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УВОД 
 

Историја српског народа обилује догађајима који су својом траги -
чношћу или подвигом постали неодвојиви део колективне свести и коле -
ктивног памћења. Један од таквих догађаја, свакако, јесте и стрељање у 
Крагујевцу 21. октобра 1941. године. Иако је те јесени у Србији било 
више случајева масовне одмазде над недужним становништвом од 
стране немачке војске: у Београду, Шапцу, Краљеву и Драгинцу, стре-
љање у Крагујевцу уздигло се до симбола свих ових страдања. Неутрални 
посматрач може поставити питање шта је то што крагујевачку трагедију 
уздиже изнад осталих. Према мишљењу већине истраживача разлози 
за то могу бити: начин извршења стрељања, делимично структура стре-
љаних, реакција у јавности за време рата и однос према крагујевачкој 
трагедији после рата, све до данашњих дана. 

Када је реч о начину извршења стрељања историјска је истина да се 
нигде у Србији није догодило да се само у једном дану, за само седам 
сати, стреља толико људи. 

Иако су савременици били запањени размерама злочина, ипак је на 
све њих најдубљи утисак оставило стрељање око триста ђака крагује-
вачких средњих школа и младића тог узраста и деце од 12 до 15 година 
старости, малих чистача ципела. 

Стрељање у Крагујевцу снажно је одјекнуло у Србији, а онда и у свету. 
Сви релевантни фактори тадашње ратне сцене у Србији реаговали су, из 
свог угла, на овај злочиначки чин немачког окупатора: партизани, чет-
ници Драгољуба Драже Михаиловића, четници Косте Миловановића Пе-
ћанца, љотићевци, недићевци. У иностранству је реаговала Југословенска 
краљевска влада и сви званични представници савезничких земаља. Ак-
тери једног величанственог догађаја били су ученици гимназије Piedade 
из Рио де Жанеира у Бразилу. Они су тражили и успели да се 30. децем-
бра 1941. године, у цркви Светог Фране од Паула, одржи свечана миса 
за покој душа професора и ђака крагујевачке гимназије.1 

1 Писмо југословенског амбасадора у Бразилу Фране Цвјетише од 3. јануара 1942. 



Краљ Петар II Карађорђевић одликовао је Крагујевац 22. октобра 
1942. године Орденом Карађорђеве звезде са мачевима првог реда.2 

У Лондону је 25. новембра 1942. године одржана свечана савезничка 
комеморација жртвама крагујевачког покоља.3 

Широм света, у српским удружењима и клубовима, држане су коме-
морације, а у српским новинама писало се о стрељању у Крагујевцу. У 
српским црквама у расејању служен је парастос крагујевачким и другим 
српским жртвама. 

Топлим и потресним речима огласио се и Никола Тесла, један од 
најве ћих синова свога рода. У писму „Мојој браћи у Америци“ априла 
1942. године он, између осталог, каже: „Наш народ показује толику мо-
ралну снагу да нам светла образ пред светом. Оно што чине наша браћа 
у Старом Завичају достојно је духа који прожима нашу народну пјесму. 
Колику душевну снагу, чврсту одлуку, непрестрашеност и јунаштво 
имали су они наши још неразвијени дечаци кад су, пред немачким 
пушка ма радосно клицали: Ми смо српска деца. Пуцајте! Како се сви 
ми можемо поносити знајући да у читавој историји света нема тако вели -
чан ственог примера. Ови дивни мученици живети ће векове у нашој 
успо мени одушевљавајући нас на бесмртна дела.“4 

Може се слободно рећи да је овакав посебан однос према крагује-
вачким жртвама настављен и после рата. Већ 21. октобра 1945. године 
Јосип Броз Тито, председник владе Демократске Федеративне Југосла-
вије (ДФЈ), посетио је Крагујевац и одао пошту стрељаним грађанима 
Крагујевца. Мада никада није посетио многа српска стратишта из Другог 
светског рата, чак ни Јасеновац, Јосип Броз је до краја живота још три 
пута посетио Крагујевац и Шумарице. 

 
 

године – Архив Југославије, фонд Емигрантска влада, 24-162 (Даље: АЈ, 104-).
2 Службене новине Краљевине Југославије, Лондон, 24/1942, 16 – АЈ, 619-597. 
3 Исто, 11/1943, 7 – АЈ, 619-605.
4 Никола Тесла, Мојој браћи у Америци, Музеј Николе Тесле, Београд.
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Нешто касније, 1953. године, основана је установа Спомен-парк 
„Крагујевачки октобар“ чији је задатак био изградња и уређење мемо-
ријалног простора. Средствима Крагујевчана и државе изграђен је ме-
моријални музеј који носи назив Спомен-музеј „21. октобар“. Музеј је 
отворен 15. фебруара 1976. године Основни задаци музеја су истражи-
вање и прикупљање грађе о стрељању и стрељанима, педагошки рад, 
неговање и чување успомене на стрељане кроз више манифестација 
различитих уметничких форми и садржаја. До сада је кроз музеј прошло 
око пет милиона посетилаца из наше земље и света. 

Посебно место у уздизању крагујевачке трагедије до симбола стра-
далништва има уметничка надградња ове трагедије. Готово да нема 
области уметности која није додирнула ову тему. Одазивајући се сећању 
на крагујевачке жртве настале су многе поеме на стотине песама наших 
песника и песника широм света драмска и прозна дела, дела  ликовних 
и примењених уметности дела музичке и филмске уметности итд. Али, 
можда је више од свих крагујевачку трагедију учинила симболом Деса -
нка Максимовић непоновљивом Крвавом бајком, написаном само неко -
лико дана после стрељања, у некој немирној ноћи окупације.5 

О стрељању у Крагујевцу написано је много књига али већина ових 
књига има публицистички или мемоарски карактер. Њихови аутори 
нису били обавезни да се придржавају историјских извора, чак ни оних 
доступних, мада су им многи извори били недоступни. Њихов труд је 
вредан јер су они сакупили и сачували од заборава многа сећања, много 
описа и драгоцених детаља, без којих би данас било тешко сложити мо-
заик крагујевачког октобра. Историчари су се такође бавили овом 
темом. Писци историјских синтеза само су се у општим назнакама до-
тицали стрељања у Крагујевцу. Више историчара обрађивало је стре-
љање у Крагујевцу у оквиру ширих тема о којима су писали. Врло мало 
њих посветило је своје радове само овој теми. И поред тога што су ис-
торичарима били доступни, или могли и морали бити доступни, сви исто -
ријски извори немачке и наше провенијенције за просуђивање о овом 

5 Љубисав Андрић, Са Десанком Максимовић, Нови Сад, 1984, 115–120.
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догађају, они то нису искористили. Остали су заробљеници симбола и 
због тога су остали дужни историјској науци и историјској истини. До 
данас није написана објективна студија о стрељању у Крагујевцу, студија 
ослобођена стега и заблуда идеологија и мита, која би била заснована 
на документима и која би до краја испоштовала захтеве и принципе 
исто ријске науке. 
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Срби су народ са веома израженим осећањем за слободу и прави -
чност, народ са својом мером жртава потребних за одржање и освајање 
слободе. Дужност према себи и сопственој традицији, према захтевима 
праведности, као и уверење да за њихово остварење ниједна цена није 
превисока, чинили су основу српског деловања у историји. На томе су 
се заснивала велика прегнућа, али и неусклађеност између идеала и 
обавезе одржања, као и самог опстанка српског народа. 

У овом светлу потребно је посматрати догађаје од 25. и 27. марта 
1941. године. Југословенска краљевска влада је попустила пред немач-
ким притиском, али је успела да 25. марта постигне максималне услове 
у датим околностима који су, практично, гарантовали неутралност Југо-
славије. На основу докумената може се закључити „да ни кнез Павле, 
ни намесник Станковић, ни неколико министара из владе, па ни Цвет-
ковић, нису са одушевљењем приступили Тројном пакту, већ под стра-
ховитим притиском“6, нарочито после готово отворених ултиматума од 
19. и 23. марта. 

Аргументи немачког притиска на Југославију (у том тренутку у непо-
средној близини југословенских граница налазило се више од сто нема -
чких, италијанских, мађарских и бугарских дивизија) били су знатно 
уверљивији од англо-америчке пропаганде и магловитих обећања  помоћи. 
Одлуке Протокола о приступању Југославије Тројном пакту биле су: 

Владе Осовине потврђују своју одлуку да ће увек поштовати суверенитет •
и територијални интегритет Југославије; 

Владе Осовине за време рата неће упућивати Југославији захтев да се •
дозволи пролаз или превоз чета преко Југословенске државне територије; 

Италија и Немачка јамче југословенској влади да с обзиром на војну •
ситуацију неће с њихове стране постављати никакав захтев за војну помоћ... 

6 Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941, II, Beograd, 1984, 644 (у даљем 
тексту: В. Терзић, н. д.,).
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Приликом новог утврђивања граница на Балкану узеће се у обзир •
инте реси Југославије за територијалном везом са Егејским морем про-
ширењем њезиног суверенитета на град и луку Солун.7 

Интересантно је да немачка Врховна команда није била задовољна 
одредбом Протокола којом се не тражи пролаз или превоз трупа преко 
југословенске територије, „али је 25. марта имала да призна свој пораз 
пред Министарством иностраних послова.“8 

Међутим, јавност, пре свега и готово искључиво српска, негативно је 
реаговала на потписивање Протокола о приступу Југославије Тројном 
пакту. Државни удар 27. марта био је израз тог српског незадовољства, 
али и дело тајне политике Велике Британије, којој је очајнички било 
потре  бно макар још једно ратно жариште ради олакшања свог поло -
жаја. Када је већ државни удар био извршен онда зачуђује изузетан 
напор владе и министра спољних послова Момчила Нинчића да увере 
немачког изасланика у Београду Виктора фон Херена да Југославија 
остаје лојална одредбама пакта. Адолф Хитлер је због ове „српске 
издаје“, како је он то сматрао, покренуо лавину и она се више није могла 
зауставити. Тако је државни удар увео Југославију, а пре свега српски 
народ, у ратну катастрофу и ужасно страдање.9 

Хитлер је помогнут Италијом и Мађарском, у још једном муњевитом 
рату, искалио свој бес према Југославији (Србији). Иако је Немачка већ 
имала ратни план против Југославије, у случају да не приступи Тројном 
пакту, у моменту државног удара није имала почетне операцијске пла -
нове, нити су постојали заједнички планови за учешће Ита     -
лије,Мађарске, Румуније и Бугарске у овом рату.10 Због тога је прошло 
девет дана  до покретања напада. Југославија је од 6. до 18. априла 1941. 
године војнички поражена и уништена као држава. Појединачни 

7 Nikola Milovanović, Vojni puč i 27. mart 1941, Beograd, 1981, 271–273.
8 В. Терзић, н. д., 28.
9 Из перспективе временске дистанце од 60 година поставља се питање да 
ли се још неко сећа пактирања Бугарске, Мађарске и Румуније, освајања Чехосло-
вачке без испаљеног метка и хиљада наших добровољаца који су се тада пријавили 
да бране Чехословачку.
10 В. Терзић, н. д., 32.
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пример и херојске одбране јединица и појединаца не могу да измене 
општу слику расула и суноврата у краткотрајном рату. 

У Крагујевцу су се налазиле малобројне војне јединице југословенске 
војске: један бициклистички вод од око 120 војника и 2. коњички 
ескадрон под командом капетана Евгенија Богојевског. На брзину је 
формиран један одред мешовитог састава (пиротехнички батаљон, 
резервни батаљон, коњички дивизион и делови допунског пука) и упућен 
да затвори правац Јагодина–Сабанта–Крагујевац, одакле су надирале 
немачке јединице. Авиони са крагујевачког војног аеродрома и са 
аеродрома у Драгушици готово да нису ни полетели у току Априлског 
рата. У ноћи од 10. на 11. април сви авиони су изгорели на земљи. 
Сутрадан, 11. априла око 10 часова, пошто су скршили отпор на 
прилазима граду, делови јединица немачке 11. оклопне дивизије заузели 
су Крагујевац. У редовима бранилаца и освајача било је доста мртвих, 
али то није променило известан исход. Много Крагујевчана нашло се 
после априлског слома у логорима ратних заробљеника широм Европе. 

Акт о капитулацији потписан је 17. априла у 21 час с тим да тзв. 
примирје ступа на снагу 18. априла у 12 часова. Овај акт потписали су: са 
немачке стране армијски генерал Максимилијан фон Вајкс са италијанске 
стране пуковник Луиђи Бонфати и са југословенске стране бивши 
министар спољних послова Александар Цинцар Марковић и генерал 
Радивоје Јанковић. Овим актом Југославија је била војнички поражена. 
Предстојало је и уништавање Југославије као државе. На основу 
Хитлерових Привремених смерница за поделу Југославије,11 начелник Штаба 
нема чке Врховне команде, фелдмаршал Вилхелм фон Кајтел, издао је 12. 
априла Директиву (Пов. бр. 00630/41) о подели Југославије. Ова Ди ре -
 ктива допуњена је после немачко-италијанских преговора 21. и 22. априла 
тзв. Бечким одлукама од 22. априла 1941. године. 

После окупације у Србији је уведена немачка окупациона управа. 
На челу те управе од 22. априла био је Штаб војноуправног команданта 

11 В. Терзић, н. д., 549–552; Сергије Живановић, Трећи српски устанак, Крагу- 
јевац, 2000, 48 (Даље: С. Живановић, н. д.). 
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Србије (Militarbefehlshaber), под командом генерала Хелмута Ферстера. 
Њему су били потчињени сви други органи власти, међу којима су 
најзна чајнији били Управни штаб на челу са државним саветником др 
Харалдом Турнером и Штаб генералног опуномоћеника за привреду на 
челу са Францом Нојхаузеном, бившим немачким конзулом у Београду. 

 У војноуправном погледу територија Србије била је подељена на че-
тири дела, војноуправне команде – фелдкомандантуре (Feldkomman-
tantur): 599. са штабом у Београду, 610. са штабом у Смедереву (од 5. 
јуна 1941. године у Панчеву), 809. са штабом у Нишу и 816. са штабом 
у Ужицу. Овим војноуправним командама биле су потчињене команде 
округа крајскомандантуре и команде места – ортскомандантуре. 

У Србији је организована и јака полицијска и обавештајна служба 
ради држања народа у покорности. Извршни орган обавештајне службе 
била је Тајна војна полиција – GFP (Geheimefeldpolizei), са огранцима 
широм Србије. Са Штабом II немачке армије стигла је у Београд тзв. 
Дела тна група полиције безбедности и службе безбедности за Југосла-
вију, која је имала три главна одељка: Тајну државну полицију Гестапо 
(Geheime Staatpolizei), Криминалистичку полицију KRIPO (Kriminalpo-
lizei) и Службу безбедности SD (Sicherheitsdienst). Немци су одмах при-
ступили и организовању Српске административне управе. Комесарска 
влада, са десет комесара, на челу са Миланом Аћимовићем, бившим 
министром унутрашњих послова у влади Милана Стојадиновића, обра-
зована је 30. априла. Како Аћимовић није успео да се избори са ситуа-
цијом у Србији, 31. августа 1941. године генерал Милан Недић 
форми рао је Владу народног спаса. Покушај Недића да створи своје 
војне јединице тзв. Подофицирске оружане одреде није успео јер су се 
ове јединице врло брзо распале. На предлог министра Михаила Олћана, 
Милан Недић 15. септембра 1941. године образује Српски доброво-
љачки корпус. Његов састав чинили су, пре свега, чланови Југословен-
ског народног покрета „Збор“ Димитрија Љотића.12  
 

У Крагујевцу је успостављена окупаторска власт преко крајскоман -
дантуре број 832/I, која је била потчињена фелдкоманда нтури у 

12  В. Терзић, н. д., 559; Боривоје М. Карапанџић, Српски добровољци 1941–
1981, Кливленд, 1981, 9–10.
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Смедереву, односно Панчеву. Један од првих аката крајскоманде било 
је наређење о предаји оружја које се налазило код становништва. Други 
важан задатак у Крагујевцу био је преузимање плена из Војноте хничког 
завода. Захваљујући својој агентури Немци су и пре рата знали до детаља 
капацитете и залихе Војнотехничког завода. Комесарски управници 
завода: пуковник Шенк, генералмајор Ридер, капетан Рате и инспекгор 
Штил руководили су пљачкањем завода. Плен је био богат, што се види 
из дневника Војно-привредног штаба за Југоисток за период од 4. априла 
до 31. децембра 1941. године13 као и из извештаја Херберта Дера, ратног 
дописника листа Der Fyrer, који је излазио у Баден-Бадену, објављеном 12. 
јуна 1941. године, у коме се, између осталог, каже: „Моћно се шире 
простране фабричке хале у долину. Џиновски димњаци штрче изнад мора 
кућа овог провинцијског града, чији су становници упућени да раде 
искључиво у овом арсеналу. Потпуно неоштећен пао је у немачке руке... 
Огромно мноштво ливеног гвожђа, челика, бакра, месинга, олова, калаја, 
цинка, налазило се у непроцењивим количинама. Безброј топова тек што 
је завршен рат стоје готово натоварени на рампи...“14 

Крајскоманда у Крагујевцу покушала је да обнови производњу у Војно-
техничком заводу, али је то тешко ишло, на посао се вратило тек око 800 
радника, од 12.000 колико их је било запослено пре рата. Због тога је кас-
није одлука промењена и приступило се демонтирању машина. Немци 
су у складиште у Јесеницама однели 4.488 машина. Ове машине никада 
нису враћене у Крагујевац. Однето је на хиљаде тона метала и хемикалија. 
Многе хале биле су срушене до темеља. Срушена су и два димњака ви-
сине 75 метара, а демонтирана је и однета је и електрична централа. 
 
 
 
 
 
 

13 А ВИИ, NA, Mikroteka, NAW-T-77, Roll. 1289, Mf. 466-521.
14 Миодраг Стојиловић, Крагујевац октобар 1941, Крагујевац, 1996, 32.
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Окупација и комадање Југославије су историјски оквир ужасног 

стра дања српског народа. Српско национално биће било је раскомадано. 
Делови српског народа нашли су се у саставу окупаторских држава и 
новостворене Независне Државе Хрватске (НДХ). Сви окупаторски 
режими водили су врло репресивну политику према српском народу, 
са елементима геноцида, али се српски народ, нигде као у НДХ, није 
суочио са ужасом биолошког затирања. Од првих дана окупације код 
окупатора су избиле на површину најниже страсти, историјски комплекси 
и верски фанатизам који су резултирали убијањем, пљачком и проте-
ривањем српског народа. У Србију су се из свих крајева сливале колоне 
несрећника који су успели да избегну терор и уништење. 

Немачки окупациони режим у Србији донео је српском народу пљачку 
и терор – хапшења, убијања и депортовања у логоре, али је, и поред свега, 
у првим данима окупације живот био сношљивији него у обла стима оку -
пи раним од стране Мађара, Бугара и у НДХ. Немци су у Србији лансирали 
паролу „Рад, ред и мир“, али српски народ, свикао на буне и устанке, 
ускоро је распршио њихове илузије о мирном владању Србијом. 

Крајем априла и почетком маја, широм Србије и Црне Горе, било је 
много одметнутих група и појединаца. Њих су претежно чинили офи-
цири и војници југословенске војске који су избегли заробљавање. У око-
лини Крушевца окупио је своју групу мајор Драгутин Кесеровић. Коста 
Миловановић Пећанац имао је своју групу на Соколовцу, код Куршум-
лије, према Косову. Једну групу окупљао је око Сталаћа и Житковца 
потпу ковник Милутин Радојевић. У ибарском крају деловала је група 
Машана Ђуровића. У Трбушници, у колубарском срезу организовао се 
Љуба Миловановић. На Голији било је више група наоружаних људи. 

 И у Црној Гори било је много таквих група. Вођа једне од група, само -
звани војвода Радојица Никчевић успео је крајем маја да са својом 
групом дође на Равну гору, где је пуковник Драгољуб Дража 
Михаиловић, у то време, постављао основе своје организације.  
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Како закључује Јован Марјановић „после априлског рата у Југославији није 
престало да се пуца на непријатеља. Сада је на окупаторе пуцао сам народ.“15 
Ове групе би “набасале понегде на окупаторске патроле или мање 
јединице и тада би обично долазило до оружаних чарки.“16 Вероватно 
прва борба против окупатора вођена је 21. априла 1941, године у селу 
Доњи Добрић, у Јадру (три километра јужно од Лешнице). Мала 
четничка група, која је била формирана од мештана напала је делове 
60. немачке диви зије, који су дошли да изврше претрес села. Том 
приликом један немачки потпоручник је погинуо, док су још један 
потпоручник и један наредник рањени. За одмазду, Немци су село Доњи 
Добрић до темеља спалили.17 

Свакако да је ових борби било више када су завредиле реаговање 
команданта 2. немачке армије Максимилијана фон Вајкса, који у 
својој Заповести од 28. априла 1941. године каже „Повећање броја 
подмуклих напада на немачке војнике изискује најоштрије протумере. 
Само брза и безобзирна акција обезбедиће одржавање мира и сигурности, 
спречиће формирање банди.“18 И у Извештају штаба 60. немачке 
пеша дијске дивизије од 17. маја 1941. године говори се о нападима на 
немачке јединице и о починиоцима тих напада: „Поред ове врсте чисто 
разбојничких дружина, окупили су се, местимично, српски политички 
фана тици под именом четника... Четници хоће да се представе као 
велика и широко заснована организација. Међутим, чињеница што се 
они усуђују да се појаве само у малим забаченим општинама, доказује 
њихов стварни утицај.“19 Како ове борбе нису престајале, а „брза и без-
обзирна акција“ није обезбедила мир и сигурност, штаб 60. немачке 
дивизије издао је 19. маја 1941 године наредбу у којој се каже да ће „за 
сваког убијеног Немца бити стрељано обешено 100 Срба.“20 

15 Jovan Marjanović, Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca, Ljubljana, 1979, 
61 (Даље: Ј. Марјановић, н. д.,).
16 Исто.
17 Зборник докумената Народно ослободилачког рата југословенских народа, I, 
Београд, 1949, 329 (Даље: Зборник..,); С. Живановић, н. д., 233.
18 Зборник.., I, 329.
19 Исто, 337.
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Као што се може закључити, без обзира на терминологију окупатора, 
отпор у Србији и Црној Гори организује се на готово чистој, ослободил -
ачко ј основи, односно на основи немирења са окупацијом земље. У дру-
гим српским областима, пре свега у НДХ, отпор у почетној фази има за 
циљ спасавање од уништења. О томе говори и Јосип Броз Тито у Билтену 
Врховног штаба за фебруар-март 1942. године у коме се, између осталог, 
каже: „Пред страшном опасношћу да буде потпуно истријебљен, српски 
се живаљ у тим областима дигао са оружјем у руци на устанак да за-
штити свој опстанак.“21 

 
Из мноштва ових група само су две успеле да израсту до снаге 

покрета. Једна од тих је група око Косте Миловановића Пећанца, али је 
он већ од првих дана, а коначно од 18. августа 1941. године, ступио у 
отворену колаборацију са Немцима и Италијанима. 

Друга група која је израсла у покрет била је група око пуковника Дра-
гољуба Драже Михаиловића која се окупљала на Равној гори. Према 
неспорним чињеницама, Михаиловић је 15. априла код Добоја одбио 
да се преда Немцима и са једном групом официра и војника кренуо 
према Србији. На Равну гору је, вероватно, стигао 11. маја 1941. године22 
и та планина постаће центар његовог покрета. 

Сасвим је сигурно да Михаиловић у том тренутку није имао готово 
никакав план шта даље чинити, чак није био предвидео ни дуже задржа-
вање на Равној гори.23 Али после састанка са групом официра 14. и 15. 
маја у Струганику, у кући пуковника Александра Мишића, израђена је 
прва концепција организације и тактика покрета отпора. 

