. Мот ку му је сју ри вао још кроз уста у гр кљан. 
Ко му ни сти су на ро чи то по зва ли да ово уби ство из ве де. 
Ме ђу струч ња ци ма у ба ти на њу по знат као нај и ску сни-
ји, нај у тан ча ни ји и нај стро жи ји. Кад год су ко му ни сти 
има ли ко га зна чај ни јег чет ни ка да му че он је у пр вом 
ре ду по зи ван са Мир ком Сте фа но ви ћем. Ге ни јал них и 
нај ве ћих спо соб но сти ко је је пи сац до-сад срео за кон-
фи ди ра ње и шпи ју на жу . Хла дан увек као нај хлад ни ја 
сте на. Ни кад збу њен. Увек све стан да на кра ју на по вр-
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ши ну из би ти мо ра. Ин те ли гент но об ра дио за се бе пси-
хо ло ги ју Не ма ца. И то ли ко пра вил но пред њи ма на сту-
па да му се у том по гле ду рет ко ра ван на ћи мо же. Ка да 
је ка сни је у Со лу ну пи сац до шао у си ту а ци ју да мо же 
су ди ти до жи вео је овај ова ко сво је по ста вље ње. Бу ду ћи 
го њен не пре кид но од на ци о на ли ста ту ма ча и во ђа ра да, 
као и оста ли Тур ци ло гор ски, имао је то ли ко хра бро сти 
и ма те ма тич ког уве ре ња о по зна ва њу Не ма ца па је оп-
ту жио јед ног ту ма ча да га тај го ни и ра ди му о гла ви за-
то што се сви му сли ма ни под ње го вим вод ством ја ви ли 
до бро вољ но за не мач ку вој ску. Ме ђу тим по сле гу бит ка 
у том ду е лу са пи сцем пред Нем ци ма до шао је код пи сца 
и ре ка му ово: „Про тив те бе ни кад ни сам имао ни шта 
и жи вот би свој за те бе дао. Ствар Ри сти ће ва (ту же ног 
ту ма ча) оста је да ље за ме не на сна зи, иа ко је он те бе 
пре ва рио о су шти ни ње ној. Но са да сам до шао код те бе 
и да ти као ствар ни при ја тељ да ме је ма ло час М. (нај не-
мо рал ни ја осо ба Со лун ског ло го ра и за то ве ли ки про-
блем срп ске на ци о на ли стич ке упра ве за обез бе ђе ње од 
ње га) на го ва рао да упу тим тај но јед но пи смо Мел тер су 
и Зуц ле ру у Зе мун и из ло жим му ка ко ов де ства ри сто је. 
При том, да би ме при до био за ту ствар, по се тио ме на 
то да сам ја у сво је вре ме био нај моћ ни ји чо век код ове 
дво ји це. Ја сам га гну сно од био. Ето шта ти тај чо век ми-
сли!“ пра ви сми сао овог оба ве ште ња ле жао је у две ма 
са свим дру гим ства ри ма. Да пи сац пр во схва ти шта чи-
ни кад се са њим у ко штац хва та а зна ко је иза ње го вих 
ле ђа, и на пу шта свој став не при ја тељ ски пре ма ње му, и 
дру го да та квим кон ту зо ва њем пи сац, као и за ба вља-
њем ње го ве па жње око М. до би је утр ве ну по зи ци ју за 
пот пу ни успех пи сма ко је је он за и ста лич но спре мао да 
по ша ље они ма и по сле по сла! Ка кве ге ни јал но сти! Ко-
ли ко је из гра ђен и од лу чан не при ја тељ!
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Муј ки ћа гле да ти кад ко га ту че зна чи пре жи вља-
ва ти стра вич но уми ра ње и је зу. Он се по све по слов но 
и озбиљ но рас ко ра чи у пра ви лан по ло жај и за у зме нај-
по у зда ни ји став на но га ма. За тим се пот пу но при род но 
ис пр си. Ба ти не су му он да та ко од ме ре не да ода је си-
стем до тан чи на као нај по зи тив ни ји про у чен. Он је то-
ли ко ис ку сан у том по гле ду да се не за ле ће без за ле та, не 
за ма ху је без за ма ха, не спу шта ру ку ни ра ни је ни ка сни-
је не го што је то за и ста нај бо ље. Ба ти на штво ње го во је-
сте нај пре ци зни је из ра ђе но и од го ва ра му у пот пу но сти 
же ља ма ду шман ским. Фран кен штајн од гла ве до пе те! 
Ко му ни ста ове ја ни по ње го вим ис ка зи ма, и за и ста им 
по ма гао ко ли ко год је мо гао. Остао у Со лу ну.