 
 

20 Ј. Марјановић, н. д., 61.
21  Зборник.., V/2, 22–23.
22 Јован Марјановић у наведеном делу каже да је то 12. мај, док у књизи групе 
аутора Србија у рату и револуцији 1941–1945, 75, каже да је то 10. мај. Сергије Жива- 
новић у наведеном делу, 87, сматра да је то било 11. маја.
23 Ј. Марјановић, н. д., 72.
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 Суштина Михаиловићеве тактике може се свести на следеће:   
 извршити потпуну герилску организацију, •
 не вршити преурањене акције и некорисна ангажовања, •
 не жртвовати се,  •
 чекати најпогоднији моменат када изгледи на успех буду најповољ-•

нији и дићи општи устанак и  
 тражити ослонац у Великој Британији као пријатељској земљи.24  •
 
„Оваква Михаиловићева стратегија наслања се на традицију, пре 

свега из Првог светског рата, да се отпор задржи на нивоу гериле како 
се не би доводили у питање живот и имовина истрошене нације.“25 Она 
се подударала и са политиком националних српских снага у емиграцији, 
да се не диже устанак и не доводи у питање даље проливање српске 
крви. Исти став према војним акцијама четника изнео је и Хју Далтон, 
британски министар за ратно снабдевање. Он је захтевао само ону гери -
лску и саботажну активност која би онемогућила смањење броја окупа-
торских снага на овом простору. По његовом мишљењу, покретање 
широког устанка и вођење амбициозних операција довело би до оштрих 
репресалија. Због тога је требало припремити широку илегалну органи-
зацију и бити спреман за устанак кад се за то да сигнал.26 

Драгољуб Михаиловић је у међувремену формирао оперативни Гор-
ски штаб, а 1. јуна 1941. године издао је Инструкцију бр. 5 у којој је садр-
жано упутство за рад, организацију одреда и спровођење организације 
у народу.27 Он је свом покрету желео да да легитимистички карактер, тј. 
да буде званични наследник институција Краљевине Југославије. У том 
циљу својим одредима дао је назив Југословенска војска у отаџбини, 
иако су они имали претежно српски карактер. 

24 Ј. Марјановић, н. д., 69; С. Живановић, н. д., 87.
25 Branko Petranović, Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji (1941–1945), I, 
Beograd, 1983, 131 (Даље: Б. Петрановић, н. д.).
26 Веселин Ђуретић, Савезници и југословенска ратна драма, I, Београд, 1992, 
105-106.
27 Ј. Марјановић, н. д., 69; С. Живановић, н. д., 92. 
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Неки историчари сматрају да „појава Драгољуба Михаиловића на 
политичкој сцени после Априлског рата није била случајна, већ при-
премљена његовим ранијим антифашистичким и антикомунистичким 
опредељењем, иако нема доказа да је постојао неки разрађени план о 
пружању отпора окупатору у случају војног слома државе.“28 У сваком 
случају, он и његова организација представљају најзначајнију антифа-
шистичку појаву у српском грађанству.29 

Због катастрофалне ситуације на Источном фронту дошло је код са-
везника и код избегличке владе до промене става у погледу борбених 
акција четника. Драгољуб Михаиловић је био принуђен на то и због про-
мењене ситуације на терену, где се широм Србије појављују партизански 
одреди, организовани од стране Комунистичке партије Југославије 
(КПЈ), који врло одлучно ступају у отворену борбу са окупаторским и 
колаборационистичким снагама. 

 
Комунистичка партија Југославије била је у веома деликатном поло-

жају од 27. августа 1939. године, односно од потписивања Пакта о 
ненапа дању између Немачке и Совјетског Савеза, а посебно после 
кома дања Пољске од ових земаља. Испред логике и здравог разума била 
је партијска дисциплина, јер је КПЈ од свог оснивања „васпитавала члан-
ство у истом духу – да је основни императив одбрана совјетске државе 
произашле из Октобарске револуције.“30 У том контексту објашњавао 
се и оправдавао и овај Пакт. 

Међутим, Централни комитет КПЈ је врло прецизно наслућивао даљи 
развој догађаја, не сумњајући у то да је крајњи циљ Немачке уништење 
СССР-а. Када је нападнута Југославија КПЈ је веома брзо и борбено 
реаговала, не марећи много за званични став Коминтерне и 
Комунистичке партије Совјетског Савеза али, сматрајући да се тиме 
брани и Совјетски Савез. Још у току Априлског рата, 10. априла, ЦК КПЈ 

28 Б. Петрановић, н. д., 131; Ј. Марјановић, н. д., 54
29 Б. Петрановић, н. д., 129.
30 Branko Petranović i Sava Dautović, Jugoslovenska revolucija i SSSR (1941–1945), 
Beograd, 1988, 59 (Даље: Б. Петрановић и С. Даутовић, н. д.).
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формирао је Војни комитет, а 15. априла издао је проглас: „Комунисти 
и читава радничка класа Југославије устрајат ће до коначне побједе у 
првим редовима борбе против освајача. Не клоните духом ни ако у тој 
борби временом и подлегнете, јер ће се из овог крвавог империјали -
стичког покоља рађати нови свијет.“31 И док Јосип Броз Тито у извештају 
Извршном одору Коминтерне, после мајског саветовања ЦК КПЈ, пише 
да је главни задатак КПЈ: „Борба против увлачења Југославије у овај 
империјалистички рат на страни Енглеске и Француске“32, дотле Прво -
ма јски проглас ЦК КПЈ и закључци мајског саветовања одишу 
борбеношћу. „И као што је КП до сада стајала у првим редовима 
народне борбе, тако ће од сада још упорније организовати и водити 
борбу народа против окупатора и њихових слугу у земљи“33 

Закључци мајског саветовања били су:  
заједничка борба народа свих покрајина против окупатора и њихо-•

вих агената у земљи и 
повезивање на терену са свим групама и присталицама некадашњих •

партија који су вољни да се боре под руководством КПЈ.34  
Међутим, један део закључака овог саветовања у коме се каже да 

„српски народ мора данас највише да трпи због злочиначке политике 
коју је 22 године спроводила српска капиталистичка клика“35 нема 
оправдања, јер је у њему изражена идеја о колективној кривици једног 
народа за, ипак, хипотетичке злочине једног његовог дела, „капитали-
стичке клике“. Поготово нема оправдања јер је то и време када се 
ужасни злочини над српским народом у НДХ већ догађају, а вести о 
њима нису могле бити недоступне ЦК КПЈ који се налазио у Загребу. 

 

31 Ј. Марјановић, н. д., 72–73.
32 Sabrana dela J. B. Tita, VII, Beograd, 1977, 21. 35 Ј. Марјановић, н. д., 72.
33 Ј. Марјановић, н. д., 72.
34 Исто, 73
35 Група аутора, Србија у рату и револуцији 1941–1945, Београд, 1976, 68 
(Даље: Група аутора, Србија). 
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После мајског саветовања Јосип Броз Тито и чланови ЦК КПЈ прешли 
су 8. маја у Београд и овде су припреме за устанак интензивиране. При 
Окружним комитетима формирају се војни комитети који су имали 
зада так да спроведу конкретне акције на припреми за устанак, као што 
су: прикупљање и склањање оружја, стварање илегалних десетина, наба -
вљање санитетског материјала, одржавање курсева прве помоћи итд. 

У знаку тих припрема КПЈ је напад Немачке на СССР 22. јуна 1941. 
године дочекала потпуно спремно. Истога дана из Москве је упућена 
директива свим комунистичким партијама да отпочну са отпором до 
ослобо ђења од фашистичког поробљивача, а да се питање социјалне 
револуције остави за другу фазу. Спремности КПЈ допринела је, осим 
спроведених припрема, и правилна процена промена у односима свет-
ских снага.36 КПЈ огласила се истог дана прогласом у коме је позвала 
своје чланове и народ у борбу. Проглас је, и поред директиве из Москве, 
био прожет „социјалним аспектима који упућују на револуционарну 
перспективу“.37 Припреме за устанак још више су интензивиране и ушле 
су у завршну фазу. Формирају се партизански одреди: Ваљевски –25. 
јуна, група партизана на Гочу – 27. јуна, Први шумадијски – 1/2. јула, 
Други шумадијски – 3 јула. Политбиро ЦК КПЈ донео је одлуку 4. јула 
да се отпочне са оружаним акцијама против окупатора и да се поведе 
партизански рат широких размера. 7. јули КПЈ сматра званичним по-
четком устанка. Тога дана је Жикица Јовановић Шпанац у Белој Цркви, 
код Ваљева, убио двојицу жандарма, наредника Богдана Лончара и 
каплар а Миленка Браковића. 

 
Ситуација у Крагујевцу и околини била је релативно мирна, без неких зна-

чајнијих акција и репресалија. Крајем маја поручник Милош Мојси ловић је 
основао Гледићки четнички одред, први у околини Крагујевца. Једна од 
првих акција четничких група овог краја против Немаца била је 28. маја 1941. 
године код Љуљака, када је нападнута немачка моторизована колона.38   

36 Б. Петрановић и С. Даутовић, н. д., 60. 
37 Исто, 61.
38 Васа Казимировић, Србија и Југославија 1941–1945, III, Крагујевац, 1995, 
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Акције крагујевачких комуниста биле су углавном припремног кара -
ктера, у духу директива Централног комитета Комунистичке партије Ју-
гославије (ЦК КПЈ). О том привидном миру у Крагујевцу до 22. јуна, 
испод кога су се одвијале интензивне припреме за устанак, говоре дво-
јица истакнутих првобораца из Крагујевца, Тика Кањић и Стеван Роглић: 
„Немци нас до тада нису дирали. Свакако је то имало везе са пактом о 
ненападању између Немачке и СССР. Међутим, сада ми је било јасно 
да ће у новонасталој ситуацији навалити на нас.“39 Стеван Роглић, 
потоњ и партизански генерал, о првим месецима окупације у Крагујевцу 
говори готово исто: „Комунисти и напредни људи нису им, зачудо, одмах 
засметали. Шта више, неки, истина ретки војници, можда и по задатку 
са симпатијама су говорили о комунистима, о томе да воле СССР и да 
се никад неће против њега борити и сл.“40 

После 22. јуна Војни комитет при Месном комитету КПЈ за Крагује-
вац, којим је руководио секретар Светозар Драговић, наставио је при-
преме које су резултирале формирањем Крагујевачког партизанског 
одреда. У Петровој воденици у Грошници 12. јула донета је одлука о 
формирању одреда. Том приликом именован је и штаб одреда. За 
команданта одреда именован је Радисав Раја Недељковић студент, за 
заменика Милоје Симовић земљорадник из Дреновца, а за политичког 
комесара Светозар Драговић, мајстор у Војно-техничком заводу и сек-
ретар МК КПЈ у Крагујевцу. Међутим, одред још није био формиран, а 
у званичној историографији постоји неусаглашеност око датума форми -
рања одреда. Већина историчара говори о 5. августу, али се помиње и 
17 јули и 27. јули, а Благоје Стокић формирање одреда ипак везује за 
12. јули.41 Неоспорна је чињеница да је приликом формирања Крагује-
вачки партизански одред имао три чете и 62 борца и да је 31. августа 
ОК КПЈ за Крагујевац оштро критикован због кашњења са формирањем 
одреда и неактивности. 

988; Слободан Ћировић, Гружа у четницима, Крагујевац, 2000, 86.
39 Драгољуб Петровић, Први на родној груди, I, Београд, 1966, 151–152.
40 Стеван Роглић, Под пролетерском заставом, необјављен рукопис, код Изда- 
вачког предузећа „Нова светлост“, Крагујевац.
41 Благоје Стокић, Крагујевац у устанку и револуцији 1941, Крагујевац, 1981, 102.

Станиша Бркић

24



Док је у околини Крагујевца праштало на све стране од саботажа, 
диверзија и мањих борби са Немцима, дотле је у самом граду владао 
релативан мир. Тек 1. августа 1941 године крагујевачки скојевци, Миод-
раг Јовановић и Миодраг Филиповић, извели су прву акцију, упаливши 
мапу Источног фронта испред зграде Месне команде. Друга акција било 
је паљење седларнице и сењака Војно-техничког завода 7. августа. После 
неуспелог атентата на једног полицијског агента пале су и прве жртве 
нацистичког терора у Крагујевцу. Стеван Зарић, берберин, и Божидар 
Петровић, ученик, ухваћени су у овој акцији. После свирепог мучења у 
полицији, стрељани су 21. августа, а њихова тела обешена су 22. августа 
у центру града, „Код Крста“. 

Пламен устанка ширио се Србијом и другим српским областима. 
Носи оци устанка били су партизански одреди који су од почетка насту-
пали са стратегијом масовне борбе. Да не би изгубио упориште у народу 
јер је „борбено расположење било овладало масама“42 Дража Михаи-
ловић је био принуђен на промену стратегије. „После неколико сусрета 
са партизанским представницима и договора о потреби националног 
једи нства, завршеног 19. септембра споразумом Јосипа Броза Тита и 
Драже Михаиловића у Струганику, дат је сигнал за широку четничку ак-
цију.“43 Више историчара, међу којима и Бранко Петрановић, сматрају 
да се „тадашње разгоревање устанка у западној Србији појављује као 
резултанта деловања народно-ослободилачког и четничког покрета.“44 

Развој устанка у целој земљи, а пре свега у Србији, наметао је читав 
низ политичких и организационих питања. Због тога је Јосип Броз Тито 
са најближим сарадницима 16. септембра напустио Београд и прешао 
на слободну територију, како би био на лицу места, у средишту борбе. 
Преко Сталаћа, Чачка, Пожеге и Косјерића Тито је 18. септембра стигао 
у село Робаје, где се налазила Колубарска чета. За даљи развој парти-
занског покрета и устанка од великог значаја била су саветовања у 

42 В. Ђуретић, н. д., 119.
43 Исто.
44 Б. Петрановић и С. Даутовић, н. д., 78.
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Дулени ма и Столицама. У Дуленима је 16. септембра одржано савето-
вање команданата партизанских одреда и чланова Главног штаба за 
Србију. Доминирала су питања организације и функционисања парти-
занских одреда и координације њихових акција. Саветовање у Столи-
цама, код Крупња, одржано је 26. септембра и имало је југословенски 
значај, како по саставу учесника, тако и по питањима расправе и усво-
јеним закључцима. Главни закључци су били: 

Прво, ГШ НООЈ добио је назив Врховни штаб НОПОЈ, а штабови •
Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије добили 
су називе главних штабова; 

Друго, урађен је план стварања слободних територија у свим покра-•
јинама; 

Треће, донета је одлука о проширењу базе устанка стварањем на-•
родно-ослободилачких одбора и јачањем Народног фронта ослобо-
ђења; 

Четврто, прелазак на стварање чврстих војних формација (одред, ба-•
таљон, чета, вод); 

Пето, наставити са покушајима склапања споразума са Драгољубом •
Дражом Михаиловићем. 

Поред ових закључака, на саветовању у Столицама усвојена је пар-
тизанска заклетва, партизански поздрав и партизански амблем.45 

 
Ускоро је велики део Србије био ослобођен. Немци су тешком муком 

држали градове и комуникације. На простору западне Србије створена 
је велика слободна територија, тзв. Ужичка република. Она је била „изу-
крштана мешовитим командама места, среским начелствима и народно-
ослободилачким одборима, мешовитим, реципрочно саста  вље  ним 
одборима на принципу паритета (у Чачку), са заједничким учешћем пар-
тизана и четника у борбама и опсадама Лознице, Ваљева, Шапца, Кра-
љева. Међутим, главна обележја и магистрални токови дају доминацију 
партизанским снагама (организација, састав, бројна надмоћ, итд.).“46 

45 Група аутора, Србија, 112–118.
46 Б. Петрановић и С. Даутовић, н. д., 81.
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У извештајима команданата немачких јединица има много података 
о борбама, противнику и ситуацији на терену. Из њих се може видети и 
то како им ситуација у Србији измиче контроли. У наредби фелдма -
ршала Вилхелма Листа, заповедника оружане силе на Југоистоку, од 5. 
септембра 1941. године, каже се да „досад предузете противмере не 
задово љавају.“47 У његовом телеграму Врховној команди од 13. септем-
бра каже се: „Узнемирујући развој ситуације захтева енергичне мере... 
При томе је неопходно да у једној руци буде сва извршна власт... Као 
наро чито повољна личност за ово долази у обзир генерал пешадије 
Франц Беме, који је истовремено одличан познавалац прилика на Бал-
кану.“48 Такође, у овом телеграму Лист констатује: „Установљена је веза 
између устаника, које заповедник Србије, по мом мишљењу, нетачно 
назива ‘комунистима’ и четника.“49 

Све ово изазвало је реакцију немачке Врховне команде. Најпре је 16. 
септембра Хитлер издао наредбу Вилхелму Листу, војном заповеднику 
Југоистока да се „најоштријим мерама за дуже време успостави поре-
дак“.50 Истог дана фелдмаршал Вилхелм фон Кајтел наређује гушење 
устаничког покрета у Србији. „Вођа је сада наредио да треба свуда при-
менити најоштрије мере како би се покрет угушио у најкраћем року... 
При томе имати у виду да један човечији живот у дотичним земљама 
често не вреди ништа и да се застрашујуће дејство може постићи само 
необичном суровошћу. Као одмазда за живот једног немачког војника 
мора се у тим случајевима узети као опште правило, да одговара смртна 
казна 50-100 комуниста. Начин извршења смртне казне мора још поја -
чати застрашујући ефекат.“51 

На предлог фелдмаршала Листа, Хитлер је задатак угушења устанка 
поверио генералу Бемеу, аустријском официру који је после аншлуса 
Аустрије врло брзо напредовао у Вермахту. Беме је већ 20. септембра 

47 Зборник, I, 390
48 Исто, 422.
49 Исто, 422–423.
50 Исто, 427.
51 Исто, 459–460.
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1941. године примио дужност Опуномоћеног главнокомандујућег гене-
рала у Србији, чиме је преузео целокупну војну и извршну власт. Поред 
три посадне дивизије распоређене у Србији: 704., 714. и 717. које су 
биле недовољне да испуне овај задатак, Беме је на располагању имао 
један пешадијски батаљон и један противтенковски дивизион, који су, 
још крајем августа, прекомандовани из Грчке, као и 342. пешадијску ди-
визију ојачану једним тенковским батаљоном, који су, 17. септембра, 
прекомандовани из Француске. У завршној фази офанзиве са Источног 
фронта је, 24. новембра, прекомандована и прекаљена 113. пешадијска 
дивизија. Офанзива је отпочела 22. септембра 1941. године нападом 
342. дивизије на лук Саве код Шапца. У наредби од 25. септембра 1941. 
године генерал Беме, обраћајући се својим официрима и војницима, 
каже: „Ваш је задатак да прокрстарите земљом, у којој се 1914. пото-
цима лила немачка крв услед подмуклости Срба, мушкараца и жена. Ви 
сте осветници тих мртвих. За целу Србију има се створити застрашујући 
пример, који мора најтеже погодити целокупно становништво.“52 Гене-
рал Беме, који је до почетка децембра (13. децембра офанзива је зва-
нично завршена) у крви угушио устанак у Србији, свакако ће остати 
упамћен у историји по својој наредби од 10. октобра 1941. године по, 
до тада, незабележеној свирепости: 

Буде ли губитака међу немачким војницима или ‘фолкс-дојчерима’, терито-
ријално надлежни команданти све до команданта пука закључно, наредиће 
одмах стрељање противника према следећим стопама:  

а) За сваког убијеног немачког војника или ‘фолксдојчера’ (мушкарца, жену 
или дете) 100 заробљеника или талаца;  

б) За сваког рањеног немачког војника или ‘фолксдојчера’ 50 заробљеника 
или талаца.  
Стрељање ће извршити трупе.53  
 

 

 

52 Исто, 431–432.
53 Исто, 502–503.
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После 19. септембра и споразума у Струганику уследили су и дого-
вори између партизанских и четничких одреда у околини Крагујевца. 
Као резултат ових договора уследио је заједнички напад и ослобођење 
Горњег Милановца 29. септембра 1941. године.  

О овом догађају у историографији постоје различити подаци. Благоје 
Стокић54 и Јован Марјановић55 сматрају да су Горњи Милановац ослободили 
делови Чачанског и Крагујевачког партизанског одреда. У моно графији о 
гимназији „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу, поред Љубићког и 
Таковског батаљона Чачанског НОПО помињу се и четници: „Четници, 
који су се пред напад на Милановац договорили са руководством Батаљона 
о заједничком нападу, држали су пут према Такову“.56 Пуковник Сергије 
Живановић тврди да су акцију ослобођења Горњег Милановца извели Та-
ковски батаљон Чачанског НОПО под командом Бранка Ракића и 
Таковски четнички одред под командом Звонка Вучковића. Он даје врло 
прецизне податке о губицима у овој акцији (Немци – 10 мртвих и 83 заро -
бљених, четници – седам мртвих и 20 рањених и партизани – 20 мртвих и 
више рањених), али погрешно датира овај догађај 30. септембра.57 У 
литера тури се, осим овог датума, погрешно наводи и 28. септембар као 
дан ослобођења Горњег Милановца. Пишући о овом догађају редовно се 
превиђа један документ, Извештај Штаба Крагујевачког НОПО од 5. 
октобра у коме се, између осталог, каже: „Политком одреда ступио у 
Мила новцу у везу с Штабом Таковског батаљона и постигнут споразум... 
2. да се одржава тешња веза јер нас Таковчани нису ништа извештавали 
да заузимају Милановац.“58 Садржај овог дела Извештаја недвосмислено 
упућује на закључак да Крагујевачки НОПО не само што није учествовао 
у акцији ослобађања Милановца, већ није ни знао за њу. 

Када је почео напад на Горњи Милановац војници 6. чете 920. 