3) Али ја Па шла гић, на ред ник Ју го сло вен ске вој-
ске, по сле ра та ко ман дир пар ти зан ске че те. Нај по зна-
ти ји у ло го ру на Сај ми шту ме ђу „ко ва чи ма“ и оним дао 
то име. Нај ве ћа сим па ти ја Кон ра до ва, ор га ни за то ра по-
ли ци је. По сле Муј ки ћа он по стао шеф по ли ци је. Нем ци 
су га во ле ли као ка кво ме зим че. Си гур но пр во због то га 
што је био при лич но ле пу шкаст и дру го што је про сла-
вљен био за сво је по след ње ба ти не уда ре не по већ уби-
је ном, ко ја су зва ли по ње го вим ре чи ма „ба ти на за Али-
ју“ и ко јој су се Нем ци ми ли сме ја ли. Он је је дан из ван-
ре дан ег зем плар за про у ча ва ње зло чи нач ке пси хо ло ги је 
ко ју го спот ство и бо гат ство са раз не жно шћу и раз ма-
же ним на ви ка ма те ла ства ра! Од ку ће стра хо ви то бо гат, 
син Бе га, без ис ку ства у те го ба ма жи вот ним, при хва тио 
се ла ко зло чи на и из бе гао пат ње те ле сне ко је глад и ба-
ти не ства ра ју. За рад ко мо ди те та свог чи нио је све. Убио 
је пре ко 600 Ср ба сво јом ру ком на Сај ми шту, а у Со лу ну 
сти гао да ба ти на ма уби је још че тво ри цу. Ор га ни зо вао 
у Со лу ну као по ли ца јац уби ја ње пи сца и овај се је чу-
дом Бо жи јим спа сао. Ина че по знат му је про цес ис тра ге 
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по из вр ше ној кра ђи ко ман дан то ве шун ке на Сај ми шту. 
Та да је до био по ве ре ње да ис тра гу сво јим ме то да ма из-
ве де до кра ја. Све је за ро бље ни ке др жао у ста ву мир но 
до шест ча со ва из ју тра до 13 по под не са упр тим очи ма у 
сун це. Крив ца је на шао у јед ном ци га ни ну ко га су Нем-
ци на сред кру га пред це лим људ ством ба ти на ма уби ли. 
Ка сни је Па ша гић је про на шао у бр ду ле ше ва ци га ни на 
леш и пот пу но га ма са кри рао са на ме ром да Нем ци ма 
по ка же ко ли ко је он то ло ши про тив кра ђе. Не у стра шив 
ина че. Са да још у Со лу ну.

4) Ибра хим Чај дић, ме тал ски елек три чар рад ник 
из Зе ни це, зва ни Ибро. Ухап шен од уста ша као ко му ни-
ста они жи и ма ло по гр бљен чо век. Ли ца цр но ма ња ста. 
Сто па вр ло сит на и увек но си ма лу ци пе лу и лук су зну. 
Стал но је у гром би ка пу ту те гет не бо је и зи ми и ле ти са 
ко ла ном пре ко по ја са! Очи ју вр ло ве ли ких и ја ко за кло-
ње них ис под ве ћа. Увек ма ло кр ва вих или осве тље них 
као при при ја ном ста њу. Из бри јан из ван ред но. Гла ве 
без из у зет ка по гну те и увек истин ски нај о збиљ ни ји и 
нај суд бо но сни је раз ми шља. Пре ко да на је оба ве зно ма-
кар на пет ми ну та са сва ким му сли ма ном по се би це у 
раз го во ру. У Зе му ну пр во био шеф во до во да, а за тим 
шеф ку па ти ла, по по врат ку са остр ва на Ду на ву. Чо век 
са нај ра згра на ти јим жбир ским апа ра том ко ји га хва ли 
као до брог. Му сли ма ни рет ко кад о ње му го во ре, и то 
се за па жа! Ко му ни сти ме ђу тим сма тра ју га за вр ло по-
у зда ног свог чо ве ка и нај ра ди је же ле да ње му ку хи њу 
по ве ре, што су тек у Со лу ну ус пе ли. Он ду жност ше фа 
ку хи ње оба вља из ван ред но „Дру го ви“ су оба ве зно си-
ти а и сви му сли ма ни, јер он твр ди да су они „дру го ви“. 
Ње гов му дру ју ћи на сту пу је су ге сти ван а ње го ва ве ли ка 
скло ност за ту ча ма обез бе ђу је му си гур но усва ја ње на-
сту па.
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У су шти ни пра ви је Тур чин и бег и па ша. Мр зи 
све срп ско и хри шћан ско искон ском мр жњом. Аб ду лах 
Ха мид сит ни ца је пре ма ње го вим ин стинк ти ма за ужи-
ва ње. Он са мо ми сли о ме ра ја ма и го во ри. Ње му до бри 
пе ва чи мо ра ју да пе ва ју пе сме: „Бо сно мо ја“…пу сти сев-
дак кад пад не на ме ха не рас пе ва не!“ он во ли ме со пр-
же но, он хо ће хлеб пр жен, он не мр зи гу лаш, он не мр зи 
ви но, ви ни нај ма ње. Али из над све га во ли же ну или за-
ме ну за њу. За то је је ди ни спро во дач пе дер ства. У Зе-
му ну у ку па ти лу на па ру што раз га љу је оку пља оста ле 
му сли ма не ле пу шка сте мла ди ће, а у Со лун тро је срп ске 
де це од 13 го ди на то ли ко во ли да би ра до хтео осло бо-
ди ти их смра да, бу ва и ва ша ка оп штих со ба, и усту пи-
ти им на спа ва ње код се бе. Он у Со лу ну се ди стал но на 
Бал ко ну згра де где су по ли циј ске и ње го ве про сто ри је 
и по си гур но пре жи вља ва не што че му се он код сво јих 
пре да ка и ме ра јам ди ви. Он при ча нај по грд ни је, нај-
блуд ни је и „нај ма сни је“ при че и ви це ве и љу де ко ји ово 
во ле око се бе ис ку пља. Он по ред сво је нај гро зни је мр-
жње пре ма хри шћан ској ве ри не на ла зи ни шта срам ни-
је ни ње му при клад ни је, кад хо ће да јој се на ру га, не го 
да на алу ми ни јум ском кр сти ћу Бо ри сла ва Ву че ти ћа на-
цр та му шки пол ни ор ган! Он пи сца у Ба њич ком ло го ру 
у Бе о гра ду тре ска о зе мљу кад је имао 25 кгр. у те жи ни, 
ста је му но гом на гу шу и пре ти као нај стра шни јом ка-
зном да ће над ње го вом по пов ском стра жњи цом из вр-
ши ти пол ни сно шај. Он твр ди да та да да ће над сва ким 
по пом то учи ни ти.

Ибра ду бо ко са мо ми сли о Тур ској. Це ни и ис ти-
че ка ко по му дро сти мо гу ће уз ди за ње на пр вом ме сту 
сто ји тур ски став да нас, јер „зе за“ Ен гле зе и Нем це и 
Ру се. Ди ви се бу ду ћем тур ском цар ству над све том ус-
хи ћен и фа на тич но одан Му ха ме ду. Пи сац ра до хо ће, 
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та ко у Со лу ну, да при ча с ви си на му сли ман ске ве ре и 
њи хо вих оби ча ја. Не за бо ра вља ов де да је пра во слав на 
њи хо ва вр ло бли зу, док ка то лич ку не це ни! И као што 
ре ко смо, сва ка ко ће то би ти, при сва ком са ста ја њу са 
сво јом вер ском бра ћом ове те зе им из ла же! За то ра до 
за бо ра вља на про си па ње чи та вих ка за на је ла ко ја сле-
ду ју истим тим вој ни ци ма Ср би ма, што их је он као 
шеф ку хи ње чи нио уз по ви ке: „Да ји ме ни ду ха на и ка-
хве, а њи ма ти је би ма тер!“, или: „Ево Ва ма Ср би ма бо-
сан ски грб уме сто је ла!“

Ибра хим Ча јић, ба ца јед ну зна чај ну пер спек ти ву 
са сво јим европ ско ци ви ли зо ва ним спољ ним из гле дом 
на твр ђе ње не ких да се они у сво јим фа на тич ним тур-
ским схва та њи ма из ме ни ти мо гу! Још у Со лу ну.

5) Сма јо, го сти о ни чар из Са ра је ва. По ред оста-
лог ре че ног већ за ње га и ти ту лу му ше фа ку ва ра на Сај-
ми шту, вред но је ис та ћи да јед ну ми сао нај ра ди је га ји 
од свих оста лих: пе де ра сти ју ор га ни зо ва ти што бо ље. 
Ко му ни сти га зо ву чи ка Сма јо. Оти шао је као ис пра ван 
у Не мач ку на сло бо дан рад. 

6) Али а гић Ха сан и Азис Аб ду рах ман ухап ше ни 
су од СС тру па као при пад ни ци цр не уста шке ле ги је, 
ко ји су и са ми Нем це згро зи ли ти ме што су оба вља ли 
пол ни сно шај над њи хо вом ру ком за кла тим срп ским 
же на ма и де вој чи ца ма. Ко му ни сти с њи ма ве ле да су 
при про сти али вр ло до бри „дру га ри“. Оста ли су у Со-
лу ну.