54 Б. Стокић, н. д., 132.
55 Група аутора, Србија, 124.
56 Група аутора, Гимназија „Таковски устанак“ у Горњем Милано вцу 1879–1979, 
Горњи Милановац, 1979, 166 (Даље: Група аутора, Гимназија).
57 С. Живановић, н. д., 254.
58 Зборник.., I, 176–181.
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„Ландесшиц ен“ (Landeschutzen) батаљона повукли су се у основну 
школу, поред пијаце, и од ње направили упориште, али „када је почео 
напад бомбама, гестаповац Ото Кнет, звани Тарцан, и сам рањен, иста-
као је белу заставу, али је тражио да се предају четницима.“59 Заробљени 
нема чки војници одведени су у село Планиница, где је био формиран 
привремени логор чији је командант био поручник Станоје Летица.60 
Када је реч о броју заробљених војника углавном се наводе приближни 
али различити подаци. Једино Јован Марјановић сматра да је у Горњем 
Мила новцу заробљено око 200 немачких војника.61 

Потврду за овакав развој догађаја у Горњем Милановцу потврђује 
извештај генерала Франца Бемеа од 9. октобра 1941. године у коме се 
каже: „Према исказу заробљеника налази се 70 немач. војника, заро -
бљених код Гор. Милановца, код пук. Михаиловића у околини Плани-
нице (25 км. сев. ист. од Ваљева).“62 Такође, ово потврђују и изјаве 
двојице немачких подофицира 22. октобра, Франца Егера и Франца 
Клајнода, који су побегли из четничког заробљеништва.63 

Немачка команда придала је изузетан значај заробљавању ове чете 
и предузела је све мере у циљу њеног ослобађања. Генерал Беме изве -
штава 3. октобра Заповедника оружане силе на Југоистоку: „Батаљон 
упућен против Горњег Милановца добио је задатак да место спали и 
ухапси таоце, да би се ослободили заробљени војници посадних 
трупа.“64 Истог дана извештава Врховну команду: „Посадна чета у Г. 
Мила но вцу имала је 10 мртвих и 60 несталих“65 Како је 4. октобра 1941. 
године дошло до заробљавања (не каже се где) једне страже јачине 4 
подофицира и 40 војника, интересантно је објашњење Бемеа о 

59 Група аутора, Гимназија, 166.
60 С. Живановић, н. д., 254.
61 Група аутора, Србија, 124.
62 Зборник.., I, 500
63 А ВИИ, NA, Mikroteka, NAW-T-501, Roll. 250, Mf. 980-987; Б. Стокић, н. д., 176.
64 Зборник.., I, 477.
65 Исто, 478.
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разлозим а заробљавања. У наредби од 8. октобра он каже: „У оба случаја 
исте околности довеле су до тог, за немачког војника нечасног, исхода. 
Са сопствене стране учињена је тешка грешка што се преговарало са 
устаницима. У оба случаја трупа је дозволила да буде преварена тиме 
што је обећан „частан одлазак“, уместо да се брани до последњег 
метка.“66 

Задатак да ослободи 6. чету 920. батаљона, или, ако то не успе, да 
спали Горњи Милановац, поверен је 3. батаљону 749. пука 717. дивизије 
који је био стациониран у Крагујевцу. Прва акција предузета је 5. 
октобра. Батаљон се пробио до Горњег Милановца, али сва настојања 
да ступи у контакт са заробљеном четом нису дала резултат. Покупљени 
су таоци, али тада је командант батаљона, капетан Фриц Фидлер, добио 
позив за помоћ од друге немачке јединице која је наступала преко 
Рудника. Сматрајући важнијим да пружи помоћ угроженој јединици, 
капетан Фидлер је пустио таоце и, не спаливши град, кренуо према 
Руднику. После пружања помоћи, 3. батаљон се вратио у Крагујевац 8. 
октобра. Због необављеног посла, капетан Фидлер је имао силних 
проблема и морао је да пише изјаву вишој команди. Наређење за нову 
акцију уследило је 10. октобра.67 

Тих дана Крагујевачки партизански одред и Гружански четнички 
одред водили су завршне преговоре, од 10. до 13. октобра, у Љуљацима 
и Враћевшници.68 Радисав Недељковић и Миодраг Палошевић потпи-
сали су споразум који је гласио: „Заједничка борба против Немаца, 
заједни чка опсада Крагујевца, заједничка мобилизација, заједнички 
апел за сакупљање хране, али магацини посебно, испитивање свих 
недел а и кажњавање криваца.“69 

Поступајући по наредби од 10. октобра 1941. године 3. батаљон 749. 
пука, ојачан са три тенка, предузео је 14. октобра нову акцију према 

66 Исто, 490–491
67 А ВИИ, NA, NAW-N-T-315, F 2238/149–150.
68 Једна група аутора погрешно датира ове преговоре од 13. до 16. октобра. 
69 Б. Стокић, н. д., 171.
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Горњем Милановцу. Испред немачке колоне ишло је 30 талаца из 
Крагујев ца, похапшених 13. октобра, чији је задатак био уклањање пре-
прека на путу. Због бројних препрека и честих мањих окршаја колона 
је увече стигла у Враћевшницу и ту заноћила. Ујутро је настављен марш. 
Ређају се нове препреке и мање борбе, али 3. батаљон успео је да увече 
15. окто бра стигне у Горњи Милановац. Потврда за овакав редослед до-
гађаја налази се у Дневном извештају 717. дивизије. „3. бат. 749. пеш. 
пука пошто је савладао 6 препрека с рововима, пет моста бачених у ваз-
дух и три препреке од камења, стигао је до Милановца 15. X у 18.15 ча-
сова.“70 И једини преживели талац из ове групе потврђује тачност навода 
из овог извештаја.71 Пошто контакт са заробљеном четом ни овога пута 
није успо стављен, Горњи Милановац је запаљен и претворан у згариште, 
а узето је и 133 талаца. „Тога дана Немци су до темеља спалили Горњи 
Милановац. Из града су одвели четрдесет грађана, а из околних села, 
куда су пролазили, још деведесет троје.“72 Међу таоцима била је и једна 
група жена „али су их на путу пустили, а таоце одвели у Крагујевац. 
Тридесе т двојица од четрдесет талаца из Горњег Милановца стрељани 
су у Крагујевцу 21. октобра 1941. године.“73 

Око два-три сата ујутро 16. октобра 1941. године 3. батаљон је кренуо 
назад за Крагујевац. Код Љуљака, на Думачи, дошло је до жестоког 
окршај а са устаницима. Девет немачких војника је убијено, а 27 рањено, 
од којих је један умро касније. Покупивши своје мртве и рањене војнике, 
3. батаљон је успео да се врати у Крагујевац истог дана, у 19.00 часова.74 
У редовима партизана и четника било је такође погинулих и рањених, 
али док партизански извештаји не наводе своје губитке, дотле у литера-
тури четничке провенијенције налазимо податке о девет погинулих 
борац а међу којима су и два поручника, Благоје Стојанчевић и Милош 

70 Зборник.., I, 667.
71 Изјава Ратибора Јовановића – АЈ, 110-576-331-335. 
72 Група аутора, Гимназија, 169.
73 Исто, 170.
74 Зборник.., I, 671.
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Мојсиловић, три подофицира, један бивши жандармеријски наредник 
и три борца.75 И у немачким изворима могу се наћи подаци о губицима 
противничке стране. Тако у наведеном Дневном извештају 717. дивизије 
наводи се 25 мртвих.76 Крајскомандант Крагујевца Ото фон Бишофсха -
узен у свом Извештају од 20. октобра 1941. године О масовном стре-
љању у Крагујевцу, помиње 87 мртвих.77 Генерал Беме у извештају од 
22. октобра 1941. године помиње 62 мртва у непријатељским 
редовима. 78 Поводом ових борби Крагујевачки партизански одред 
издао је 18. октобра 1941. године Обавештење бр. 6 у коме се, између 
осталог каже: 

„Партизани и четници пуковника Драже Михаиловића заједно су 
дочекали те изроде људског рода. У љутим биткама... партизани и 
четниц и  – као симбол јединства читавог српског народа као оличење 
најславније традиције његовог рода у борби за слободу – бранили су 
стопу по стопу друма наносећи својим изненадним нападима крваве 
губи тке Немцима и њиховом слузи Недићу.“79  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 С. Ћировић, н. д., 151–156.
76 Зборник.., I, 667.
77 Исто, 548–553.
78 Исто, 558–559.
79 Б. Стокић, н. д., 177–178.
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Врата пакла за Крагујевац била су отворена. Сви актери предстојеће 
трагедије били су ту или су пристизали у Крагујевац. Ту је 3. батаљон 749. 
пука, ту је 1. батаљон 724. пука (дошао је у Крагујевац свакако пре 3. 
октобра 1941. године),80 ту је 5. добровољачки одред који је дошао у 
Крагујевац 16. и 17. октобра 1941. године,81 а ту су и невини и несрећни 
грађани Крагујевца. 

Пошто је штаб 717. дивизије примио наредбу генерала Франца 
Бемеа од 10. октобра 1941. године, штаб дивизије је 14. октобра 1941. 
године исту начелну наредбу проследио командантима пукова. По 
доби јању извештаја о губицима 3. батаљона, командант 749. пука, мајор 
Ото Деш, издао је наредбу о извршењу одмазде команданту 3. батаљона, 
капетану Фрицу Фидлеру и команданту придодатог 1. батаљона 724. 
пука, мајору Паулу Кенигу. Као највишем немачком официру у Крагу-
јевцу и команданту места (гарнизона), мајору Кенигу је поверено цело-
купно извршење наређења команданта 749. пука. У већ цитираној 
наредби генерала Франца Бемеа од 10. октобра тачно је прецизирано: 
„За хапшење одговорни су у гарнизонима команданти места.“82  

У немачким документима не постоји наредба о стрељању у Крагу-
јевцу, тако да се не зна њен садржај ни тачно време доношења. Међу-
тим, познато је време пре кога и после кога ова наредба није могла бити 
донета, а то је повратак 3. батаљона из Горњег Милановца 16. октобра 
у 19.00 часова и хапшење Јевреја и комуниста 18. октобра увече. 

80 Нема прецизних података о доласку овог батаљона у Крагујевац, „казнене 
експедиције“, како су га назвали Крагујевчани. Ипак, податак из операцијског днев-
ника 704. дивизије одређује термин после кога овај батаљон није дошао у Крагујевац, 
а то је 3. октобар 1941. године – Зборник.., I, 672.
81 Боривоје М. Карапанџић, Истина о крагујевачкој трагедији 21. октобра 1941, 
Београд, 1991, 116 (Даље: Б. М. Карапанџић, Истина о...), Друга чета 5. добровољач-
ког одреда дошла је 16. октобра из Београда, док је прва чета дошла 17. октобра из 
Аранђеловца.
82 Зборник.., I, 501
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Заједно са поменутим батаљонима регуларне војске, у акцију одма -
зде активно су се укључиле све немачке структуре у граду: 

Тајна војна полиција (GFP) на чијем челу је био комесар Рудолф Берг, •
некада полицијски инспектор у Аустрији; 

Одред војне жандармерије подређен крајскомандантури, на челу са •
командантом, натпоручником Францом Хезелом; 

Одред индустријске заштите „Веркшуц” (Werkschutz), око 80 људи, •
који су чинили, претежно, Немци из Баната; 

Војна ауто-база ХКП-533, око 200 људи; •
Месна организација „фолксдојчера“, око 90 људи, и полувојничка •

организација „Немачка момчад“ (Deutsche Manschaft), око 80 људи. 
 
По добијању наредбе за одмазду прва предузета мера било је 

хапшењ е Јевреја, националиста, комуниста, чланова њихових породица 
и симпатизера. Увече, 18. октобра, похапшени су сви Јевреји мушкарци, 
угледни националисти и комунисти, по списку који је Предстојништво 
градске полиције добило тога дана из Београда. Приликом хапшења 
кому ниста десила се једна несвакидашња замена идентитета. Наиме, 
на списку који је полиција добила било је име Милице Вељковић. Радило 
се о Милици Панић-Вељковић, тек удатој за истакнутог комунисту Кази -
мира Вељковића. Под тим презименом она није била позната крагује-
вачкој полицији. Међутим, у целом граду била је позната Милица 
Вељковић, удовица солунског ратника и генерала Велимира Вељковића. 
Ухапшена је и стрељана 20. октобра, увече. Њено страдање овековечио 
је у драми Генералица крагујевачки писац и песник Димитрије Никола-
јевић. (Драма је, чудним сплетом околностги, после генералне пробе 
скинута са репартоара и никада није изведена). Игром судбине, њен син 
Јован (16 година), ученик гимназије, одведен је са осталим ђацима у 
топо вске шупе, али из колоне смрти спасао га је немачки војник. 

Подаци о броју ухапшених веома се разликују. Фон Бишофсхаузен, 
у цитираном извештају, каже да је ухапшено „свега њих око 70“.83  

83 А ВИИ, NА, NАW-N-T-315, F-2239/369.
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Мајор Кениг, у Извештају 724. пуку од 27. октобра 1941. године, каже: 
„Увече ухапшено по списку 66 комуниста и Јевреја и предати у сабирни 
логор.“84 Драгомир Симовић, председник општине, у изјави датој Држа -
вној комисији, наводи број од 63 ухапшених мушкараца и жена.85 Ухап-
шене Србе и Јевреје Немци су затворили у једну бараку Централне 
радионице, недалеко од Становљанског поља. У том тренутку Немци су 
у својим рукама имали, поред ових ухапшених, још 53 затвореника у 
месном затвору, око 150 талаца ухапшених 13. октобра, пре похода на 
Горњи Милановац, и 125 талаца доведених из Горњег Милановца и 
покупље них сељака из села поред пута. 

Како је ово био знатно мањи број од онога који су Немци морали 
стрељати, мајор Кениг је 18. октобра увече позвао на састанак капетана 
Фидлера и крајскоманданта фон Бишофсхаузена. Намера мајора 
Кениг а била је да оба батаљона „у заједничкој акцији у граду Крагујевцу 
хапшењем по улицама, по трговима и становима прикупе број који 
недо стаје за стрељање.“86 Фон Бишофсхаузен је покушао да убеди 
мајор а Кенига да ова одлука није у складу са наредбама више команде 
и предло жио да оба батаљона 19. и 20. октобра изведу акцију у селима 
Грошници, Белошевцу, Мечковцу, Маршићу, Корману, Ботуњу и Доњим 
и Горњим Комарицама. „Ако се и тада не би достигао одређени број за 
стрељање, предложио сам да се прочешљају и друга комунизмом зара-
жена села, о којима сам имао података.“87 Мајор Кениг је овај предлог 
прихватио, али га је у договору са капетаном Фидлером и делом изме-
нио. Тако су 19. октобра оба батаљона кренула у акцију одмазде: 1. бата -
љон 724. пука имао је задатак да изврши стрељање у Грошници и 
Белошевцу, а 3. батаљон 749. пука у Маршићу и Мечковцу. 

84 Зборник.., I, 579.
85 Реферат Војислава Тричковића, референта Земаљске комисије Србије за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Крагујевцу – АЈ, 110-610-377 
(Даље: Реферат Војислава Тричковића).
86 Извештај крајскоманданта Крагујевца Ота фон Бишофсхаузена од 20. окто- 
бра 1941. године – Зборник.., I, 551.
87 Исто.
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Капетан Фидлер спровео је координирану, једновремену акцију у 
оба села. У Мечковцу је ухваћено око 130 људи који су спроведени у 
мајдан песка на имању Петра Матића. Млађи од 18 и старији од 50 го-
дина су издвојени и постављени са стране. Остали су уведени у полукру -
жни мајдан, направљен је списак оних који ће бити стрељани. Пре 
стрељања овим људима је прочитана „пресуда“ која је гласила: „Ви се 
осуђујете на смрт због тога што су ваши комунисти побили наше војнике 
у Горњем Милановцу, што су кварили путеве, рушили пруге, секли 
бандер е.“88 Готово истоветан опис последњих тренутака ових мученика 
дао је и преживели са стрељања, Живојин Стефановић: „Пошто је то све 
извршено, пописивање, они су нам наредили, командант немачки, геста -
повац, да ми устанемо и ми смо устали и нама је прочитао: Ви се стре-
љате сви због комуниста који су побили наше војнике у Милановцу.“89 
Тачно у 12 часова наређено је стрељање. Према изјавама преживелих 
и сведока, а сви издвојени су били сведоци, јер су натерани од Немаца 
да гледају стрељање својих најмилијих, први плотун немачких војника 
завршио је изнад глава жртава.90 Уследила је нова команда и овога пута 
плотуни су завршили у телима несрећних људи. На крају су немачки 
војниц и зашли по стратишту и убијали све оне који су показивали знаке 
живота. По обављеном стрељању немачки војници су се постројили и 
отишли пут Крагујевца. 

На споменику подигнутом на месту злочина уписано је 65 имена 
стрељаних житеља Мечковца. Земаљска комисија је 1945. године про-
нашла податке за 68 стрељаних, рачунајући ту и тројицу преживелих.91 
Начелник безбедности Дунавске бановине, Данило Михаиловић, у 
Запис у о стрељању у Крагујевцу и околним селима наводи да је у Меч-
ковцу стрељано 80 људи.92 Драгољуб Петровић, на крају књиге, даје 

88 Драгољуб Петровић, Школа злочина, Београд, 1968, 126 (Даље: Д. Петровић, 
Школа злочина). Капетан Фидлер, као бивши аустроугарски официр, формалиста и 
традиционалиста, поновио је овај поступак и у Маршићу и 21. октобра у Крагујевцу.
89 Крагујевац 21. октобар 1941, Сведочанства преживелих, Београд, 1961, 42.
90 Д. Петровић, Школа злочина, 128.
91 Реферат Војислава Тричковића – АЈ, 110-610-585.
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списа к 68 стрељаних и тројице преживелих.93 У Спомен-музеју „21. ок-
тобар“ прикупљени су подаци о 77 стрељаних и тројици преживелих. 

Исти поступак капетан Фидлер применио је и у Маршићу. Похватани 
људи најпре су сакупљени у школском дворишту. Ту је извршено издва-
јање млађих и старијих, и направљен је списак оних који ће бити стре-
љани. И издвојене и оне које ће стрељати довели су до ливаде Бранка 
Спасића, испод брежуљка званог Бубан. Група издвојених постављена 
је са стране, а групи одређеној за стрељање прочитана је „пресуда“ која 
је, према сећањима сведока и преживелих, гласила: „Ваши бандити 
уништавају нашу живу силу, наше војнике, прекопавате путеве, чувате 
бандите. Врховна команда вас је осудила на смрт.“94 А онда је одјекнуо 
плотун из пушака и митраљеза, један, па други. Када су престали пло-
туни, кренули су немачки војници и појединачним хицима убијали оне 
који су још показивали знаке живота. На крају су се постројили и отишли 
према Крагујевцу. Иза њих, у Маршићу и Мечковцу разлегало се нари-
цање и лелек избезумљених од бола мајки, сестара, жена и деце. 

Постоје различити подаци о броју стрељаних и у Маршићу. Начелник 
безбедности Дунавске бановине, Данило Михаиловић, у цитираном за-
пису, наводи да је у Маршићу стрељано 160 људи.95 Драгољуб Петровић 
даје списак 98 стрељаних и 6 преживелих.96 У Спомен-музеју „21. окто-
бар“ прикупљени су подаци о 104 стрељаних и 6 преживелих. Мајор 
Кениг, у свом извештају од 27. октобра, каже: „3. батаљон 749 стрељао 
је 182 мушкарца у Мечковцу.“97 

 
 

92 Архив Народног музеја у Крагујевцу, инв. бр. 597, 20. 
93 Д. Петровић, Школа злочина, 252–255.
94 Исто, 181
95 Архив Народног музеја у Крагујевцу, инв. бр. 597, 20
96 Д. Петровић, Школа злочина, 248–252.
97 Зборник.., I, 580.
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Истовремено, мајор Кениг са својим батаљоном сејао је смрт у Грош-
ници. За разлику од капетана Фидлера, Кениг није сакупљао похватане 
људе на једном месту. Његови војници стрељали су по мањим групама, 
на више места, нису правили спискове стрељаних и нису читали „пре-
суде“ овим несрећним људима. Неколико људи стрељано је у Ердечу. 
Када су завршили стрељање у Грошници кренули су у Белошевац. Ту су 
стрељали још једну групу, али је у четири сата поподне, друга група 
имала среће. „Чим је пристигао, официр је погледао у ручни часовник. 
Било је тачно 16 часова. Извадио је пиштаљку и дунуо. Војници заузеше 
став мирно. Тада официр приђе избезумљеним Белошевчанима и на 
нашем језику им рече: Идите својим кућама.“98 

Мајор Кениг у свом извештају од 27. октобра наводи да је 1. батаљон 
724. пука стрељао 245 људи.99 Данило Михаиловић наводи да је у Гро -
шници похватано и стрељано 270 људи.100 Драгољуб Петровић даје спи-
сак од 228 стрељаних и 12 преживелих.101 У Спомен-музеју „21. октобар“ 
прикупљени су подаци о 234 стрељаних и 12 преживелих. 

Према мајору Кенигу, 19. октобра 1941. године укупно је стрељано 
427 људи. У овај број стрељаних он је, свакако, убројао и преживеле, јер 
су сви они били изведени на стрељање. Фон Бишофсхаузен у свом изве -
штају од 20. октобра наводи податак о 422 стрељана лица. У Спомен-
музеју „21. октобар“ до сада су прикупљени подаци о 415 стрељаних и 
21 преживелом. 

 
 
 
 
 
 

98 Драгољуб Петровић, Цвет у лобањи, Београд, 1970, 172 (Даље: Д. Петровић, Цвет у...).
99 Зборник.., I, 580.
100 Архив Народног музеја у Крагујевцу, инв. бр. 579, 20. 
101 Д. Петровић, Цвет у.., 238–250
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КРАГУЈЕВАЧКА ТРАГЕДИЈА
20. ОКТОБАР



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Маршић, Мечковац и Грошница били су 19. октобра 1941. године 
зави јени у црно, али је ово било мало колико су Немци, према квоти из 
наредбе генерала Франца Бемеа, морали стрељати за своје погинуле и 
рањене војнике. 

О даљем току догађаја говори фон Бишофсхаузен у већ цитираном 
извештају: „Увече 19. X 41 замољен сам од мајора Кенига за поновни 
договор, којом сам приликом, на своје изненађење, сазнао да је цео 
план потпуно измењен... Да би се попунио предвиђени број од 2300, 
понов о је наређено прочешљавање Крагујевца.“102 

Исте вечери Крагујевац је блокиран. На свим прилазима граду поста -
вљене су немачке страже. Из Крагујевца више се није могло изаћи, али 
се, нажалост, могло ући. Сутрадан, сви они несрећници из околних села, 
који су, не слутећи шта их у Крагујевцу очекује, хитали на посао (био је 
понедељак), хватани су и одвођени заједно са осталим грађанима Кра-
гујевца. Хапшење почиње ујутро 20. октобра по кућама, радњама, 
фабри кама, на улицама, на пијаци. Са Лепенице је отерано око 650 
радник а који су радили на регулацији реке. Из црквених зграда и цркава 
изводили су црквене служитеље и свештенике. 

Два немачка официра, мајор Паул Кениг, професор теологије про-
тестантске цркве и капетан Фриц Фидлер, директор школе за високе 
науке, на срамоту својих професија, ушли су и у крагујевачке школе и 
са часова истерали ђаке и професоре. Прва мушка гимназија, заузета 
од Немаца, радила је у две зграде у улици Бранка Радичевића. Из једне 
зграде изведено је по два одељења ђака VII и VIII разреда, а из два оде-
љења V разреда одабрани су крупније ђаци и прикључени старијим. Из 
друге зграде, где су била два одељења VI и једно одељење V разреда, 
нико није изведен захваљујући професоркама Јелени Стојановић и Вери 
Донић, као и професору немачког језика Антону Павличу, који су успели 

102 Зборник.., I, 552.
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да одбране своје ђаке из чељусти смрти. Друга мушка гимназија радила 
је од почетка школске године у згради палилулске основне школе. Дире -
ктор Лазар Пантелић, са овереним „аусвајсом“ кренуо је тог јутра за 
Београд у министарство просвете. Видевши метеж по граду и на желе -
зничкој станици, одлучио је да се врати у школу. У глави су му одзвањале 
претње Крајскоманданта фон Бишофсхаузена, као и наредба Предстој-
ништва градске полиције од 17. октобра 1941. године, упућена дирек-
торима школа, да до 20. октобра доставе следеће спискове: 

Списак ученика који су положили VI односно VII разред а нису се 1

уписали у VII односно VIII разред:  

 Списак ученика који су уписали VII и VIII разред а који се до сада 2

нису јавили на предавања и  

 Списак ученика, који су на почетку школске године похађали ча-3

сове а сада не долазе на предавања.103 

 
Опхрван црним слутњама и бригама за своје ђаке и своју децу, неки 

трен пре упада Немаца у школу, Лазар Пантелић се поверио једном 
колеги: „Имам осећај као да се налазим на санти леда коју носи бујица, 
беспомоћан да ма шта учиним како бих отклонио или бар ублажио 
опасност која лебди над децом.“104 Све ученике Друге гимназије 
истерали су у двориште. „Постројеним ђацима официр је саопштио да 
млађе од 16 година неће водити. Ученици су показивали своје ђачке 
књижице и војници су издвајали дечаке до шеснаесте.“105 Немци су 
после 8 часова опколили и учитељску школу, али тамо није било ђака. 
Из школе су исте рали само два професора и два служитеља које су ту 
нашли. Директор Милоје Павловић још није био дошао у школу, иако 
се његов службени стан налазио у дворишту школе. Два немачка војника 
отишла су у његов стан, ухапсили га на вратима стана јер је Милоје 

103 Архив Народног музеја у Крагујевцу, I-1309.
104 Драгољуб Петровић, Преживели оптужују, Београд, 1966, 49. 
105 Мирко Милојковић, Једна младост у Србији, Београд, 1978, 40.
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Павловић управо пола зи о у школу, и прикључили га колони осталих 
Крагујевчана.106 

Приликом хапшења Немци су вешто протурили причу да је све то 
ради замене личних карата и да ће најстрожије бити кажњени сви они 
који се не пријаве. У то време на вратима сваке куће или стана морао је 
бити истакнут списак свих чланова породице или станара. Плашећи се 
могућих последица, многи који су неким случајем избегли први талас 
хапшења, сами су одлазили у топовске шупе. То објашњава и већи број 
личних карата крагујевачких жена које су се нашле у гомили одузетих 
докумената од ухапшених грађана. Ипак, зачуђујућа је лаковерност 
Крагујевчана, који су само дан пре могли јасно да чују пушчане плотуне 
и штектање митраљеза по околним селима. 

 
Више колона ухапшених људи из разних крајева града сливале су се 

код Горњег парка у једну колону која је продужавала до топовских шупа, 
предратног 3. артиљеријског пука „Танаско Рајић“. На улазу у круг топо -
вских шупа људи су претресани и одузимани су им лични предмети и 

106 Исто, 67; Живомир Спасић, Час без каталога, Београд, 1980, 184
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документа. Већина ухапшених затворена је у три топовске шупе јер је 
четврта шупа била скоро разваљена и у њој су се налазили угаљ и дрва. 
Један део ухапшених остао је напољу, јер сви нису могли стати у ове три 
шупе. 

 
У животе Крагујевчана овог дана снажно су се умешали Марисав 

Петровић и његов 5. добровољачки одред. Док је хапшење трајало Ма-
рисав Петровић је са пиштољем у руци ушао у општину, ухапсио служ-
бенике и поставио своје људе: Страхињу Јањића, капетана, за 
пре дсе дника општине, капетана Добричића за секретара општине и 
Чедо мира Стошића, поручника, за предстојника градске полиције. А 
онда су кренули са хапшењем. У општини су, поред осталих ухапсили и 
адвоката Драгољуба Миловановића Бену. Видевши га, Марисав Петро-
вић му рече „И ти ми долија“, нашта му је Бена одговорио „Марисаве, 
по Богу брате, ради од мене шта хоћеш, само спаси оне тамо у бара-
кама!“107 Љотићевци су ухапсили и Наду Наумовић студенткињу меди-
цине. „Око 11 сати наишла је љотићевска патрола, која је купила оне 
мушкарце који су избегли први талас рације коју су извели немачки вој-
ници. Из суседства су повели Александра Цанета Матејића (који је, спа-
савајући главу, пристао да приступи добровољцима). Када је та група 
пролазила поред пекаре, Нада није могла да се уздржи. Узвикнула је: 
„Цане, шта ћеш са овима, боље да те убију Немци него они.“108 Љоти-
ћевци су је зграбили и са осталима отерали у школу „Краљ Петар“ где је 
био љотићевски штаб, а уједно и затвор. Ту су љотићевци затворили око 
стотину људи. Мећу њима био је и свештеник из Бадњевца Андреја 
Божић, националиста и политички противник Марисава Петровића. 
Њега су љотићевци ухапсили 19. октобра, враћајући се са Немцима 
блиндираним возом из Лапова, на лични захтев Марисава Петровића. 
Њихов сусрет у затвору школе „Краљ Петар“ један је од многих примера 
изванредне људске храбрости: „Видиш бре, попе Андро – рече му 

107 Група аутора, Равногорска историја, Београд, 1992, 148.
108 Живомир Спасић, Хероина Нада Наумовић, Београд, 1990, 159. 
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Мариса в – да ти од мене зависи живот? Ако ме је воља, ти ћеш бити 
стрељан, а ако је мени воља, бићеш пуштен“! Поп Андра му одговори: 
„Вала Марисаве, кад мој живот зависи од тебе, и не треба ми! Више 
волим да будем стрељан но да живим твојом милошћу.109 Љотићевци су 
ухапсили и капетана Божидара Васикића, командира жандармеријске 
чете у Крагујевцу. Њега је испитивао инспектор Бошко Павловић, кога 
је Милан Недић послао у Крагујевац 13. октобра да среди стање у том 
граду. На питање Бошка Павловића хоће ли се борити против партизана 
и четника, Божидар Васикић је одговорио: „Ако дође до борбе ја се нећу 
борити против своје браће ослободиоца у шуми.“110 

 
 

 
Љотићевци су наставили са хапшењем и 21. октобра. Камионима су 

кружили градом и хватали све оне које су Немци пропустили, а нарочито 
Цигане. „Добровољци су нарочито искалили свој бес на Циганима... 
Једна група добровољаца под вођством Момчила Здравковића званог 
Изрило преузела је задатак да ‘покупи’ Цигане.“111 

109 Б. М. Карапанџић, Истина о.., 53.
110 Исто, 119.
111 Бранислав Божовић, Поруке стрељаног града, Београд, 1966, 123–124 (Даље: 
Б. Божовић, н. д.).
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Главни извршилац одмазде мајор Кениг о хапшењу хиљада грађана 
Крагујевца извештава у једној реченици: „20. X 41 у Крагујевцу врше се 
хапшења око 3200 мушкараца од 16-50 година старости.“112 Бишофсха -
узен се противио овом хапшењу и предстојећем стрељању. О томе каже: 
„Хтео бих указати на то, да су губици III/749 настали у акцији на окри -
вљено место Г. Милановац, а не у граду Крагујевцу. Да је 2300 бандита 
и њихових симпатизера ухваћено и стрељано тамо, било би у потпуности 
удовољено издатим наређењима. Стрељање делом потпуно невиних из 
овдашњег града може, по мом убеђењу, имати управо ужасне после-
дице. Може се очекивати да ће се огорчена родбина стрељаних светити 
припадницима немачке оружане силе.“113 Његова интервенција код 
мајора Кенига није дала резултат. Кениг је указао „да се мора искључиво 
придржавати наређења господина команданта 749 п.п. који му је дао 
задатак да потребан број за стрељање прикупи међу мушким станов-
ништвом града Крагујевца.“114 

Како извештава Бишофсхаузен, Кениг је дозволио да се од ухапше-
них могу ослободити: „а) Који имају специјалну легитимацију Крајско-
мандантуре или неке друге у Крагујевцу распоређене трупне јединице: 
б) који припадају једном по живот важном занимању или предузећу 
(лекар и, апотекари, пекари, месари, трговци животним намирницама, 
техничари, радници електричног и водоводног постројења итд): ц) који 
се могу легитимисати као припадници Љотићева покрета.“115 

 
Хапшење је завршено већ у раним поподневним сатима. Још много 

догађаја збиће се до краја овог злокобног дана. Поподне 20. октобра 
Немци су на немачком војничком гробљу сахранили 10 својих погину-
лих војника. Немачко војничко гробље налазило се поред старог српског 
војничког гробља из ратова 1875–1878. године и српског и немачког 

112 Зборник.., I, 580.
113 Исто, 552–553.
114 Исто, 552.
115 Исто.
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војничк ог гробља из Првог светског рата.116 До сахране су тела ових 
погинули х војника била смештена у дворишту Горње основне школе 
(данас школа „Радоје Домановић“). Ковчези су узети из погребних 
преду зећа „Конкордија“ и „Палестина“.117 

Све илузије и неодређене слутње у погледу разлога хапшења код 
ухапше них у топовским шупама нестале су око 18 часова, када су одјек-
нули први рафали у Крагујевцу. Поред топовских шупа Немци су нешто 
раније провели 53 затвореника из градског затвора водећи их према 
Централној радионици. Тамо је већ била група од 70 (или 66 или 63) ухап-
шених Јевреј а, комуниста, националиста, чланова њихових породица и 
њихових симпатизера. На Становљанском пољу, изнад Централне радио-
нице, ове групе су одвојено стрељане. Из прве групе 8 људи је успело да 
побегне са стрељања. Баржу Тодор, трговац, бацио је свој кожни капут 
на митраљез. Многи су искористили овај моменат и дали се у бекство, 
али је већина остала на месту, ко зна шта очекујући. Двојица међу пре-
живелима нису успели да побегну, али су се претварали да су мртви и 
тако су се спасили. Они су били сведоци стрељања друге групе. Више људи 
из ове групе увели су у бараку Централне радионице и ту побили. Остале 
су стрељали у непо средној близини прве групе. Дуго се веровало да из 
ове друге групе нико није преживео, међутим, недавним истраживањем 
недвосмислено је утвр ђено да је један човек из ове групе преживео стре-
љање. 

Председник општине Страхиња Јањић наредио је већ сутрадан сахра-
њивање ових стрељаних. Миодраг Томашевић, надзорник у Војнотехни -
чком заводу, предводио је једну групу од 20 људи који су имали да изврше 
овај задатак. Како нису успели да ове људе сахране првог дана, наставили 
су посао и сутрадан. Томашевић је дао изјаву Државној комисији 30. јануар а 
1945. године у којој износи потресне слике са овог места злочина, појачане 
трагиком личног познанства са многим стрељаним.118  

116 После Другог светског рата, од стране комунистичких власти, уништено је 
српско и немачко војничко гробље из Првог и Другог светског рата. Данас на том 
просто- ру, на срамоту потомака, расте густа шума. Остали су само гробови из рата 
1877–1878. године и скулптура лава коју су Немци поставили испред свог гробља 
1915. године.
117 Д. Петровић, Школа.., 85–86.
118 АЈ, Ф 110-576-39-43.
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Кад су радници отишли, скривена мраком, дошла је Викторија Јова-
новић и на свежој хумци поставила прве две крстаче за своја два стре-
љана сина, Павла и Милоја, ђака крагујевачке гимназије. У поподневним 
сатима, у топовским шупама, на сцену опет ступају Марисав Петровић 
и његови љотићеци. Мада је Кениг већ одредио ко од затворених може 
бити ослобођен, Петровић хвалоспевно говори о томе како је измолио 
ослобођење ових људи, истичући чак и велико разумевање Кенига за 
његову акцију. Наравно, није схватио да је Кениг, у оквиру онога што је 
сам одлучио, дозволио себи да пред њим покаже и мало „милосрђа“.119 
Преживели, таоци и они који су пуштени кућама потврђују ову акцију 
љотићеваца. Колико је људи пуштено те вечери тешко је утврдити. Мари -
сав Петровић тврди да је до 18 часова, када је ова акција прекинута због 
полицијског часа, спасао око 700 људи. Према изјавама више сведока 
који су били затворени у топовским шупама, датим Државној комисији 
1945. године, око 350 људи било је те вечери пуштено кућама, а око сто 
људи задржано је током ноћи и пуштено 21. октобра.120 У пратњи нема -
чких официра, Марисав Петровић, његови официри и војници ишли су 
од шупе до шупе и вршили прозивку. „Како кога прозову, излази напоље. 
До нас у средини бараке провлачи се један дечак добровољац. Нема ни 
седамнаест година, интелигентан и доброћудан, избеглица. Око нас ста-
ријих, група од око сто педесет ђака. Шапућемо: ‘Спаси ову децу, они 
су ђаци, твоји другови’! ‘Спашћу их, не брините’! И заиста, како некога 
прозову, овај дечко је увек избацио и по неколико ђака, тако да је све 
који су били око нас спасао. Замолимо га да спасе и Милоја Павловића. 
Он га изведе сам напоље и уведе у групу спасених. Али, на несрећу, у 
том тренутку наиђе Марисав, угледа Милоја, приђе му и рече: ‘Ти, 
Милој е Павловићу, ниси достојан да будеш спасен. Ти си десет 
генерациј а у својој школи васпитавао у комунистичком духу. Дело твог 
рада је данашњица’! Милоје му одговори: ‘Марисаве, ово није место за 
дискусију о тој ствари’. Марисав само рече: ‘Сад ћу наредити да те врате 

119 Б. М. Карапанџић, Истина о .., 120–123.
120 Реферат Војислава Тричковића – АЈ, 110-610-390. 
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у барак у’, нашта му ја Милоје одговорио: ‘Па, добро, де покажи се да и 
то можеш’.“121 После неколико минута Милоја Павловића су вратили у 
барак у. Ову епизоду потврђује и Јагош Шарановић у својој изјави датој 
Државној комисији, док Драгољуб Бакић (пуштен кући 21. октобра) све-
дочи да је Милоје Павловић 21. октобра, приликом постројавања групе, 
због година (53) био издвојен из групе за стрељање, али је на интервен-
цију љотићеваца враћен у колону смрти.122 Милоје Павловић је отишао 
у смрт са претпоследњом групом, достојанствено, на челу групе.123  

Љотићевац Срећко Симеуновић из Чачка, у официрској униформи, 
ушао је у бараку и позвао ђаке и професоре да приђу вратима. Касније 
их је готово све пустио. Ученик Владимир Нешић Капама, успео је да 
измоли једног љотићевца да окрене главу на другу страну, а он и још 
десе так њих провукли су се поред њега и прикључили групи ослобође-
них. Прозивка је била завршена када стари Стаменковић са два сина 
одлучи да изађе. Испред одшкринутих врата налазио се Словенац, 
тумач. Молио га је да их пусти јер су избеглице из Сарајева. Словенац 
их је пустио, а прихватио их је један Немац, Банаћанин, који им рече:  
„Благо вашој мајци, други пут вас је родила.“124  

У току ноћи љотићевци су наставили са прављењем спискова за ос-
лобођење и то су наставили да раде и 21. октобра. Узимали су из барака 
и из већ постројених група за стрељање кога су хтели. Често су у замену 
давали Немцима ухапшене које су они довели. „Међу њима био је 
велик и број Цигана с којима су поступали као с робљем. Нарочито су 
њих великодушно уступали Немцима, дајући их у знатно већем броју 

121 Равногорска историја, 149.
122 Реферат Војислава Тричковића – АЈ, 110-610-396.
123 Нетрпељивост Марисава Петровића према Милоју Павловићу нема ника -
кву „комунистичку“ позадину, како су многи писци, на основу њиховог дијалога у то-
повским шупама, покушали да представе. Павловић је био солунски ратник и 
државни службеник са многим ратним и мирнодопским одликовањима. Био је ста-
решина Соколске жупе у Крагујевцу. Није имао никакве везе са комунизмом, а као 
националиста био је противник приступа Тројном пакту. Једноставно, био је све оно 
што Петровић није био и отуда толика мржња код њега.
124 М. Милојковић, н. д., 242.
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од оних које су у замену добијали од Немаца.“125 Марисав Петровић 
сведочи да је морао три пута да лично гарантује за оне које је издвојио. 
Како тврди, у 12.30 часова, 21. октобра, око 1300 издвојених пуштено 
је кућама, а он је наставио са издвајањем до завршетка стрељања.126 У 
сведочењу професорке Јелене Стојановић Милојковић, једне од херо -
ина спашавања ђака Прве гимназије, налази се потврда ове љотићевске 
акције 21. октобра. Она каже: „У два сата прва група наших људи про-
лази чистом улицом према центру. Лица потамнела, издужена, изгуж-
вана, као са вешала скинута. Једва их препознајемо. Беху извучени из 
обруча смрти.“127 

Иако многи публицисти и историчари прећуткују ово издвајање, или 
само говоре о размени, истина је да се оно догодило, али у ком обиму, 
остаће заувек тајна. Сматрамо да овде основно питање није да ли се 
издва јање догодило или не, већ да ли су Марисав Петровић и његови 
добровољци овим издвајањем или спасавањем, како они то кажу, ума-
њили злочин Немаца у Крагујевцу. Одговор на ово питање је апсолутно 
не, ни за једног човека. Чак су га незнатно и увећали својом „трговином“. 
Мари сав Петровић и остали добровољци сигурно су за оне које су из-
двојили спасиоци, али, такође, сигурно је да су за оне који су остали у 
топовским шупама и које су предали Немцима, заменивши их за своје 
симпатизере, убице, једнаки онима који су извршили стрељање. 

 
 
 
 
 

 
 
 

125 Б. Божовић, н. д., 130.
126 Б. М. Карапанџић, Истина о.., 133. 
127  Крагујевац 21. октобар 1941, 97.
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 Фотографија на претходној страни: Постројавање групе за стрељање



 
 
 
21. октобар 1941. године био је ведар и сунчан дан. У седам часова 

ујутро отворена су врата топовских шупа и из њих је почело извођење 
људи. У кругу топовских шупа формиране су групе. Немачки официри 
издвајали су старије и млађе, Хрвате, Бугаре, Румуне, муслимане и при-
паднике неких других националности, као и људе неких важних зани-
мања. Издвојени су морали да седну у један део круга шупа и да ћуте. 
Мирослава Радуловића издвојио је Немац рекавши му да је млад и да 
је штета да га стрељају. Професора Тихомира Божића спасао је други 
Немац. Испред ученика Миодрага Божића, синовца свештеника Андре 
Божића, стао је немачки војник, показао му је слику своје деце и издво-
јио га у групу спасених.128 Циганин Милорад Пантић уграбио је тренутак 
и прешао у другу групу. Видели су га љотићевци и хтели су да га врате у 
колону смрти, али живот му је спасао један немачки војник, Чех. Свети-
слав Максимовић, професор, остављен за таоца, сећа се немачког вој-
ника Макса Рокштроа, који је у цивилству био професор у Дрездену и 
који је, према њему „био једини човек међу својим Немцима злочи -
нцима.“129 Он је спасао животе многим људима издвајајући их из група 
за стрељање. За оне који су остали у строју више није било спаса. Под 
јаком стражом одвођени су према Сушичком и Ердоглијском потоку и 
ту стрељани. 

Приликом ових постројавања и издвајања догодило се још неколико 
непоновљивих сцена људске храбрости и честитости. Људи око Николе 
Мачкића, професора теологије, избеглице из Хрватске, наговарали су 
га да каже да је Хрват. Он је то одбио рекавши: „Не, ја сам Србин! За то 
сам страдао од усташа и за то ћу умрети.“130  
 

128 Изјава Миодрага Божића дата је аутору 1983. године – Спомен музеј „21. 
октобар“, Збирка сведочења - Изјаве сведока, бр. 2.
129 Светислав Максимовић, Они су нас убијали, Крагујевац, 1991, 56. 
130 Д. Петровић. Преживели оптужују, 65.
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Није хтео да изађе ни професор Георг Ковбаско, руски емигрант ни 
Фрања Мартинц, Хрват, професор математике у Грађанској школи: 
„Нећу, сад сам Србин, шта буде са вама, нек буде и са мном.“131 

Из групе за стрељање Миодраг Новаковић, суплент у гимназији, дови -
кује онима на пољани: „Збогом, браћо, само јуначки да се ови скотови 
не сите! Ако неко од вас остане жив, нека је проклет ако нас неосвети.“ 
Пошто је један Немац замахнуо кундаком да га удари он му се окрете 
и рече: „Шта тражиш од мене, швапски гаде? Зар ти је мало моја 
смрт?“132 

Многи међу затвореним људима, међу њима и Светозар Тоза 
Драговић, потајно су се надали нападу партизана на Крагујевац. Али 
кад је дошло јутро, а то се није догодило, свестан ситуације, Драговић је 
и себи и осталима рекао: „Дакле, наши неће доћи да нас ослободе... 
Онда морам о храбро умрети.“133 Достојанствено, без страха, отишао је 
са својом групом у смрт. Док је ишао милановачким путем на стрељање, 
Светозар Драговић је учинио и последњи покушај. Повикао је „Бежите, 
браћо“. Људи, који као да су чекали неки овакав сигнал, разбежали су 
се на све стране. Настао је прави пакао. У унакрсној ватри многи су 
изги нули, али неколико људи из ове групе успели су да се спасу. 
Драговић то није успео. Смрт у овој пуцњави нашло је и неколико 
немачких војника.134 

Суочени са извесношћу смрти људи су различито реаговали. Јован 
Новаковић, занатлија, покушао је да умири људе из своје групе: „Шта 
вам је људи? Шта мора бити нека буде!“135 

Брижни директор Друге мушке гимназије, Лазар Пантелић, за тре-
нутак је имао срећу, јер га је један Немац, погледавши му документа, 
извео из групе за стрељање. Стојећи у групи спасених гледао је како 

131 М. Милојковић, н. д., 238.
132 Равногорска историја, 149.
133 Б. М. Карапанџић, Истина о.., 125. 
134 Д. Петровић, Школа злочина, 234.
135 Исто, 235.
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постројавај у следеће групе. У једној од тих група видео је много својих 
ђака. Пришао је једном немачком официру и питао га: „Куда ће ова 
деца? Ја сам њихов директор. Молим вас пустите њих, а мене водите“! 
„Не може“, гласио је одговор. „Онда мени није место овде. Мени је 
место са својим ђацима!“136 Отишао је у смрт загрљен са својим ђацима, 
остављајући код куће петоро своје деце. 

 
Места стрељања, долине Сушичког и Ердоглијског потока у Шума-

рицама, била су пажљиво изабрана. Из ових долина било је тешко 
побећ и, али ради сваке сигурности, на истакнутим местима на падинама 
изнад потока, постављено је више митраљеза. 

Војници капетана Фидлера одводили су групе у Сушички поток. И 
овде је Фидлер понављао поступак који је применио у Маршићу и 
Мечко вцу. Додуше, његови војници узимали су податке и правили спи-
сак само оних људи који нису имали документа. Један од преживелих, 
Захарије Нешић о овоме прича: „Немац у плавом ишао је од једног до 

136 Равногорска историја, 150.
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другог и питао које је године рођен, где је рођен итд. Све је пописао, 
сваког човека, и када је прешао са горње стране од митраљеза, он је 
казао на српском језику: сад људи обрните се и гледајте у поток.“137 За 
читање „пресуде“ сада нису имали времена. Ипак, и ово је успоравало 
ток стрељања, па се често догађало да претходна група није стрељана, 
а већ је долазила нова група. Гледајући стрељање претходне групе, 
поједи нци, па чак и целе групе, одлучивали су се на бекство тражећи у 
њему спас. Настајао је општи хаос, пуцало се на све стране и већина 
људи била је убијена, али више њих успело је да побегне. У једној групи 
било је неколико свештеника. Само неколико тренутака пре стрељања 
покушали су још једном, последњи пут, да спасу себе и друге: „Оставите 
душе! Не убијајте нас, нисмо ништа криви.“ Али милости није било. 
Истог а    момента из пуних груди свештеника сложно и громогласно 
потеч е ‘Свјати Боже!’ и неки од њих подигоше руке пут неба.“138 

Стрељање у Сушичком потоку имало је и једног сведока. То је Воји-
слав Зорић, чувар Чомићеве виле и радник на имању око ње. Сакривен, 
све је посматрао из непосредне близине. „Још се спроводници нису од-
макли ни стотину метара, а већ је на улазу шљивара стајала нова група 
људи. Али они нису хтели мирно да чекају: распрсли су се на све стране... 
Један прескочи прилично високу ограду и настави бекство у правцу 
Дивље г поља. Али и он покошен паде. Један радник се сакри у шашину 
и ту су га касније нашли читавог, али у бесвесном стању и са пеном на 
устима. Неки претрчаше преко друма и ту покошени падоше. Четворица 
јаругом уз друм изнесоше читаву главу.“139 У унакрсној ватри овде су 
поги нула два немачка војника. По завршеном стрељању дошао је 
камио н којим су однели њихове лешеве. 

У долини Сушичког потока, у јарузи недалеко од Чомићеве виле, 
почив а и петнаесторо деце, „пет Српчића и десет Циганчића“,140 мали 
чистачи ципела. 

 

137 Д. Петровић, Школа злочина, 234–235.
138 Исто, 236.
139 Д. Петровић. Преживели оптужују, 142.
140 Исто, 168.
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Војници мајора Кенига своје групе водили су у долину Ердоглијског 

потока. Без икакве процедуре војници би постројили групу и одмах отва -
рали ватру. У једној групи Милан Заграђанин, ученик занатлијске школе, 
искористио је малу непажњу Немаца и зграбио митраљесца. Човек до 
њега оте другом Немцу аутомат. Сви се разбежаше. Немци Милана 
убише ножевима, а онда осуше паљбу на бегунце, али неколико њих 
успел о је да се спасе. У долини Ердоглијског потока угашени су живот и 
Милоја Павловића, Андре Божића, Лазара Пантелића, Наде Наумовић 
и стотине крагујевачких ђака и младића. 