Тур ци су у ло го ру у ства ри би ли нај па мет ни ји. 
Ни су би ли ни на ци о на ли сти, ни ко му ни сти, у што су 
цр ве ни шу по глав ци ду бо ко ве ро ва ли. Они су би ли са-
мо Тур ци, а вла да ли су увек кроз ко му ни зам. Ибро им 
је био ду хов ни во ђа и пра ви хо џа. Ни јед на од њих ни је 
умро ни ти ба ти не до био. Кад је пи сац у Со лу ну ство рио 
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за се бе по зи ци ју да мо же од лу чи ва ти мно гим по ја ва ма 
у ло го ру они су му сви од ре да ну ди ли сво је услу ге и го-
во ри ли про тив ко му ни зма. Ту су пред ња чи ли Муј кић, 
Али ја и Ибро. Та да шњи ко ман дант Со лун ског ло го ра г. 
Иси дор Ра до ва но вић ко ји се на ла зи у Не ди ће вим ре до-
ви ма о то ме би мо гао још ви ше и де таљ ни је да све до чи.

3
1) Па вле Но вак, ва зду хо плов ни пот по руч ник, 

за ме ник ко ман дан та чет нич ког од ре да Ко сте Пе ћан ца 
код Кра ље ва, ро дом је Чех. Слу жио са мо Нем це и уби-
јао у ма ђар ском па ви љо ну. Сна гу ко му ни ста је по зна вао 
и ниг де им ни на жуљ ни је на сту пао. То ли ко је сер ви лан 
био да је сво ју гру пу чет ни ка ко јих је би ло 50 углав ном 
ба ти на ма сам по та ма нио. Пи сца је го нио и ту као.

2) Бо ри слав Ман дић, но ви нар, прав ник и ро дом 
из Осе ка, по ње го вом при ча њу, у ло го ру је био ко ман-
дант па ви љо на бр. 3 Во дио на ро чи то ра чу на о ску пља-
њу из не мо глих, по лу мр твих, ди зен те рич них ло го ра ша 
и сам их са Но ва ком у ма ђар ском па ви љо ну уби јао. Пи-
сца је, иа ко је био са њим под ис тра гом у Ге ста по-у и 
јед ној со би де лио за јед но до бро и зло, на ро чи то ту као, 
па ми он да на из ра же но чу ђе ње по ве рио да су Нем ци 
на ре ди ли уби ја ње пи шче во.

3) Ста мен ко вић Ву ји сић, хар мо ни каш и чет ник 
Па вла Но ва ка, у ло го ру по ли ца јац, био је скуп не га ви-
ни те та, раз бој ни штва, грам зи во сти и сер вил но сти ка-
кав мо же би ти чо век из дна дру штва пе тог ста ле жа!

4) Ми лан „Ва ље вац“, агент Ге ста по-a у Чач ку, 
по био је на сто ти не ба ти на ша. Ње го ва ка рак те ри сти ка 
је сте нај бри жни је из ра же на нај ја че под ву че ном реч ју 
КРВ НИК!
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VI II
Ло гор Ге ста по-а на Сај ми шту је сте ло гор по ли-

тич ких кри ва ца за ко је Ге ста по или ни је ни шта утвр-
дио, или ни је до био до вољ но по да та ка из ис тра ге да би 
их мо гао ка зни ти смр ћу, или та квих ко ји су би ли жр тва 
ка жње нич ких екс пе ди ци ја не мач ких и хр ват ских, или 
пак та квих ко ји су сво јим са слу ша њем и при зна њем 
омо гу ћи ли ве ли ке про ва ле, Ге ста по-у. За то се у ње му 
ни је смео уоп ште ни ка кав пу цањ чу ти. Је ди ни из у зе ци 
за ове слу ча је ве би ли су слу чај чет ни ка „кр ти це“, осам-
на е сто го ди шњег де ча ка из око ли не Кра ље ва, из Но ва-
ко ве гру пе, ко ји је због укра ђе не стра жар ске ма сти ту-
чен на смрт у па ви љо ну бр. 3 на цр ном ка ме ну и до био 
пре ко три ста ба ти на не по гу бив ши свест, због че га га је 
Зул цер из ре вол ве ра убио; слу чај ин же ње ра Об ра до ви-
ћа Бо же ко га је из истих раз ло га у ма ђар ском па ви љо ну 
Мал терс на кра ју пи што љем убио; слу ча је ви те ре вен че-
ња ноћ ног са ко му ни сти ма. Ина че сви смрт ни слу ча је ви 
на ста ли су од мот ке или ма ље ва др ве них и про књи же-
ни су као од бо ле сти у ка ран ти ну на ста ли! 
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