До два сата поподне, непрестано, из топовских шупа полазиле су на 
пут без повратка група за групом. Митраљези су сејали смрт. Умирао је 
један град. И тада је све престало, све се утишало. У топовским шупама 
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било је још људи. Немци су задржали око 350 људи као таоце, пре свега 
из разлога безбедности. Љотићевци одводе око 200 људи у школу „Краљ 
Петар“ и они су касније данима вршили сахрањивање стрељаних. 
Остали су пуштени кућама. Не зна се тачно колико је људи пуштено 
кућам а после стрељања, али према неким врло неодређеним изјавама 
њихов број није био већи од неколико стотина до 1000 људи. 

 
Последње мисли оних који су одлазили на стрељање биле су упућене 

најмилијима. Немци су им одузимали лична документа, предмете, и зато 
су се сада у мислима опраштали од своје деце, жена, мајки, очева, дево -
јака. Било је мало оних код којих се нашао комад папира, фотогра фија, 
неки документ или свеска и оловка и они су у тим тренуцима написали 
своје последње речи. У документацији Спомен-музеја „21. октобар“ налазе 
се 42. поруке, али оне се слободно могу сматрати порукама свих стреља -
них. Тројица писаца порука, Милован Ђусић, Божидар Никетић и Петар 
Чаировић, имали су среће јер нису изведени на стрељање, пуштени су 
кућама. Једино је Димитрије Радовановић преживео ужас стрељања. Он 
је био у једној од ретких група које се нису помириле са извесношћу смрти, 
сви су се у трену разбежали. Настао је пакао, киша куршума засипала је 
бегунце. Димитрија је погодио један метак у бутину, мало затим још један 
метак скоро му је разнео вилицу. Жеља за животом била је јача од бола 
који је подносио, и он је бежао, бежао до првих сеоских кућа. Сељаци су 
му на ране ставили дуван, а после су га превезли до партизанске болнице. 
Остао је у партизанима до краја рата и вратио се у Крагујевац и својој 
породици 22. октобра 1944. године, дан после ослобођења Крагујевца. 
Умро је у дубокој старости, септембра 2005. године. 

 
Јаков Медина, књиговођа, ухапшен 18. и стрељан 20. октобра, осе-

ћајући шта ће се догодити написао је на комаду папира: „Лебац сутра 
немојте послати Јаков“. 

Павле Ивановић, ученик, ухапшен 18. октобра и стрељан са млађим 
братом Милојем 20. октобра, још се надао спасењу: „Тата ја и Миша 
смо у топовским шупама. Донеси нам ручак, неки џемпер и неки ћилим. 

Станиша Бркић

68



Донеси нам у теглици пекмеза Паја тата иди код директора ако вреди“. 
Отац није могао помоћи синовима, ухапшен је 20. октобра и стрељан 
21. октобра.  

Љубиша Јовановић, ученик, у легитимацији за повлашћену вожњу, у 
рубрици „евентуалне промене“, написао је: „Драги тата мама поз. 
после дњ и пут Љубиша.“ Пише и оцу и мајци, не знајући за судбину 
свога оца, који је такође стрељан. 

Андра Божић, свештеник из Бадњевца, ухапшен још 19 октобра по 
налогу Марисава Петровића, на полеђини фотографије написао је: 
„Збогом драги моји невино страдам Ваш заувек Андра.“ 

Радисав Симић, радник, написао је у радничкој књижици: „Збогом 
Мицо ја данас погибох. Збогом срце последња ми мисао на тебе буди 
сретна сине и без мене збогом Радисав.“ 

Лазар Пантелић, директор Друге мушке гимназије, последњу поруку 
написао је на полеђини породичне фотографије: „Срца моја и душе 
моје Миро пољуби децу уместо мене Слушајте маму децо и чувајте се 
Збогом за навек Љуби све Ваш тата Лаза 21.Х 1941.“ 

Божидар Милинковић, мајстор, написао је у радничкој књижици: 
„Мила Ружице опрости ми Све на последњем часу Евоти 850 динара 
твој Божа.“ 

Сава Стефановић, пушкар, написао је у радничкој књижици: „Косо 
и децо ја одо у смрт чис и невин опростите ми ако сам у животу увредио 
кога и био суров ово пишем пет минута пред стрељање Ваш татица и 
добар муж као и зет и све остало.“ 

Стеван Вулета, радник, написао је у радничкој књижици: „Децо осве-
тите оца Стева.“ 

У Ердоглијском потоку Миле Михајловић Талпарац пронашао је 
инжи њера Николу Симића са сином Александром, учеником. Обојица 
су написали поруке. Никола је написао: Ја и Аца одлазимо заједно. Љуби 
вас отац. Живите у слози“. Александар пише: „Поздравља вас све Аца. 
Поздравите моју другарицу Даницу“. Готово је невероватно да нико од 
породице никада није дао ниједан податак о стрељанима, а још више 
делује невероватно да нико, кад је то било време, није истражио овај 
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случај. О овим порукама знамо само из сведочења човека који је био у 
једној од екипа за сахрањивање стрељаних. 

Лазар Перишић, металостругар, написао је на полеђини фотогра-
фије: „21-Х-941г. Крагујевац Сећајте се моји мене јер ме више нема ваш 
несретни Лаза“ 

Лазар Петровић, радник, написао је поруку на полеђини дописнице: 
„21.Х 1941.г. Драга Лело, Секо и Бато Куцнуо је задњи час Опростите 
свом тати Љуби вас све Лазар Хтедох се сликати стобом Лело, али ти 
одгод и. Жао ми је.“ 

 
Одмах после стрељања општинске власти формирале су екипе за 

сахра њивање. Око 200 људи данима је вршило сахрањивање. Поједини 
руководиоци ових екипа педантно су бележили величине гробница и 
број сахрањених, па и имена стрељаних које су познавали. Јаке љоти-
ћевске страже пратиле су ове екипе. На поласку, не знајући шта их оче-
кује, а после свега што су претходног дана преживели, многи су се 
уплашили. Умирио их је један стари спроводник: „Немојте да се бојите! 
Знате и сами како је. Граду прети зараза. Много људи је побијено и нема 
ко да их покопа.“141 Према изјавама ових људи, пословима радне екипе 
руководио је љотићевски подофицир, а по негде је био присутан и 
болни чар. Њихов рад надгледале су немачке патроле. 

После стрељања цело подручје било је блокирано, али су још у току 
поподнева и током те прве ноћи мајке, сестре, жене па и деца нашли 
начина да се пробију до гомила лешева. Претурајући по њима тражили 
су своје најдраже. Према сведочењу преживелих, жене су извукле испод 
гомила лешева четворицу преживелих, указале им прву помоћ и оба-
вестиле њихову родбину да су живи. Забележено је десетину случајева 
да су мајке и жене, саме или уз помоћ комшија, однеле своје мужеве и 
синове са стратишта и сахраниле их на гробљу. За све време рада екипа 
за сахрањивање, ове жене обилазиле су стратишта. И кад више није било 
наде да ће пронаћи неког свог, оне су долазиле и доносиле радницима 

141 Д. Петровић. Преживели оптужују, 169.
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ракију и нешто јела „за покој душе“ стрељаних. Радници из ових екипа 
причали су, са презиром, о пљачкању лешева од стране љотићевских 
војника. У неколико случајева умало није дошло и до сукоба између 
пљачкаша и радника, јер они нису хтели да пљачкају за љотићевце. 

 
Гробнице су копане у непосредној близини стрељаних група. Биле су 

различитих величина. Убијене су слагали једног до другог, често у више 
редова. Гробнице су биле плитке па су се после извесног времена, испод 
танког слоја земље, појављивали на појединим местима делови тела са-
храњених. Временом су све хумке биле лепо формиране. Поред масо -
вних хумки било је неколико мањих и појединачних гробова. У једном 
од њих сахрањена су тројица младића, гимназијалаца, „браћа Миодраг 
и Божидар Стаменковић и Слободан Јовановић. На крстовима биле су 
њихове слике са ђачким капама и са датумом ужасног дана 21. X 
1941.“142 Из раније цитиране изјаве Миодрага Томашевића, видимо да 

142 Реферат Војислава Тричковића – АЈ, 110-610-585. 
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је у Шумарицама било 30 великих хумки и 4-5 мањих гробова.143 После 
рата једна комисија извршила је премеравање хумки и о томе је поднела 
извештај. Интересантно је да се у овом извештају помиње 31 хумка и 
неколико појединачних гробова.144 

Знајући за обичаје Срба генерал Франц Беме, у својој наредби од 10. 
окто бра, забранио је свако обележавање гробова: „Приликом закопавања 
стрељаних треба пазити да се тамо не стварају српска светишта (ходочашћа). 
Стављање крстова на гробове, украшавање истих итд. треба спречити...“145 

 
Међутим, народ је и поред забране нашао начин да обележи гробове 

стрељаних. „Сваки коме је неко близак страдао у масовном покољу, хтео је 
да има неку утеху у томе, што ће наћи хумку коју ће сматрати његовим гро-
бом. Све су хумке уоквирене крстовима, са именима (и) сликама, свуда су 
кандила, свуда столови и клупе. То су сада читава гробља. Само необична 
гробља. Удаљена једна од другог по 100, 150 до 250 метара, а тако размеш-
тена да човек може једним погледом да обухвати више од десет њих.“146 

143 Изјава Миодрага Томашевића – АЈ, 110-575-43.
144 АЈ, 110-576-258.
145 Зборник.., I, 503.
146 Реферат Војислава Тричковића – АЈ, 110-610-585.
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После рата, у току једне ноћи почупане су све крстаче са хумки стре-

љаних, са старог српског војничког гробља из Првог светског рата и са 
нема чког војничког гробља из Првог и Другог светског рата. Сећање неких 
људи указује да се то догодило 1951. или 1952. године. 

Поред појединачних помена који су, на захтев породица, држани у 
Старој и Новој цркви у месецима после стрељања, први јавни помен свим 
жртвама стрељања у Крагујевцу одржан је по одобрењу немачких власти 
на Велику суботу, 4. априла 1942. године, на једној хумци у Шума рицама. 
Следећи јавни помен свим жртвама стрељања у Крагујевцу одржан је 21. 
октобра 1942. године у порти Нове цркве. После доласка бугарске војске 
у Крагујевац, почетком 1942. године, попустила је она немачка строгост 
и Крагујевчани су могли слободније да излазе у Шумарице, на гробове 
својих стрељаних. Крагујевац је ослобођен 21. октобра 1944. године. 
Попо дне је одржан митинг у Шумарицама у част ослобођења Крагујевца. 
Прво опело крагујевачким жртвама у Шумарицама, у слободном Крагу-
јевцу, служено је сутрадан, 22. октобра, у присуству више хиљада људи. 
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Поподне, 21. октобра 1941. године у Крагујевцу је на више места ис-
такнута Обзнана (Bekanntmachung) немачке месне команде у Крагу-
јевцу: „Кукавички и подмукли препади у току прошле недеље на 
немачке војнике којом приликом је погинуло 10 а рањено 26 немачких 
војника, морали су бити кажњени. Због тога је за сваког погинулог нема -
чког војника стрељано 100, а за сваког рањеног 50 становника и то пре 
свега комуниста, бандита и њихових помагача, укупно 2300. У будућ е 
ће се за сваки сличан случај, па било то само саботажа, поступити са 
истом строгошћу.“147 

Плашећи се освете и могућих „ужасних последица“ по немачке 
војник е, како то каже фон Бишофсхаузен, 22. октобра 1941. године 
мајор Кениг, као старешина месне команде, издао је нову Обзнану:  
„У колико се из неке куће буде пуцало, биће сви становници те куће 
поче вши од 15 година старости ухапшени и стрељани. Кућа ће бити спа-
љена.“148 

У извештају мајора Кенига од 27. октобра 1941. године, за 21. октобар 
пише: „21. X 41. у 7.00 часова ујутро почиње одабирање и стрељање 
притвореника. Тиме је акција завршена: укупно стрељано 2300 Срба, 
различите старости и позива. Наредних дана код становништва је, из 
разу мљивих разлога, запажено врло велико узбуђење. Предузимају се 
мере сигурности.“149 

 
У деловима сачуваног Дневника 717. дивизије, у рубрици „губици 

непри јатеља заробљено стрељано“ стоји број 2300, а односи се на акти -
вност 3. батаљона 749. пука од 14. до 17. октобра 1941. године.150 

147 Архив Спомен-музеја „21. октобар“, ИД 04/2-43. 
148 Архив Народног музеја у Крагујевцу, инв. бр. 1285. 
149 Зборник.., I, 580.
150 Исто, 670.
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У Дневнику штаба XVIII немачког армијског корпуса за 23. октобар 
пише: „Са шефом војне управе расправљало се о стрељањима у Крагу-
јевцу и Краљеву.“ а за 24. октобар пише: „Разговор са државним савет-
ником Турнером о догађајима у Крагујевцу и Краљеву.“151 

Генерал Франц Беме у извештају за 21. октобар кратко бележи: „717 
дивизија: 3000 ухапсила од којих 522 стрељано“152 док у извештају од 
26. октобра опет кратко и штуро записује: „717 дивизија: 3000 ухваћено, 
од тога 522 стрељана. Стрељање се наставља.“153 

Ово је све што у доступним немачким изворима пише о стрељању у 
Крагујевцу. Питање је да ли су ти извештаји постојали па су уништени 
током рата, или их уопште није било. У сваком случају, готово је неве-
роватно да генерал Франц Беме, који у својим извештајима бележи 
неупо редиво мање, па и готово безначајне догађаје и појединости, нигде 
не даје потпуни извештај о стрељању у Крагујевцу. 

 
Истога дана када је извршено стрељање грађана Крагујевца, огласили 

су се ОК КПЈ за Крагујевац и Народна сељачка странка прогласом „Јуна -
чка Шумадија“: „Догодило се нечувено разбојништво. Наш народ, наш 
поробљени и опљачкани народ, хоће проклети окупатор и његове пијане 
слуге Недићеви јаничари, да затру... Потоци суза и крви теку улицама 
Крагујевца.“154 

Прота Драгослав Величковић, парох Старе цркве, на маргини Минеја 
(богослужбене књиге) за октобар месец, записао је: „На данашњи дан 
Немци су стрељали око 7000 грађана Краг(ујевца) 1941.г.”155 

У „Борби“ од 15. новембра 1941. године објављен је чланак о стре-
љању у Крагујевцу под насловом „Хитлеровци и недићевци поубијали 

151 Исто, 628.
152 Исто, 566.
153 Исто, 563.
154 Историјски архив Шумадије и Поморавља, Ф –LXXIII НОБ, инв. бр. 8. 
155 Минеј за октобар месец, Стара црква, Крагујевац.
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5000 људи и жена у Крагујевцу.“156 У даљем тексту не наводи се више број 
стрељаних већ се даје опис стрељања. Изгледа да је овај број жртава био 
прихваћен једно време у партизанској комуникацији. У писму ГШ НОПО 
Хрватске број 10 од 1. децембра 1941. године, партизанским одре дима 
Хрватске, којим се доставља писмо Врховног штаба број 137/41 говори 
се о стрељању у Крагујевцу: „У Крагујевцу су Немци и Неди ћевци прије 
10 дана пострељали митраљезима 5.000 грађана и радника.“157  

Начелник безбедности Дунавске бановине, Данило Михаиловић, који 
је, како сам каже, прешао Крагујевац „уздуж и попреко“, закључује: 
„Они су у летцима објавили да су убили 2.300 Срба. Ово је исто тако не 
истинито, јер су они убили само у Крагујевцу, а не узимајући у обзир 
број убијених у околним селима Крагујевца, 7.100-7.300 Срба.“158 Али, 
његово прелажење „уздуж и попреко“ више је основа за лични утисак, 
него за поузданост његовог сведочења. 

У Билтену Српских националних четника број 2. од 6. новембра 1941. 
године у чланку под насловом „Крагујевац и Краљево“, такође се говори 
о стрељању у Крагујевцу: „Сад је пало 5000 глава скоро само у два наша 
места, и то сигурно 4.500 невиних потпуно! Сад видимо да су нас лагали 
комунисти и Дражини и Новаковићеви људи.“159 

У љотићевским и недићевским прогласима преписује се број жртава 
из немачких извора и осуђују четници и партизани за проливену крв 
неви ног српског народа. У „Посланици онима у шумама...“ председника 
српске владе Милана Недића, између осталог, се каже: „Пребројте 
жртве, које су од вас национал-комуниста како се ви називате, пале код 
Крушевца, Крагујевца и Краљева. Па зар ћете тако даље? Зар ће те још 
да настављате јалову борбу која уништава српски народ? Знате ли 
колико  је само сирочића остало без родитеља? Је ли то безумље? Је ли 
то опште лудило? Или вам је Стаљин толико драг да за њега хоћете цео 
српски народ да жртвујете?“160 

156 Зборник.., I, 260-264.
157 А ВИИ, К-101, рег. бр. 5/1-1.
158 Архив Народног музеја у Крагујевцу, инв. бр. 579, 20.
159 Архив Спомен-музеја „21. октобар“, Квислиншка архива, рег. бр. 7. 
160 А ВИИ, К-50, рег. бр. 926/7-66.
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Четнички извори у погледу броја стрељаних варирају од 4.000 до 
12.000 стрељаних. Међутим, најчешће се помиње број од 6.000 стреља-
них. Четнички извори су уједно и основни извор о овом догађају за 
Југосло венску краљевску владу у избеглиштву. У званичним актима поме -
нуте Владе и свим манифестацијама које је она организовала помињ е 
се број од 6.000 стрељаних људи. 

Гласила Срба у Америци и Канади, у свим текстовима о стрељању у 
Крагујевцу помињу 4.000 стрељаних. 

У цитираној изјави Миодрага Томашевића Државној комисији, он 
каже: „Има 30 великих гробова и 4-5 малих гробова и по мом мишљењу 
убијених људи односно сахрањених људи има 3.000-3.500 људи, без стре-
љања по околини и без броја људи које су фамилије тајно ноћу однели.“161 

Градско повереништво Земаљске комисије за утврђивање злочина 
окупатора и његових помагача у Крагујевцу месецима је, после осло-
бођења истраживало овај злочин. Резултат рада комисије, после више 
хиљада узетих изјава од чланова породица и родбине и стотине испита-
них сведока, јесте Извештај упућен 12. јула 1945. године Земаљској ко-
мисији Србије у Београду: 

 
I Да оригиналних пријава има 1706. 

II Из списка пријава овог повереништва по нађеним легитимацијама код 

бив. градског поглаварства у Крагујевцу које су одузете људима пре стре-

љања на броју их је 146. 

III Из списка стрељаних лица која немају ближих сродника у Крагујевцу и 

околини а које ово повереништво пријављује по званичној дужности на 

броју их је 472.  

Укупан број стрељаних из прикупљених података је 2324. То је укупан број 

стрељаних са којим ово повереништво располаже.162  

 

Ово је званични документ легалног органа једне државе и као такав 
он је био основа за оптужницу Демократске Федеративне Југославије 

161 АЈ, 110-576-39-43.
162 АЈ, 110-577-2.
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против наредбодаваца и извршилаца злочина у Крагујевцу, на процесу 
пред Савезничким војним судом број 5 у Нирнбергу, јула 1947. године. 

 
Међутим, у народу се још у току рата усталио број од 7.000 стрељаних. 

Живојин Јовановић, који је преживео стрељање 20. октобра 1941. године, 
био је једини сведок овог немачког злочина на суђењу у Нирнбе ргу. Он 
је пред судом, наводно, изјавио да је у Крагујевцу стрељано 7.000 људи 
и да се то зна према броју црних барјака на кућама стрељаних и броју 
панаија донетих у цркву за покој душа покојника. Према каснијем 
тврђењу овог сведока и писању неких историчара, Савезнички Војни суд 
је прихватио овај број. Међутим, ово демантује записник изјаве овог 
сведока пред Војним судом 27. јула 1947. године, где он неколико пута, 
приликом саслушавања, каже да је стрељано око 8.000 људи, не наво-
дећи ниједном број од 7.000 стрељаних.163 Такође, нема говора о нека -
квом прихватању броја 7.000 стрељаних од стране Савезничког Војног 
суда, јер је у истим предметима суд пред собом имао оптужнице Демо-
кратске Федеративне Југославије у којима се налази број стрељаних из 
Извештаја Градског повереништва Земаљске комисије за утврђивање 
злочина окупатора и помагача. Свакако је званични државни документ 
имао већу правну снагу од изјаве једног сведока. 

Немачке власти су неколико дана после стрељања предале општи -
нским властима одузете легитимације и друга документа стрељаних лица. 
На основу ових исправа урађен је списак стрељаних.164 Поред презимена 
и имена, у списку се налазе и подаци о години рођења, месту рођењ а и 
занимању. Овај списак био је изложен на више места у Крагујевцу, а у 
излогу радње „Пеко“ налазио се до 21. марта 1942. године када је морао 
бити скинут. У овом списку налазе се имена 1.690 стрељаних људи. 

 
Стара и Нова црква су, на основу пријава својих парохијана, родбине 

стрељаних, уписивале имена стрељаних у књиге умрлих, формирајући 
тако свој списак стрељаних. Наредбом Команданта Србије, јула 1942. 

163 Спомен-музеј „21. октобар“, Нирнбершки процес, рег. бр. 9 (копија пре-
вода, оригинал у Архиву Војно-историјског института).
164 Архив Народног музеја у Крагујевцу. инв. бр. 1215.
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годин е, Министарства просвете 22. јула 1942. године, Министарства 
унутра шњих послова и Начелника округа крагујевачког Архијерејском 
намесни штву у Крагујевцу, у црквеним књигама је морала да се изврши 
испра вка у рубрици „узрок смрти“ и да се као узрок смрти убудуће уписује 
„Погинуо несрећним случајем или „Стрељан при акцији одмазде“. Књиге 
умрлих налазе се у Скупштини града, у архиви одељења за матичне службе. 

Оба списка морају се веома критички анализирати, а посебно списак 
општинске власти, због бројних грешака, и могу бити само полазна 
основ а озбиљним истраживачима овог догађаја. 

Пред крај рата, када је пораз Немачке био сасвим известан Немци 
су почели систематски да уништавају трагове својих злочина. Бранислав 
Божовић наводи један интересантан документ испоставе Гестапоа из 
Крагујевца, поводом захтева централе из Београда да доставе податке 
о неком лицу. Испостава у свом одговору обавештава централу у Бео-
граду да ово лице није стрељано у оквиру одмазди које су извршене од 
јуна 1943. године па надаље, али да није у могућности да утврди да ли 
је било стрељано раније „пошто су стари спискови према наређењу 
уништени.“165 

 
Већина историчара и публициста, пишући о стрељању у Крагујевцу, 

после детаљне елаборације свих спомињања броја стрељаних, остаје 
при званично прихваћеном броју од 7.000 стрељаних Крагујевчана. 
Један од наших најугледнијих историчара, Бранко Петрановић, неизја -
шњава се о броју стрељаних, али каже: „Немачки извори су с невиђеном 
педантеријом водили „књиговодство смрти“, али су и они, ваљда и сами 
свесни стравичних злочина, наводили мање бројеве стрељаних и 
намерн о изостављали да су жртве биле и школска деца.“166 
Један од највећи х истраживача злочина Немаца у Србији у Другом свет-
ском рату, Венцеслав Глишић, својим мишљењем о броју стрељаних у 
Крагујевцу, остао је готово усамљен у нашој историографији. Наиме, он 
сматра да број стрељаних износи око 3.000 и закључује: „При одређи-

165 Б. Божовић, н. д., 85.
166 Б. Петрановић, н. д., 251
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вању приближног броја стрељаних у Крагујевцу треба водити рачуна о 
двема стварима: да су Немци пред светском јавношћу покушали да 
сакриј у истину о овом тешком злочину и да су у том циљу уништили све 
спискове стрељаних још у току 1943. године. Друго: да су преживеле 
жртве које су давале изјаве биле импресиониране огромним бројем 
сакупље ног људства и трагичним поступком, па су под тим утиском про-
ценили да их је било преко 7000.“167 Десет година после, Милан Борко-
вић износи приближне податке и сматра, најпре, да број стрељаних у 
Крагујевцу није утврђен, али је, према његовој процени, већи од 3000.168 

Више година после рата, до оснивања Спомен-музеја „21. октобар“, 
пословима истраживања стрељања и прикупљања података о стреља-
нима бавио се Народни музеј у Крагујевцу. Резултат тог њиховог рада 
био је списак у коме се налазе подаци за 2.037 стрељаних лица. 

Са оснивањем Спомен-музеја „21. октобар“ почиње систематско 
истраживање и прикупљање података о стрељанима. Осим истражи-
вања по архивима појединих установа, вршена су и истраживања на 
терен у „од куће до куће“. Ова истраживања врше се у Крагујевцу и око -
лним селима. Ипак, најдрагоценији извор, права ризница података јесу 
Записници које је урадило Градско повереништво земаљске комисије 
за утврђивање злочина окупатора 1944/1945. године. Оригинални запи -
сници чувају се у Архиву Југославије. Тако је створена велика база 
подата ка која је омогућила формирање картотеке стрељаних. Урађен 
је Картон евиденције стрељаног у коме су садржани следећи подаци: 
презиме, име оца, име, датум рођења, место рођења, школска спрема, 
место запослења, врста посла, адреса становања, где је ухапшен, када 
је стрељан, где је сахрањен, број у немачком списку, број у списку 
пописниц а жртава рата, број у списку Спомен-парка, документа стре-
љаног, предмети стрељаног, породични подаци, адреса родбине, адреса 
лица које је дало податке, посебна запажања и простор за фотографију 
стрељаног. Комплетна картотека компјутерски је обрађена, а програм 

167 Венцеслав Глишић, Терор и злочини Немачке у Србији 1941–1945, Београд, 1970, 158.
168 Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji 1941–1944, I, Beograd, 1979, 148.
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омогућава аналитичку обраду: списак стрељаних, списак по презимену, 
списак по години рођења, по школској спреми и занимању. Дакле, 
карто тека стрељаних Спомен-музеја „21. октобар“ резултат је вишего-
дишњег истраживања и данас представља најпотпунији извор о стре-
љању и стрељанима 19, 20. и 21. октобра 1941. године. Списак 
стрељаних у Крагујевцу 20. и 21. октобра 1941. године обухвата податке 
о 2.381 стрељаном и 40 преживелих. Сви подаци доступни су сваком 
заинтересо ваном, посетиоцу или истраживачу. 

 
Као и када је у питању број стрељаних, тако и о броју ухапшених по-

стоје различити подаци, али број ухапшених никада није био предмет 
посебног истраживања. Углавном, у зависности који је број стрељаних 
био прихваћен, према њему се одређивао и број ухапшених. Видели 
смо да мајор Паул Кениг говори о 3.200 ухапшених људи. Начелник без-
бедности Дунавске бановине Данило Михаиловић говори о 10.000 ухап-
шених. Исти број наводи и прота Драгослав Величковић. На маргини 
Минеја он је записао: „На данашњи дан 1941 год. Немци су изјутра рано 
почели рацију грађана града Краг(ујевца) затворили их у топовске шупе. 
Било их је око 10.000“169 Комисија која је 20. фебруара 1945. године 
извршила увиђај топовских шупа и свих гробних места у Шумарицама 
констатује у записнику „Ове шупе биле су димензија 40 метара дужине 
а ширине дванајест метара. Површина ових шупа износила је 1440 
метар квадратних. С обзиром на збијеност према исказу сведока могло 
је стајати на један квадратни метар по око седам људи. Према овом у 
баракама је било сакупљено око 10.000 људи.“170  

Они обазривији у проценама говорили су о „више хиљада“, о „свем 
мушком становништву од 16 до 60 година“ и слично. Међутим, нај-
поузданији начин да се утврди приближно тачан број ухапшених људи 
јесте списак стрељаних са којим располаже Спомен-музеј „21. октобар“. 
Броју од 2.381 стрељаних и 40 преживелих треба додати 350 људи које 

169 Минеј за октобар месец, Стара црква, Крагујевац. 
170 АЈ, 110-576-258.
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су Немци оставили за таоце, 200 људи које су љотићевци оставили ради 
сахрањивања стрељаних и оне који су пуштени кућама. Ако прихватимо 
максималистичке тврдње љотићеваца да су око 700 људи пустили 
кућама увече 20. октобра и око 1.300 у 12.30 часова 21. октобра и да је 
после стрељања пуштено кућама око 500 људи, долазимо до реалног 
броја ухапшених од 5.000-5.500 људи. 

 
Сумирајући резултате немачке одмазде за 10 погинулих и 26 рање-

них њихових војника може се закључити да су извршиоци стрељања 
надма шили у суровости и своје наредбодавце. У акцији одмазде Немци 
су требали да стрељају 2.300 талаца и у њиховим документима се каже 
да су они толико и стрељали. Међутим, руководећи стрељањем, мајор 
Кениг је извео на стрељање у ова три дана 2.857 талаца: 80 у Мечковцу, 
110 у Маршићу, 246 у Грошници, 123 код Централне радионице 20. 
окто бра и 2.298 талаца 21. октобра 1941. године. Дакле, у Спомен-музеју 
„21. октобар“ постоје подаци о 61 преживелом, и о 2.796 стрељаних 
мушкараца, жена и деце 19, 20. и 21. октобра 1941. године. 

 
Ако претпоставимо да је до сада прикупљена документација Спомен 

парка свеобухватна и најпоузданија и да пружа основу за закључивање 
о овом трагичном догађају које је најближе истини, отвара се још једно 
питање, које до сада нико није поставио, а које тражи одговор. А то 
питањ е је: зашто је у овој акцији одмазде стрељано више људи него што 
и чудовишне одредбе наредбе генерала Бемеа предвиђају и него што 
су Немци, непосредно после стрељања, објавили Обзнаном? 

Одговор на ово питање не може се наћи у документима и зато се 
мора потражити у изворима другог реда, у сведочењима преживелих и 
талаца о току стрељања и понашању два главна актера, мајора Паула 
Кенига и, још више, капетана Фрица Фидлера. 

Има неколико сведочења која говоре да из група које су на стрељање 
одводили војници Паула Кенига нико није успео да побегне, а они који 
су преживели из ових група, преживели су тако што су били лакше 
рањен и или су се бацили на земљу пре плотуна. Затрпани гомилама 
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лешев а остали су тако до краја стрељања и вечери и дочекали спасење. 
Међутим, има сведочења, а једно је изнето и напред у тексту, која говоре 
о покушају бекства група које су на стрељање спроводили војници 
мајор а Кенига. Организација стрељања коју је спровео Кениг заснивала 
се на томе да су веће групе немачких војника које су преузеле групу та-
лаца исту одводиле до стратишта и ту је стрељали. По обављеном задатку 
враћали су се по следећу групу. 

Капетан Фидлер је у Сушичком потоку безмало понављао ону цини -
чну представу коју је применио у стрељању по селима. Ипак, ове несре -
ћне људе поштедео је макар читања пресуда. Он је стрељање 
организовао тако што је две велике групе својих војника оставио у 
долин и Сушичког потока, где су они преузимали приспеле групе и стре-
љали их. За преузимање група у кругу топовских шупа и њихово спро-
вођење до стратишта остало му је било мало војника. То су искористили 
људи из неколико група и дали су се у бекство. Мало њих успело је да се 
спасе, али у општем метежу који је настао, у унакрсној ватри, погинуло 
је и неколико немачких војника. Најпре се то десило са групом у којој 
је био Светозар Драговић где је, како причају сведоци, погинуло „неко-
лико војника“ (вероватно два или три), а ускоро затим и у Сушичком 
поток у, где су погинула два немачка војника. Обузет бесом због првог 
пропуста, капетан Фидлер је полудео од беса када му је курир саопштио 
ову другу поражавајућу вест. То више није био пропуст, то је сада била 
његова неспособност у организацији, а она се догађала пред очима 
претпо стављеног мајора Кенига и осталих официра. Неки сведоци при-
чају о очигледној и видљивој нетрпељивости капетана Фидлера према 
мајору Кенигу. Уосталом, у Крагујевац, где је он дуго био први официр, 
дошао је почетком октобра мајор Кениг са својим батаљоном и као 
виши официр постао командант места. 

Све се то догодило до 10 часова. Остало је још много времена, а и 
талаца је било много. Може се претпоставити да је Фидлер, повређеног 
поноса, понижен пред осталим официрима и обузет бесом, пожелео да 
се Срби одмах казне за ове погинуле немачке војнике и да је то успео 
да спроведе у дело. 

 
 Мајор Кениг није имао разлога да му се супротстави, јер немачки 
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војници су заиста погинули, а мање је важно што се то десило у унакр -
с ној ватри. Кривци су опет Срби, јер нису хтели мирно да оду у смрт. 

Ово је логична претпоставка, она не мора бити тачна, али је по нашем 
мишљењу, врло близу истини, јер, како иначе објаснити ову неусагла-
шеност пословично прецизних Немаца. Крагујевац је последње масовно 
стратиште у Србији и свуда су били прецизни, и у злочину и у извешта-
вању о њему. Мајор Кениг је имао наредбу да стреља 2.300 људи и он 
тако извештава јавност и вишу команду. Њему је, као одговорном за 
спровођење ове наредбе, било важно да не стреља мање од овог броја 
а то што је стрељао више могло је да му буде плус у очима претпостав-
љених, али, за сваки случај, није морао да их оптерећује овом поједи-
ношћу, поготово што би помињање погинулих немачких војника 
приликом стрељања могло отворити и питање његове способности као 
команданта места. 
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Глад, зима и болест били су трагични сапутници многих крагујевачких породица



 
 
 
До данас није урађена потпуна демографска и социолошка анализа или 

студија о стрељанима. Много година после рата постојао је један шаблон са 
којим је почињала и завршавала се свака прича о стрељанима. Он се састојао 
у „стрељању ђака, професора, радника и сељака“. По правилу, изостајала је 
свака, па и површна, анализа ко су били ти људи, а о неком истраживачком 
напору није било ни речи. Потребно је одговорно рећи да су ти подаци посто -
јали већ од 1945. године у записницима Државне комисије и у Народном 
музеју, који је до 1976. године (до изгра дње Музеја „21. октобар“) радио на 
прикупљању грађе о стрељању. Они су формирали прву картотеку стрељаних 
тзв. картице.  Подаци из картица врло су оскудни, понекад нетачни, али са 
пода цима из Записника могли су представљати солидну основу за 
истраживаче. У то време написано је много књига о стрељању, али њиховим 
ауторима као да је било лакше да напишу проверене фразе него да истражују 
документа. 

Овде долазимо до кључног разлога зашто је све то тако било. Пажљиво 
истраживање докумената водило је свакога ко се овом темом бавио до 
немино вног сукоба са митом о крагујевачкој трагедији, митом о 7000 
стрељаних. Друштво које га је створило, одлучно га је и бранило. И 50 година 
после, почетком деведесетих, када се први пут у штампи појавио текст са 
расположивим подацима из Музеја „21. октобар“, реакциј а је била застра -
шујућа. „Оскрнављена Крвава бајка“ данима је био мото за осуду аутора 
изнетих пода така, чији је „злочин“ једино био мерљив са злочином оних који 
су извршили стрељање. 

Сигурно је било лакше са академских и научних висина писати о овој теми, 
али само се Венцеслав Глишић супротставио својим мишљењем овом миту и 
после њега Милан Борковић. Крагујевачки аутори, а они су већина, нису имали 
довољно храбрости да кажу истину. Нико од њих није објавио, нити поменуо, 
макар у напомени, Извештај Градског повере ништва Земаљске коми сије 
Србије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача од 12. јула 1945. 
године. 
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 Идеолошко-политичка ограничења свакако су била један од главних узрок а 
оваквог погрешног односа према овој теми, али може ли се све објаснити тиме? 
Поставља се питање где је граница нашег прихватања тих ограничења?  

Мит је био свеприсутан и општеприхваћен. У Музеју „21. октобар“, 
годинама, свакога дана много пута, понављала се обмана посетилаца и 
велика морална дилема запослених, не само у причи већ и у старој музе -
јској поставци. Наиме, у музеју постоји једна просторија са именима 
стрељаних која су исписана на циглама. Често питање посетилаца било 
је колико има имена. Одговор је морао бити 7.000, а свако нормалан 
могао је видети да нема толико и да за 20-30 секунди оријентационо из-
врши пребројавање и дође до броја од око 2.400 имена. Онда се нашла 
формула да су ту уписана имена свих знаних који су стрељани. Следило 
је опет неугодно питање откуда толико незнаних. 

Мит о броју стрељаних деценијама је одређивао и однос према 
њима. Форма је била фантастична. Простор на коме је извршено стре-
љање претворен је 1953. године у меморијални парк. Изграђен је оби-
лазни пут, пешачке стазе, а у међувремену подигнуто је 10 споменика. 
Круна форме била је изградња монументалног музеја, велелепног 
архите ктонског здања, јединственог у свету, које изазива дивљење сваког 
посетиоца. Организовано је неколико културно-уметничких манифе-
стација које различитим уметничким изразом негују и чувају сећање на 
стрељане суграђане. Манифестације већ имају лепу традицију иза себе, 
а неке су се винуле у врхове српског стваралаштва. 

Било би погрешно и неопростиво рећи да је све то што се некада 
радил о и што се и данас ради само пука форма. У свему се огледа и 
свест, морални однос и дужност потомака према овом страшном зло-
чину и стрељанима. То, свакако, представља један од основа уздизања 
до посе бности крагујевачке трагедије у свести српског народа. 

На крају, из овакве форме, после деценија отпора и борбе, дошло се 
и до суштине. А суштину представљају стрељани. Они више нису бези -
мени заточеници мита. Сви су ту, именом и презименом, годином ро-
ђења, занимањем, фотографијом... Коначно, у миру могу да почивају.  
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Социјална структура стрељаних крајње је шаролика. Међу стреља-
нима има и представника оних „по живот важних занимања“ за које је 
мајор Кениг био предвидео пуштање из шупа. Нема основа за мишљење 
о одмазди према неком посебном занимању. Како је Крагујевац био јак 
индустријски центар, највише је међу стрељанима радника, у најширем 
смислу те речи. Често, под појмом „радник“, а пре свега се мисли на 
раднике Војно-техничког завода, сврстани су и надзорници и мајстори 
свих врста, квалификовани и неквалификовани радници, надничари и 
други. Дакле, међу стрељаним Крагујевчанима има људи свих зани-
мања: лекари, апотекари, судије, адвокати, чиновници, радници Војно-
техничког завода, приватне занатлије, трговци, кафеџије, просветни 
радници (професори, наставници и учитељи), свештеници, ђаци разли -
читих школа, сељаци, надничари, чистачи ципела и други. Укупно, 158 
различитих занимања, од абаџије до шумара. За шесторицу стрељаних 
у Крагујевцу не постоје подаци о њиховом занимању. Када су села у 
питањ у, позната су занимања свих 416 стрељаних. 

Међу стрељанима у Крагујевцу, према групама занимања, у трговини 
је радило 113 људи, у занатству 859, у угоститељству 43, у саобраћају 29, 
у адвокатури седам, радника је било 589, простих радника 42, службе-
ника 151, здравствених радника 9, просветних радника 39, свештених 
лица девет, војних лица 32, слободних занимања 49, домаћица 13, 
пензи онера 28, земљорадника 120 и ученика свих узраста и школа 239. 

Међу стрељанима у селима има 35 различитих занимања, највише 
земљорадника 225 и 118 радника. 

 
Мада је веома тешко извести до краја анализу школске спреме стре-

љаних, јер много података недостаје, ипак се може закључити да је обра -
зовна структура стрељаних врло висока. Док су нека занимања везана за 
одговарајућу школску спрему, нека нису. Тако, на пример, свеште ници су 
то могли бити и са средњом школом, али и са факултетом. Извесно је да 
занатлије, трговци, адвокати, судије, лекари, професори, наставници, учи-
тељи и још нека занимања, нису могли обављати те делатност и без одго-
варајуће школске спреме. За 604 радника и радница нема ближих 
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одредница о школској спреми, али како су већина њих били радници 
Војно-техничког завода, извесно је да су морали имати одређени ниво 
техничког знања, стеченог у школи или на интерним курсевима. 
Према расположивим подацима 59 стрељаних људи имали су факул-
тетско образовање, двојица вишу школу, 197 средњу, 887 зана тлијску и 
133 трговачку. Како је пре рата, у Краљевини Југославији, осно вно обра -
зовање (четири године) било обавезно, може се претпоставити да није 
било никога ко није био обухваћен неким нивоом образовања. 

 
Међу стрељанима налази се и известан број жена. Према подацима 

из документације Спомен-музеја „21. октобар“, у ова три дана стрељано 
је 27 жена, 26 у Крагујевцу 20. и 21. октобра и једна жена у Грошници, 
која је погинула од залуталог метка за време стрељања. Међутим, овај 
број, до коначног истраживања сваког појединачног случаја, треба 
условно прихватити. Аутор ове књиге, као један од сарадника на писању 
монографије „Жене Шумадије и Поморавља у радничком покрету и 
НОР“-у, имао је задатак да напише биографије стрељаних жена.  

Интересантан случај догодио се приликом истраживања о стрељању 
две жене, мајке и ћерке: Маслаћ Данице и Надежде. Њихова имена 
нала зила се у првом, „немачком“ списку и касније су преписивана у 
свим списковима. Истраживањем је утврђено да оне нису стрељане, а 
да су се њихова имена нашла у списку стрељаних тако што су оне дале 
комшији своје личне карте. Њихов комшија је стрељан, а њихове личне 
карте, на крају, нашле су се пред састављачима списка стрељаних и њи-
хова имена неприкосновено су стајала у овом списку, све до овог истра-
живања. 

 
Анализа старосне структуре стрељаних пружа врло занимљиве по-

датке. Према подацима најстарији стрељани је Лучић Новак, стар 78 го-
дина, а најмлађи стрељани је Драгиша Николић који је рођен 20. 
децембра 1929. године. Стрељањем су обухваћене 64 генерације (годи -
шта), од 1863. до 1929. године с тим да није стрељан нико рођен 1864, 
1866. и 1867. године. Највећи број стрељаних у Крагујевцу рођен је 
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1910. 97, док је у селима то 1921. 23. Заједно, Крагујевац са селима, 
највећ и број стрељаних рођен је 1911. 108 (93+15). Врло уочљив је мали 
број стрељаних рођених 1915/6/7/8/9. године. У питању су војни обвез-
ници који су после капитулације, поделивши судбину поражене војске, 
великом већином били у заробљеништву. 

Подаци из прикупљене документације негирају нека опште прихва-
ћена и позната, табуирана мишљења, као што је стрељање „петнаесторо 
деце од 8 до 12 година“, о стрељању „300 ђака крагујевачке гимназије“, 
као и о стрељању „7000 људи“. Подаци из документације дају основе за 
закључак: 

Стрељано је 40 деце (37 у Крагујевцу и троје у селима) српске и ромске •
националности узраста од 11 до 15 година (рођени 1926/7/8/9. године) 

Стрељан је 261 младић средњошколског узраста (рођени 1922/3/4/5. •
године) ученика: Прве и Друге гимназије, Учитељске школе, Грађанске 
школе, Војно-техничке школе и Занатлијске школе, и оних који припа-
дају овом узрасту, али нису били ученици: земљорадници, радници итд. 
У Крагујевцу је стрељано 220 младића, а у селима 41 младић. Овом броју 
треба додати и 16 младића старијих од 19 година (рођени 1920/1. го-
дине) за које се зна да су били ученици. 

Сасвим је сигурно да подаци о броју стрељаних не могу бити коначни •
и да се никада на ово питање не може ставити тачка. Још увек се, додуше 
врло ретко, током истраживања проналазе подаци о људима који су 
стрељани, а да никада и нигде до сада нису били уписани као такви. 
Такођ е, из списка се бришу поједина имена људи када се документовано 
утврди да нису стрељани.  
 

Према националној припадности највише стрељаних су Срби, а затим 
Роми. Због истих презимена није могуће тачно утврдити број једних и 
других. Такође, зна се да су се многи Роми изјашњавали као Срби. Не-
колико ромских организација из Крагујевца већ више година покушава 
да идентификује стрељане Роме, али осим скромног дела поузданих 
пода така, све остало је у домену претпоставки и наслућивања. 
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 Следећи по броју стрељаних су Јевреји. Дуго је на списку било 36 
Јевреј а, мушкараца и жена, али је тај број допуњен са три нова имена, 
до којих се дошло на основу истраживања страдања Јевреја у Србији 
које је извршила Жени Лебл.171 Према њеним подацима, тројица Јевреја 
доведени су из Јагодине и стрељани у Крагујевцу. Због тога, данас рас-
полажемо са подацима о 39 стрељаних Јевреја. Сви су они стрељани 20. 
октобра увече, код Централне радионице. 

Међу стрељанима има Словенаца (16), Руса (7), Хрвата (4), мусли-
мана (3), Македонаца, Чеха и Цинцара. Већина стрељаних Словенаца 
живели су у Крагујевцу и пре рата радећи у Војној фабрици, али има и 
избеглица. Један Словенац, избеглица, доведен је из Горњег Милановца 
са групом талаца које су Немци похватали 15. октобра. Стрељани Руси 
и Хрвати и пре рата живели су у Крагујевцу. Тешко је утврдити број 
Македо наца Они су пре рата, поготово они на раду и школовању у 
Србији носили српска презимена. Интересантно је поменути два захтева 
синова стрељаних Македонаца да се изврши промена презимена њи-
хових стрељаних очева. Наравно, то није урађено и они су остали са 
презименима које су тада имали, јер би, у супротном, то било прекра-
јање историје према новој друштвеној стварности. 

 
У току рата комесар Пензијског фонда урадио је табеле и графикон 

породица са бројем деце чији су очеви стрељани а били су чланови Пен-
зијског фонда.172 Мада драгоцени, ови подаци обухватају само један 
део стрељаних и били су полазна основа за свеобухватно истраживање.  

Према расположивим подацима у Крагујевцу је 20. и 21. октобра 
стрељана 2.381 особа, 2.355 мушкараца и 26 жена. У погледу брачног 
стања (ожењен, неожењен и непознато) подацима је обухваћено 1.710 
мушкараца, док за 645 њих не постоје подаци. Међу стрељанима оже-
њених има 1.180 (један разведен и два удовца), а неожењених има 530. 
Од 1.180 ожењених 218 били су без деце, за 16 нема података, а 946 

171 Ženi Lebl, Do ‘konačnog rešenja’   Jevreji u Srbiji, Beograd, 2002, 49. 
172 АЈ, 110-579-64.
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њих имали су од једног до деветоро деце. Највише деце (девет) оставио 
је иза себе Живојин Јовановић, рођен 1871. године. Укупно, иза 946 стре-
љаних који су имали деце, остало је 2.131 сироче. После стрељања 
њихови х очева рођено је 20 деце. За шест стрељаних то је било прво 
дете, за седам друго, за шест треће и за једног четврто дете. 

Од 26 стрељаних жена за осам нема ближих података 11 је било 
удато (једна удовица) и седам неудато. За четири удате жене нема пода -
така о броју деце, једна је имала петоро деце, четири двоје и једна удата 
и удовица имале су по једно дете. Иза стрељаних жена, према располо-
живим подацима, остало је 15 деце. 
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Интересантне податке пружа и анализа места хапшења стрељаних 
људи. Врло поуздано знамо колико су Немци имали људи у својим 
рукама пре хапшења 18. октобра и масовног хапшења 20. октобра. У 
затвор у се налазило 53 затвореника. Већином су то били раније узети 
таоци, али је било и неколико криминалаца.   
Пре трећег похода на Горњи Милановац, 13. октобра ухапшено је око 
150 људи. Ово хапшење је извршено из безбедносних разлога, а 30 уха -
пше них поведено је 14. октобра у поход на Горњи Милановац, ради 
уклањања препрека на путу. Како се радило о таоцима, хапшење ове 
групе није било насумично. Може се претпоставити да је бар за један 
број њих постојао списак за хапшење. У принципу, радило се о угледни -
јим људима. Они су похапшени на послу, код куће или на улици. 
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Из Горњег Милановца доведено је 125 талаца. Заправо, поведено је 
133 талаца, 40 из Горњег Милановца и из села 93 талаца. Али, како је 
међу таоцима из Милановца било жена (8), њих су негде уз пут пустили 
кућама. Остали Милановчани, који су доведени у Крагујевац, сви су 
стрељани. Међутим, има основа да се верује да је Милановчана било 
више него што се у документима помиње. 

Увече, 18. октобра, код својих кућа похапшени су Јевреји, национа-
листи, комунисти, чланови њихових породица и симпатизери. Овој групи 
припадају и тројица Јевреја који доведени из Јагодине и свештеник 
Андра Божић, који је ухапшен код куће у Бадњевцу, 19. октобра. Дуго 
већ обузет мржњом према попу Андри, Марисав Петровић није хтео да 
пропусти прилику да се обрачуна са њим. Зауставио је блиндирани воз 
у Бадњевцу, ухапсио Андру Божића и возом га довео у Крагујевац. 

После тога, уследило је хапшење 20. октобра. Без икаквог реда, људи 
су хапшени код кућа, на послу, улици, пијаци, Лепеници, у школи, цркви 
и другим местима. 

Подацима о месту хапшења обухваћено је 1.808 стрељаних, док за 
573 лица нема података. Велики број ухапшених код куће (668), упућује 
на закључак да су многи били без посла после престанка рада Војно-
техничког завода. На послу је ухапшено 356 људи, на улици 116, на 
пијац и 64, у школи 137. Поуздано се зна да је цела група од око 600 
радник а на регулацији Лепенице ухапшена, али ми у документацији 
имамо податке за 278 људи. Остали су хапшени у биоскопу, полицији, 
кафани, општини, суду, код рођака, а према расположивим подацима, 
један стрељани сам се пријавио. 

У селима само 31 лице од 415 стрељаних није ухапшено код куће. 
Неки су се затекли на улицама, у кафанама, радњи, у цркви, на њиви, а 
један је био у гостима, код родбине. Једна жена и један човек погинули 
су од залуталих метака за време стрељања. 

 
Анализа података о месту рођења стрељаних пружа интересантне 

податке. Она одражава затечено стање, али и нову ситуацију насталу 
после избегличког таласа на почетку ратног сукоба у Југославији.  
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Затечено стање пружа слику снажног, динамичног, мултиетничког Кра-
гујевца. Индустријски потенцијал Крагујевца био је привлачан не само 
за људе из најближег окружења, већ и из свих крајева Југославије, одакле 
су, долазили образовани и стручни кадрови. 

Међу стрељанима у Крагујевцу, рођених Крагујевчана је 723, из 
непосре дног окружења (крагујевачког округа) 877, из Србије 570, из 
других делова Југославије 183, из иностранства 22 и за шест стрељаних 
нема података. Међу стрељанима у селима, 300 су рођени у местима 
стрељања, 59 су из околних села, седморо из Крагујевца, 32 из Србије и 
18 из других делова Југославије. 

У категоријама „рођени у Југославији“ и „рођени у Србији“ има оних 
који су и пре рата живели и радили у Крагујевцу, али и избеглица, који 
су, бежећи од терора окупатора и усташа у Независној Држави Хрват-
ској, спас пронашли у Крагујевцу и околини. На жалост, многи су нашли 
смрт у овој немачкој одмазди. 

 
Занимљиве податке пружа и анализа према почетном слову прези-

мена и појединачним презименима стрељаних. Једино са почетним сло-
вом презимена на „Њ“ нико није стрељан. Укупно, у Крагујевцу и селима, 
највећи број стрељаних има презиме на „М“ 523, а затим следи „С“ 278, 
„П“ 253, „Ј“ 237, „В“ 193, „Р“ 189 и тако даље. У Крагујевцу редослед је 
исти, док се у селима незнатно разликује. 

Према појединачном презимену, за Крагујевац и села, највише стре-
љаних је Јовановића 101, а затим Ђорђевића 78, Петровића 51, Марко-
вића 46, Николића 42, Милосављевића 40, Павловића 35 и тако даље.  
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ЗАКЉУЧАК 

 
 
Ситуација у окупираној Србији 1941. године јасно упућује на узроке 

и повод за стрељање. Историјски извори то само потврђују. Шире гле-
дано, узроци стрељања проистичу већ из чињенице да је дошло до рата 
са Немачком, у створеним условима окупације Србије, и почетка осло-
бодилачке борбе против окупатора. Иако је легитимно право сваког оку-
пираног народа да се бори за слободу, окупатор свуда примењује 
репресију и одмазду у циљу пацификације окупиране територије. 
Истори јска је истина да је само у Србији од окупатора дат формално-
правни основ, кроз наредбу генерала Франца Бемеа, за примену дра-
конских мера одмазде „сто за једног“ према окупираном становништву. 
Ни у једној окупираној земљи западне Европе није било овакве сурово-
сти. Али је било у Белорусији и Русији, било је према Јеврејима. Српски 
народ у целини, нашао се у групи народа који су били изложени гено-
цидном уништењу, од стране више држава и њихових геноцидних поли -
тика. У таквој ситуацији свака искра у Србији палила је пожар и 
изазивала сурове одмазде. Те искре, тај повод за одмазду у Крагујевцу, 
били су немачки губици у борбама са четницима и партизанима 16. 
окто бра 1941. године на Думачи, између Љуљака и Бара. 

Међутим, и поред тога што је све кристално јасно, било је много по-
кушаја да се, у узроке и повод за стрељање, унесу и неки други елементи. 

 
Љотићевци, почев од Марисава Петровића, преко њихових 

историчар а и публициста у емиграцији, дали су посебан допринос 
овоме. По њиховом мишљењу, тај додатни разлог јесте скрнављење ле-
шева убијених немачких војника. У сведочењу 22. децембра 1970. го-
дине, Мари сав Петровић пише: „И да би трагедија српског народа била 
што већа у Шумадији, партизани и четници излили су свој сатански бес 

103



над немачким погинулим војницима. Погинулима одсекли су полне 
удове и ставил и им у уста. Немци су ову потресну слику фотографисали 
и послал и својим вишим командама“173 Ова тврдња је, у светлу историј-
ских извора, бесмислена. Таоци, које су Немци повели са собом у Горњи 
Милановац, сведоче да су Немци покупили своје мртве и рањене и ста-
вили их у камионе. Скрнављење лешева не помињу ни фон Бишофсхау-
зен, ни мајор Кениг, ниједан штаб ниједне немачке дивизије, па ни 
генерал Франц Беме. Зашто би они ћутали о томе да се то заиста дого-
дило, када у Операцијском дневнику 704. дивизије од 3. октобра, о ак-
цији потерног одељења ради пружања помоћи нападнутој колони на 
путу Крагујевац Топола пише: „1 војник нестао, 1 тешки рањеник, а 
нађен 21 унакажен леш.“174 

Послератни писци и историчари наставили су овај тренд, али дода-
јући, пре свега, идеолошку конотацију овом догађају. Драгољуб Петро-
вић пише: „Према овдашњем стању ствари пре би се могло тврдити да 
је прави разлог био тај што су Немци сматрали становништво Крагујевца 
и околине левичарски настројено.“175 

Бранислав Божовић разлоге за стрељање види у томе „што је Крагу-
јевац био раднички центар, што се у њему налазио Војно-технички 
завод... Томе треба додати окупаторске представе о Крагујевцу као граду 
буна и револуционарних акција, важном центру српства и средишту 
Шума дије, леглу комунизма итд.“176 

Благоје Стокић пише да „изгинули и рањени немачки војници нису и 
узрок овоме (стрељању)“.177 Они то и нису, они су повод за стрељање.  

Неки историографи иду тако далеко да узроке траже чак у Светозару 
Марковићу и „Црвеном барјаку самоуправе“, у победи комуниста на 
локалним изборима 1920. године, у Народном фронту слободе, уопште, 

173 Б. М. Карапанџић, Истина о.., 124.
174 Зборник, I, 672.
175 Д. Петровић, Школа злочина, 143.
176 Б. Божовић, н. д., 241
177 Б. Стокић, н. д., 225.
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у некаквој „црвеној“ историји Крагујевца, која је, наводно, била позната 
Немцима и због тога је Крагујевац морао да плати. 

Такође, готово сви ти аутори покушавају да докажу да је Крагујевац 
намерно изабран и да је Крагујевац требао да буде тај застрашујући 
пример за целу Србију. Сви полазе од Харалда Турнера и његових речи 
из реферата од 21. септембра 1941. године: „да је већ из разлога пре-
стижа потребно да се крајњом безобзирношћу поступи бар на једном 
одређеном месту, како би се овим примером застрашили остали делови 
Србије.“178 Овим речима доказују да се то „једно одређено место“ 
искљу чиво односи на Крагујевац. Међутим, Турнер се већ у следећим 
реченицама одређује шта сматра „крајњом безобзирношћу“, где ту ак-
цију треба спровести и који је циљ те акције: „Моје је лично мишљење 
да би требало извршити потпуну евакуацију у простору западно од 
Шапца, у луку између Саве и Дрине... Како је иначе на прагу зима, па 
ће, дакле, ускоро бити немогућ боравак под ведрим небом у планини, 
то би потискивање жена и деце у јужније пусте планине представљало 
за устанике, катастрофу у погледу исхране... Ова акција, на изглед сви-
репа, једино јамчи, по мом уверењу, да ће створити страх и трепет у 
земљи и да ће због забринутости да и њихова родбина не прође тако, 
освестити масу оних који су насилно отерани у устанике, као и њихове 
сараднике.“179 

Додуше, ово је у колизији и са другим њиховим основним ставом, а то 
је да су Немци намерно умањили број стрељаних. Јер, ако су Немци хтели 
да од Крагујевца направе „застрашујући пример за целу Србију“, логично 
је да би они, у циљу застрашивања, чак и увећали број стрељаних. 

Међутим, када се од ове трагедије уклоне све примесе разних поли-
тичких и идеолошких боја, сви покушаји употребе и злоупотребе овог до-
гађаја, остају само огољене чињенице које су неумољиве. Остају стрељани. 

После Другог светског рата, нова власт дала је себи за право да 
почупа крстаче стрељаних и оскрнави њихове гробове и да повреди 

178 Зборник.., I, 447.
179 Исто.
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најду бља осећања њихових породица.   
Много година после рата, у истрајавању на броју од 7.000 стрељаних 
губио се идентитет ових људи. Тако су овим несрећним људима одузета 
имена и сви су они постали безимени заточеници једног митског броја. 
У међувремену, изграђен је монументални музеј, меморијални парк и 
десетина споменика у њему. Можда, наши стрељани суграђани и не 
траже све то од нас. Можда траже само своје име. Јер свака појединачна 
смрт човека, иако се утопила у море смрти која је косила тих дана у 
Крагујевцу и околним селима, ипак је, пре свега, лично страдање. Без 
имена и презимена, без броја, било би као да никада нису ни живели. 
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343 351

1911 1892

344 352

1889 07.08.1922

Станиша Бркић

166



353 361

27.06.1910 1897

354 362

1900 1900

355 363

1901 23.08.1910

356 364

1904 31.08.1922

357 365

1895 1914

358 366

06.10.1895 1901

359 367

29.11.1923 07.02.1910

360 368

1903 1904

Списак стрељаних

167



369 377

1907 1899

370 378

1901 1907

371 379

15.08.1910 19.06.1900

372 380

1899 1900

373 381

10.3.1887 18.10.1909

374 382

15.09.1913 10.02.1894

375 383

1902 1919

376 384

1909 16.03.1900

Станиша Бркић

168



385 393

1874 1890

386 394

02.02.1892 1894

387 395

1907 01.07.1903

388 396

12.05.1911 19.06.1884

389 397

1905 1911

390 398

17.08.1907 1906

391 399

17.08.1907 1912

392 400

1924 1912

Списак стрељаних

169



401 409

1900 28.03.1920

402 410

1910 1918

403 411

16.10.1921 1914

404 412

1921 1886

405 413

1918 1877

406 414

1923 29.09.1924

407 415

1917 31.05.1914

408 416

1907 1923

Станиша Бркић

170



417 425

24.06.1910 03.04.1910

418 426

1911 27.11.1922

419 427

1884 1925

420 428

04.12.1898 15.06.1909

421 429

1885 05.11.1911

422 430

21.11.1923 14.05.1919

423 431

25.03.1919 1926

424 432

05.11.1911 1927

Списак стрељаних

171



433 441

1918 06.05.1923

434 442

1897 1909

435 443

09.05.1909 01.04.1903

436 444

28.11.1917 25.06.1911

437 445

03.01.1920 18.05.1900

438 446

1913 10.03.1908

439 447

1903 1892

440 448

05.01.1921 07.10.1910

Станиша Бркић

172



449 457

1897 1924

450 458

1918 1900

451 459

1900 1906

452 460

1928 22.08.1918

453 461

01.03.1897 1911

454 462

01.01.1898 1905

455 463

1895 1923

456 464

1914 1919

Списак стрељаних

173



465 473

1896 1915

466 474

1909 1911

467 475

1922 1905

468 476

1926 1911

469 477

18.08.1912 20.01.1897

470 478

15.11.1903 1901

471 479

1902 02.01.1894

472 480

08.01.1914 1919

Станиша Бркић

174



481 489

08.08.1909 06.03.1903

482 490

1914 1905

483 491

1900 25.1.1887

484 492

02.10.1912 1906

485 493

1895 15.05.1903

486 494

19.01.1897 29.06.1900

487 495

1904 02.03.1925

488 496

10.08.1900 19.06.1911

Списак стрељаних

175



497 505

14.7.1895 02.05.1917

498 506

1893 1913

499 507

17.04.1922 14.03.1914

500 508

17.10.1912 1878

501 509

25.09.1925 06.01.1924

502 510

28.08.1922 24.12.1895

503 511

1912 1892

-

504 512

1914 01.02.1911

Станиша Бркић

176



513 521

01.08.1909 1900

514 522

04.05.1914 04.10.1925

515 523

07.02.1925 01.04.1925

516 524

02.09.1919 1896

517 525

1899 1908

518 526

1914 1900

519 527

14.03.1920 1916

520 528

1907 1891

Списак стрељаних

177



529 537

1900 1919

530 538

1895 18.06.1898

531 539

05.06.1892 14.04.1897

532 540

1902 1908

533 541

01.12.1921 1920

534 542

1899 1897

535 543

17.09.1923 28.10.1897

536 544

1912 1902

Станиша Бркић

178



545 553

1891 1912

546 554

06.02.1908 1903

547 555

1899 16.10.1905

548 556

1897 28.12.1893

549 557

1885 1903

550 558

1900 1912

551 559

16.09.1908 1887

552 560

1891 20.08.1920

Списак стрељаних

179



561 569

1923 05.06.1911

562 570

1906 1913

563 571

15.08.1905 1907

564 572

1903 14.02.1906

565 573

1906 19.06.1919

566 574

18.09.1907 28.06.1914

567 575

15.10.1905 06.01.1886

568 576

1888 1890

Станиша Бркић

180



577 585

1923 12.04.1909

578 586

27.05.1904 30.12.1908

579 587

1897 1904

580 588

17.07.1912 22.07.1907

581 589

22.02.1904 01.09.1906

582 590

12.02.1921 1894

583 591

1894 1902

584 592

1899 15.03.1925

Списак стрељаних

181



593 601

09.06.1895 1887

594 602

22.12.1922 15.08.1906

595 603

18.03.1908 1897

596 604

1919 10.07.1916

597 605

10.05.1914 1919

598 606

21.02.1923 19.10.1899

599 607

03.06.1920 31.12.1908

600 608

20.05.1909 05.01.1901

Станиша Бркић

182



609 617

21.08.1923 21.03.1924

610 618

15.08.1921 26.02.1906

611 619

1892 20.11.1896

612 620

1894 1896

613 621

1923 1897

614 622

16.02.1925 -

615 623

10.03.1904 1912

616 624

23.08.1924 07.11.1904

Списак стрељаних

183



625 633

14.01.1921 1922

626 634

23.03.1899 1895

627 635

02.02.1911 1922

628 636

09.10.1904 01.10.1922

629 637

06.07.1899 1901

630 638

27.09.1921 1910

631 639

1886 09.01.1898

632 640

11.03.1924 20.09.1894

Станиша Бркић

184



641 649

06.06.1923 1901

642 650

19.11.1909 22.08.1914

643 651

1896 11.02.1896

644 652

1897 22.05.1920

645 653

1910 12.04.1921

646 654

1924 1897

647 655

1874 1903

648 656

1880 15.08.1915

Списак стрељаних

185



657 665

13.07.1906 15.10.1888

658 666

15.09.1906 15.03.1919

659 667

1920 23.02.1900

660 668

07.10.1910 15.07.1896

661 669

11.02.1900 15.06.1905

662 670

1883 1924

663 671

1903 1911

664 672

06.05.1913 1900

Станиша Бркић

186



673 681

17.01.1887 1914

674 682

1907 10.04.1903

675 683

15.07.1923 28.02.1910

676 684

1901 1906

677 685

29.09.1921 1911

678 686

22.05.1900 1895

679 687

1923 20.11.1920

680 688

1900 1897

Списак стрељаних

187



689 697

05.02.1919 1895

690 698

1922 15.04.1911

691 699

1925 21.04.1900

692 700

25.04.1906 10.04.1905

693 701

1893 28.01.1910

694 702

20.09.1905 1921

695 703

10.07.1902 28.05.1923

696 704

1904 10.05.1898

Станиша Бркић

188



705 713

14.01.1892 1901

706 714

1901 26.01.1905

707 715

1920 05.03.1924

708 716

10.07.1911 05.05.1920

709 717

12.09.1909 24.05.1918

710 718

02.09.1922 07.08.1921

711 719

22.02.1898 27.10.1921

712 720

1911 1875

Списак стрељаних

189



721 729

1922 1892

722 730

1897 18.05.1892

723 731

1897 1892

724 732

1901 1892

725 733

17.08.1906 1901

726 734

08.06.1916 06.08.1914

727 735

21.12.1912 03.11.1901

728 736

1904 15.09.1916

Станиша Бркић

190



737 745

1914 1901

738 746

29.04.1912 16.04.1907

739 747

30.08.1904 27.09.1896

740 748

08.09.1901 1900

741 749

27.07.1910 15.06.1906

742 750

17.12.1922 1910

743 751

1899 12.05.1910

744 752

21.10.1920 27.02.1902

Списак стрељаних

191



Станиша Бркић

192

753 761

16.02.1906 30.06.1895

754 762

1911 15.08.1903

755 763

1904 21.11.1914

756 764

05.07.1895

757 765

1898 1893

758 766

1908 1892

759 767

1886 07.07.1913

760 768

01.11.1914 27.02.1918



Списак стрељаних

193

769 777

1920 02.08.1914

770 778

1909 23.01.1921

771 779

02.04.1914 1910

772 780

02.02.1901 1907

773 781

1907 1921

774 782

1922 15.04.1919

775 783

24.06.1892 1913

776 784

29.07.1896 20.01.1892



Станиша Бркић

194

785 793

1890 03.11.1895

786 794

1921 1901

787 795

01.05.1914 1898

788 796

14.09.1906 1902

789 797

04.02.1906 1871

790 798

1921 15.08.1913

791 799

04.04.1908 1912

792 800

03.02.1907 28.06.1911



Списак стрељаних

195

801 809

09.04.1912 16.09.1905

802 810

10.05.1888 15.05.1895

803 811

1912 12.08.1908

804 812

1880 17.10.1895

805 813

1890 1922

806 814

1903 23.01.1915

807 815

03.12.1924 1894

808 816

05.12.1923 04.02.1907



Станиша Бркић

196

817 825

1888 1879

818 826

1914 1903

819 827

1904 31.09.1924

820 828

28.02.1929 1910

821 829

1923 1898

822 830

1876 1911

823 831

1896 15.05.1902

824 832

1884 1885



Списак стрељаних

197

833 841

07.03.1913 1908

834 842

1901 1913

835 843

30.11.1918 1911

836 844

25.04.1923 1891

837 845

06.10.1899 18.10.1901

838 846

1899 13.11.1922

839 847

15.04.1909 1919

840 848

07.02.1914 1897



Станиша Бркић

198

849 857

03.05.1924 05.05.1890

850 858

06.12.1906 13.10.1903

851 859

23.01.1914 26.11.1924

852 860

1904 1901

853 861

1922 1900

854 862

1913 15.11.1910

855 863

18.06.1925 1888

-

856 864

1907 1881



Списак стрељаних

199

865 873

24.03.1909 14.01.1904

866 874

14.08.1907 1876

867 875

10.10.1873 1883

868 876

29.06.1906 1903

869 877

1906 1924

870 878

27.01.1911 16.10.1905

871 879

11.08.1911 1921

872 880

25.02.1908 1920



Станиша Бркић

200

881 889

1922 02.11.1923

882 890

1901 1891

883 891

14.09.1922 1899

884 892

1882 1903

885 893

27.06.1899 1906

886 894

1907 04.10.1904

887 895

25.03.1889 1909

888 896

1889 1899



Списак стрељаних

201

897 905

1899 01.02.1887

898 906

07.08.1917 1904

899 907

- 08.02.1900

-

900 908

1917 1903

901 909

21.04.1907 26.07.1908

902 910

1904 1923

903 911

15.03.1907 1890

904 912

25.07.1894 1909



Станиша Бркић

202

913 921

19.08.1910 1911

914 922

07.01.1904 06.05.1906

915 923

09.02.1908 03.01.1909

916 924

29.11.1913 1905

917 925

1923 09.08.1905

918 926

1912 24.10.1909

919 927

1913 1884

920 928

1910 1923



Списак стрељаних

203

930

01.04.1888

931

938

1895

1927

932

939

1904

1893

933

940

22.06.1906

11.09.1908

934

941

1917

1904

935

942

1909

1922

936

943

15.02.1915

12.06.1865

937

944

1921

01.05.1906

929

05.02.1892



Станиша Бркић

204

946

02.03.1912

947

954

1906

1888

948

955

1913

06.04.1886

949

956

06.10.1895

09.08.1920

950

957

1902

24.09.1911

951

958

09.10.1918

29.02.1903

952

959

03.01.1908

20.03.1923

953

960

1903

1913

945

1895



Списак стрељаних

205

961 969

14.10.1921 15.12.1921

962 970

1896 20.07.1920

963 971

15.02.1900 31.05.1916

964 972

01.05.1903 19.10.1911

965 973

19.01.1906 1900

966 974

17.07.1903 11.04.1889

967 975

17.07.1903 1908

968 976

1926 01.06.1909



Станиша Бркић

206

977 985

11.05.1897 05.03.1906

978 986

16.07.1905 1907

979 987

1923 21.08.1921

980 988

16.10.1905 1902

981 989

25.08.1923 1906

982 990

10.02.1908 02.04.1893

983 991

27.12.1908 1904

984 992

02.12.1909 16.05.1902



Списак стрељаних

207

993 1001

1893 22.09.1907

994 1002

12.03.1900 21.04.1908

995 1003

25.03.1898 1903

996 1004

1920 1907

997 1005

03.01.1900 1908

998 1006

1904 1902

999 1007

1921 1902

1000 1008

20.09.1898 1913



Станиша Бркић

208

1009 1017

10.09.1920 1896

1010 1018

1890 07.05.1909

1011 1019

07.02.1903 10.02.1911

1012 1020

25.01.1920 1891

1013 1021

1888 05.05.1900

1014 1022

1886 1881

1015 1023

1863 1898

1016 1024

1912 23.03.1914



Списак стрељаних

209

1025 1033

1876 17.04.1921

1026 1034

25.01.1903 05.05.1911

1027 1035

22.11.1900 17.09.1908

1028 1036

1898 14.01.1926

1029 1037

1902 1915

1030 1038

10.02.1924 29.05.1901

1031 1039

1906 1896

1032 1040

05.05.1911 30.05.1911



Станиша Бркић

210

1041 1049

16.08.1906 20.04.1893

1042 1050

1916 1906

1043 1051

1902 1878

1044 1052

1874 23.07.1914

1045 1053

20.04.1900 30.09.1907

1046 1054

1919 08.08.1898

1047 1055

27.02.1907 23.02.1897

1048 1056

1899 23.02.1897



Списак стрељаних

211

1057 1065

1886 09.08.1912

1058 1066

22.08.1924 27.01.1906

1059 1067

1892 1899

1060 1068

1881 1909

1061 1069

11.04.1909 1902

1062 1070

08.08.1898 19.01.1903

1063 1071

21.08.1907 1911

1064 1072

1906 14.09.1897



Станиша Бркић

212

1073 1081

19.11.1908 1901

1074 1082

1898 25.10.1906

1075 1083

15.10.1916 15.03.1915

1076 1084

1922 1911

1077 1085

1908 02.08.1908

1078 1086

14.09.1912 25.04.1910

1079 1087

1898 1904

1080

1911 1896



Списак стрељаних

213

1089

12.05.1917 23.11.1925

1090

09.03.1902 08.04.1916

1091

12.10.1912 16.02.1902

1092

27.01.1901 1916

1093

20.02.1925 27.05.1905

1094

21.03.1920 10.02.1886

1095

1887 1896

1096

1888 11.10.1911



Станиша Бркић

214

1105

1873 1919

1106

11.03.1891 24.04.1920

1107

06.12.1905 03.04.1922

1108

1889 1892

1109

1912 1915

1110

06.10.1919 1913

1111

06.12.1888 25.05.1908

1112

17.08.1922 1912



Списак стрељаних

215

1121 1129

25.08.1924 1901

1122 1130

1920 01.08.1900

1123 1131

15.08.1900 15.04.1905

1124 1132

1896 1912

1125 1133

1924 1925

1126 1134

1917 1907

1127 1135

1894 12.09.1922

1128 1136

1923 07.03.1900



Станиша Бркић

216

1137 1145

01.04.1905 1913

1138 1146

1886 1924

1139 1147

1906 11.04.1884

1140 1148

1894 12.11.1880

1141 1149

1899 08.01.1904

1142 1150

1891 1913

1143 1151

03.10.1905 1912

1144 1152

1916 29.09.1906



Списак стрељаних

217

1153 1161

06.09.1901 15.06.1914

1154 1162

1905 1907

1155 1163

01.07.1909 06.04.1908

1156 1164

1914 1901

1157 1165

1894 24.03.1891

1158 1166

18.08.1908 15.12.1913

1159 1167

14.10.1900 1920

1160 1168

1895 24.09.1912



Станиша Бркић

218

1169 1177

1894 1871

1170 1178

1906 22.06.1918

1171 1179

14.12.1924

1172 1180

07.02.1901 1919

1173 1181

1897 1920

1174 1182

1924 14.09.1910

1175 1183

1895 1910

1176 1184

08.05.1908 1879



Списак стрељаних

219

1185 1193

1909 21.04.1914

1186 1194

1884 09.01.1905

1187 1195

1890 1883

1188 1196

1922 02.12.1919

1189 1197

1908 22.02.1914

1190 1198

06.02.1910 1902

1191 1199

1910 1924

1192 1200

1912 1924



Станиша Бркић

220

1201 1209

1927 05.02.1871

1202 1210

1919 1903

1203 1211

29.08.1909 1883

1204 1212

14.06.1899 10.10.1896

1205 1213

1911 18.12.1914

1206 1214

1908 1902

1207 1215

1902 1907

1208 1216

1893 17.03.1872



Списак стрељаних

221

1217 1225

1903 1898

1218 1226

1886 30.09.1920

1219 1227

09.05.1900 1916

1220 1228

15.09.1909 06.05.1900

1221 1229

10.05.1902 23.03.1911

1222 1230

1924 17.04.1905

1223 1231

1896 1911

1224 1232

1888 1882



Станиша Бркић

222

1233 1241

1882 15.03.1898

1234 1242

1902 1898

1235 1243

1883 07.11.1922

1236 1244

31.01.1907 20.09.1894

1237 1245

1909 07.03.1907

1238 1246

15.03.1902 1925

1239 1247

1903 1905

1240 1248

05.06.1904 1898



Списак стрељаних

223

1249 1257

1885 1913

1250 1258

1927 1898

1251 1259

1905 17.11.1896

1252 1260

15.06.1907 1910

1253 1261

1918 1906

1254 1262

1899 1916

1255 1263

20.02.1900 1921

1256 1264

1898 1906



Станиша Бркић

224

1265 1273

1906 09.05.1914

1266 1274

1922 17.09.1924

1267 1275

1895 1903

1268 1276

18.02.1910 15.03.1924

1269 1277

1911 12.02.1902

1270 1278

15.08.1896 1891

1271 1279

1895 1895

1272 1280

1902 25.05.1912



Списак стрељаних

225

1281 1289

20.05.1889 19.08.1917

1282 1290

1909 14.03.1921

1283 1291

1904 21.05.1915

1284 1292

15.03.1924 1918

1285 1293

1902 1893

1286 1294

19.04.1911 1891

1287 1295

1894 1912

1288 1296

1919 09.07.1904



Станиша Бркић

226

1297 1305

1913 22.02.1904

1298 1306

30.01.1911 20.12.1893

1299 1307

20.08.1910 1897

1300 1308

04.04.1908 14.05.1905

1301 1309

12.08.1905 1908

1302 1310

09.08.1904 10.05.1913

1303 1311

04.03.1900 1912

1304 1312

26.09.1921 31.08.1905



Списак стрељаних

227

1313 1321

01.04.1900 1909

1314 1322

1905 31.03.1899

1315 1323

1907 1905

1316 1324

1897 1905

1317 1325

1906 1928

1318 1326

1881 03.05.1899

1319 1327

1906 1877

1320 1328

15.06.1900 1927



Станиша Бркић

228

1329 1337

17.08.1912 1896

1330 1338

1919 1895

1331 1339

15.01.1898 1904

1332 1340

18.11.1908 31.12.1919

1333 1341

1921 1911

1334 1342

23.11.1919 1907

1335 1343

20.06.1912 05.10.1900

1336 1344

1921 1893



Списак стрељаних

229

1345 1353

06.04.1908 1923

1346 1354

1920 28.08.1897

1347 1355

09.01.1913 1910

1348 1356

1917 1908

1349 1357

25.02.1924 01.07.1909

1350 1358

1925 1922

1351 1359

10.05.1904 1916

1352 1360

10.06.1920 09.05.1913



Станиша Бркић

230

1361 1369

1921 1913

1362 1370

1921 1897

1363 1371

1928 28.10.1923

1364 1372

13.05.1885 1919

1365 1373

25.07.1905 15.02.1922

1366 1374

1912 1896

1367 1375

1894 12.11.1890

1368 1376

23.06.1905 1895



Списак стрељаних

231

1377 1385

1907 20.04.1895

1378 1386

1902 1910

1379 1387

1908 1901

1380 1388

21.03.1921 1919

1381 1389

27.04.1921 16.01.1921

1382 1390

1900 07.11.1918

1383 1391

02.02.1902 1886

1384 1392

21.05.1906 1911



Станиша Бркић

232

1393 1401

1907 1900

1394 1402

05.03.1889 16.01.1904

1395 1403

05.07.1897 1898

1396 1404

14.03.1904 1893

1397 1405

18.2.1896 1928

1398 1406

1896 1910

1399 1407

1920 1902

1400 1408

06.05.1921 1907



Списак стрељаних

233

1409 1417

1921 1888

1410 1418

1924 1910

1411 1419

23.09.1921 20.08.1914

1412 1420

1907 1895

1413 1421

1924 17.06.1913

1414 1422

03.09.1921 1908

1415 1423

12.12.1908 1906

1416 1424

23.06.1921 01.08.1898



Станиша Бркић

234

1425 1433

1903 1871

1426 1434

21.04.1904 1921

1427 1435

1905 -

1428 1436

1908 1890

1429 1437

30.11.1912 -

1430 1438

1914 13.08.1886

1431 1439

1878 17.01.1899

1432 1440

15.10.1911 1909



Списак стрељаних

235

1441 1449

03.01.1888 1910

1442 1450

1897 1912

1443 1451

10.03.1926 14.01.1914

1444 1452

1927 1908

1445 1453

14.03.1921 1894

1446 1454

1909 1909

1447 1455

1899 09.02.1906

1448 1456

12.11.1921 05.02.1913



Станиша Бркић

236

1457 1465

14.01.1888 10.03.1900

1458 1466

1901 21.05.1903

1459 1467

1921 24.11.1894

1460 1468

1911 1902

1461 1469

1915 23.12.1892

1462 1470

04.05.1895 27.01.1909

1463 1471

1923 28.06.1914

1464 1472

06.01.1904 1901



Списак стрељаних

237

1473 1481

20.04.1922 06.08.1918

1474 1482

- 1910

1475 1483

11.03.1907 05.03.1908

1476 1484

1893 1897

1477 1485

23.09.1919 1910

1478 1486

1907 1901

1479 1487

1903 1910

1480 1488

1902 06.02.1904



Станиша Бркић

238

1489 1497

21.06.1923 18.2.1896

1490 1498

31.12.1923 1909

1491 1499

08.04.1895 1904

1492 1500

24.01.1901 1904

1493 1501

1893 1903

1494 1502

12.11.1904 1920

1495 1503

1904 1918

1496 1504

1900 1889



Списак стрељаних

239

1505 1513

10.10.1898 1906

1506 1514

01.10.1892 14.05.1914

1507 1514

18.04.1911 14.05.1914

1508 1516

1912 20.01.1900

1509 1517

14.05.1904 07.06.1906

1510 1518

1907 20.12.1929

1511 1519

1901 1891

1512 1520

18.01.1913 29.08.1921



Станиша Бркић

240

1521 1529

18.08.1901 1880

1522 1530

26.02.1923 1907

1523 1531

01.05.1910 15.02.1883

1524 1532

1914 1901

1525 1533

09.06.1908 18.01.1920

1526 1534

1908 1888

1527 1535

1911 10.04.1920

1528 1536

25.12.1910 1912



Списак стрељаних

241

1537 1545

1892 1892

1538 1546

1921 15.02.1902

1539 1547

1888 1900

1540 1548

01.07.1920 01.08.1913

1541 1549

1892 1901

1542 1550

1880 1893

1543 1551

1912 06.02.1909

1544 1552

22.03.1888 1904



Станиша Бркић

242

1553 1561

18.01.1915 1919

1554 1562

22.03.1910 15.05.1890

1555 1563

22.03.1910 09.02.1900

1556 1564

1917 1918

1557 1565

1907 1894

1558 1566

04.02.1907 1884

1559 1567

1913 22.02.1906

1560 1568

28.06.1911 1911



Списак стрељаних

243

1569 1577

1882 05.08.1917

1570 1578

1888 1917

1571 1579

1903 1893

1572 1580

19.02.1906 1894

1573 1581

1910 1894

1574 1582

1873 15.08.1891

1575 1583

1899 1898

1576 1584

14.12.1916 1914



Станиша Бркић

244

1585 1593

1907 1913

1586 1594

1908 1923

1587 1595

1907 1922

1588 1596

15.05.1890 1888

1589 1597

29.01.1921 1903

1590 1598

13.12.1902 19.01.1915

1591 1598

1907 19.01.1915

1592 1600

17.09.1912 25.08.1918



Списак стрељаних

245

1601 1609

26.12.1912 1896

1602 1610

05.01.1904 1905

1603 1611

12.02.1907 26.04.1907

1604 1612

10.05.1908 1873

1605 1613

13.10.1919 1886

1606 1614

1906 1879

1607 1615

25.01.1914 28.11.1887

1608 1616

25.01.1914 1922



Станиша Бркић

246

1617 1625

01.01.1910 1902

1618 1626

1904 1874

1619 1627

25.07.1908 1911

1620 1628

11.10.1923 1924

1621 1629

23.11.1921 26.10.1921

1622 1630

25.03.1907 07.02.1917

1623 1631

05.01.1903 13.12.1894

1624 1632

1871 1907



Списак стрељаних

247

1633 1641

1887 1911

1634 1642

1926 1907

1635 1643

1929 1887

1636 1644

27.07.1922 1901

1637 1645

1893 1904

1638 1646

1893 1923

1639 1647

1925 1896

1640 1648

1928 1910



Станиша Бркић

248

1649 1657

1903 1919

1650 1658

1896 09.06.1924

1651 1659

05.02.1893 1896

1652 1660

1895 08.02.1902

1653 1661

1908 12.07.1912

1654 1662

1924 1915

1655 1663

1909 1910

1656 1664

26.12.1912 1905



Списак стрељаних

249

1665 1673

03.08.1900 1885

1666 1674

29.04.1918 8.8.1897

1667 1675

1905 1903

1668 1676

1906 10.05.1902

1669 1677

1920 23.06.1902

1670 1678

02.02.1910 22.01.1914

1671 1679

23.11.1911 25.02.1910

1672 1680

03.11.1902 1892



Станиша Бркић

250

1681 1689

05.04.1892 1886

1682 1690

1910 1873

1683 1691

21.09.1908 1903

1684 1692

1901 1886

1685 1693

1929 06.06.1914

1686 1694

1907 10.03.1922

1687 1695

16.06.1916 07.07.1886

1688 1696

1884 08.08.1912



Списак стрељаних

251

1697 1705

28.01.1924 1882

1698 1706

1909 28.8.1892

1699 1707

1909 1896

1700 1708

22.02.1915 28.02.1910

1701 1709

10.09.1919 1906

1702 1710

01.11.1921 1882

1703 1711

16.11.1900 1923

1704 1712

1869 04.02.1908



Станиша Бркић

252

1713 1721

02.07.1899 24.04.1919

1714 1722

1904 20.04.1910

1715 1723

16.02.1912 16.09.1908

1716 1724

15.02.1896 1910

1717 1725

07.07.1925 1892

1718 1726

1882 28.03.1920

1719 1727

26.09.1919 1907

1720 1728

1901 1913



Списак стрељаних

253

1729 1737

18.12.1905 28.06.1908

1730 1738

25.05.1906 18.11.1921

1731 1739

01.08.1891 1924

1732 1740

1924 1905

1733 1741

16.02.1923 26.02.1910

1734 1742

10.10.1922 14.01.1902

1735 1743

03.09.1905 1922

1736 1744

1886 1909



Станиша Бркић

254

1745 1753

23.06.1909 1922

1746 1754

1887 1905

1747 1755

1909 1881

1748 1756

26.07.1915 1889
-

1749 1757

1910 1874

1750 1758

1895 1910

1751 1759

07.09.1908 10.11.1911

1752 1760

25.02.1875 18.08.1916



Списак стрељаних

255

1761 1769

10.03.1913 1922

1762 1770

1913 07.01.1901

1763 1771

02.08.1917 07.07.1897

1764 1772

02.08.1917 1881

1765 1773

18.01.1911 29.07.1909

1766 1774

1919 17.02.1896

1767 1775

1912 05.04.1900

1768 1776

24.02.1917 1881



Станиша Бркић

256

1777 1785

1887 05.05.1918

1778 1786

19.08.1922 03.04.1905

1779 1787

1891 15.08.1911

1780 1788

25.01.1895 20.01.1920

1781 1789

1905 1889

1782 1790

22.01.1906 1914

1783 1791

1903 1911

1784 1792

1878 29.08.1924



Списак стрељаних

257

1793 1801

1902 1906

1794 1802

28.08.1920 28.03.1912

1795 1803

05.07.1924 1912

1796 1804

25.11.1906 1904

1797 1805

1927 1903

1798 1806

1888 1902

1799 1807

1923 22.06.1903

1800 1808

23.01.1908 1898



Станиша Бркић

258

1809 1817

1898 1897

1810 1818

1913 1912

1811 1819

1915 25.10.1892

1812 1820

1884 1888

1813 1821

05.06.1913 22.03.1904

1814 1822

1924 03.09.1913

1815 1823

1924 1902

1816 1824

29.04.1909 24.03.1924



Списак стрељаних

259

1825 1833

19.08.1922 10.05.1909

1826 1834

1922 06.04.1900

1827 1835

05.08.1894 01.05.1904

1828 1836

1924 24.05.1908

1829 1837

17.05.1917 1911

1830 1838

1880 1895

1831 1839

1895 1906

1832 1840

12.08.1901 1903



Станиша Бркић

260

1841 1849

12.08.1921 1899

1842 1850

26.05.1900 24.01.1897

1843 1851

1894 08.06.1908

1844 1852

1910 1907

1845 1853

1923 10.03.1907

1846 1854

16.02.1912 12.10.1910

1847 1855

03.04.1907 -

-

1848 1856

1911 1897



Списак стрељаних

261

1857 1865

1887 24.07.1910

1858 1866

1895 1873

1859 1867

1911 23.05.1893

1860 1868

1893 14.01.1908

1861 1869

06.07.1921 15.10.1923

1862 1870

22.06.1903 1908

1863 1871

15.04.1880 1889

1864 1872

12.10.1889 1900



Станиша Бркић

262

1873 1881

11.07.1894 15.03.1905

1874 1882

17.06.1906 1888

1875 1883

12.01.1924 1910

1876 1884

1902 11.07.1914

1877 1885

06.12.1914 -

-

1878 1886

1915 1915

1879 1887

1916 1912

1880 1888

27.01.1913 01.07.1901



Списак стрељаних

263

1889 1897

1895 1898

1890 1898

21.12.1920 17.03.1913

1891 1899

27.02.1921 1895

1892 1900

27.07.1902 1910

1893 1901

26.12.1897 24.05.1924

1894 1902

07.01.1896 1894

1895 1903

25.06.1908 1928

1896 1904

14.05.1914 21.08.1916



Станиша Бркић

264

1905 1913

1914 23.08.1889

1906 1914

06.04.1902 27.09.1905

1907 1915

12.08.1921 1911

1908 1916

1886 25.06.1901

1909 1917

25.10.1920 10.06.1906

1910 1918

15.12.1894 1893

1911 1919

23.02.1913 1893

1912 1920

21.12.1912 17.04.1914



Списак стрељаних

265

1921 1929

1890 13.10.1919

1922 1930

06.06.1900 1922

1923 1931

01.06.1903 12.01.1894

1924 1932

01.03.1915 1900

1925 1933

02.04.1921 11.02.1900

1926 1934

1903 1886

1927 1935

1909 1904

1928 1936

1903 20.09.1906



Станиша Бркић

266

1937 1945

15.05.1922 1901

1938 1946

1907 1918

1939 1947

1883 24.08.1901

1940 1948

18.03.1896 1899

1941 1949

23.04.1900 06.01.1924

1942 1950

1894 17.12.1909

1943 1951

27.05.1918 1907

1944 1952

1894 1904



Списак стрељаних

267

1953 1961

22.6.1898 1910

1954 1962

1899 1910

1955 1963

26.12.1901 1904

1956 1964

23.08.1889 1901

1957 1965

05.04.1899 1906

1958 1966

1904 20.03.1912

1959 1967

22.08.1901 1891

1960 1968

10.09.1900 01.02.1922



Станиша Бркић

268

1969 1977

02.09.1912 1907

1970 1978

1926 15.04.1910

1971 1979

29.05.1912 06.03.1919

1972 1980

30.08.1908 06.05.1916

1973 1981

1912 1910

1974 1982

20.10.1896 1887

1975 1983

1903 06.08.1910

1976 1984

13.02.1897 1872



Списак стрељаних

269

1985 1993

1911 12.05.1914

1986 1994

12.06.1907 1908

1987 1995

1906 1897

1988 1996

14.07.1924 23.01.1901

1989 1997

23.03.1903 08.05.1910

1990 1998

1903 1912

1991 1999

02.08.1910 30.01.1901

1992 2000

27.03.1895 30.01.1924



Станиша Бркић

270

2001 2009

1925 1904

2002 2010

05.03.1886 03.03.1909

2003 2011

06.09.1892 1897

2004 2012

12.05.1914 1884

2005 2013

03.01.1892 1877

2006 2014

1902 25.07.1918

2007 2015

1908 1892

2008 2016

19.05.1907 1912



Списак стрељаних

271

2017 2025

20.09.1900 1904

2018 2026

1912 11.04.1906

2019 2027

1908 29.04.1925

2020 2028

10.05.1923 19.12.1916

2021 2029

1901 1895

2022 2030

02.08.1898 1912

2023 2031

1902 05.03.1920

2024 2032

18.08.1903 1902



Станиша Бркић

272

2033 2041

06.02.1921 02.01.1900

2034 2042

10.03.1895 23.08.1925

2035 2043

26.08.1921 1901

2036 2044

07.05.1892 16.03.1916

2037 2045

1902 1907

2038 2046

1895 01.02.1911

2039 2047

1911 06.02.1924

2040 2048

1910 09.03.1897



Списак стрељаних

273

2049 2057

16.08.1907 18.08.1906

2050 2058

22.03.1921 1902

2051 2059

1901 1925

2052 2060

1914 1908

2053 2061

1923 12.03.1899

2054 2062

05.05.1902 22.03.1922

2055 2063

02.02.1922 1902

2056 2064

05.05.1902 1909



Станиша Бркић

274

2065 2073

05.10.1911 1915

2066 2074

14.10.1905 14.04.1921

2067 2075

1899 1899

2068 2076

1886 1911

2069 2077

1895 1901

2070 2078

01.03.1915 29.08.1909

2071 2079

1923 1924

2072 2080

1921 1892



Списак стрељаних

275

2081 2089

1900 1914

2082 2090

17.02.1902 1885

2083 2091

18.01.1895 15.01.1884

2084 2092

01.01.1925 1898

2085 2093

02.03.1901 16.11.1903

2086 2094

1908 15.08.1903

2087 2095

23.01.1922 1903

2088 2096

1904 1899



Станиша Бркић

276

2097 2105

23.11.1924 01.08.1904

2098 2106

12.06.1891 18.3.1897

2099 2107

12.07.1918 10.03.1909

2100 2108

12.07.1918 1907

2101 2109

18.05.1913 1902

2102 2110

09.03.1919 1903

2103 2111

30.11.1906 12.07.1914

2104 2112

1922 02.08.1910



Списак стрељаних

277

2113 2121

1894 13.07.1909

2114 2122

1910 15.06.1909

-

2115 2123

10.04.1903 08.01.1899

2116 2124

1922 02.02.1907

2117 2125

1899 04.06.1890

2118 2126

1907 1920

2119 2127

1916 06.03.1908

2120 2128

1914 1907



Станиша Бркић

278

2129 2137

1889 1894

2130 2138

1905 1895

2131 2139

1893 13.02.1910

2132 2140

1889 1905

2133 2141

1925 1906

2134 2142

04.09.1911 1901

2135 2143

04.01.1924 1903

2136 2144

1899 1907



Списак стрељаних

279

2145 2153

1920 1922

2146 2154

06.07.1921 16.04.1901

2147 2155

1900 1898

2148 2156

22.10.1897 1891

2149 2157

1903 17.10.1899

2150 2158

10.01.1913 1913

2151 2159

09.07.1921 22.04.1898

2152 2160

11.10.1903 18.10.1905



Станиша Бркић

280

2161 2169

10.06.1899 1899

2162 2170

1899 20.05.1892

2163 2171

21.09.1915 1911

2164 2172

1901 24.06.1907

2165 2173

1903 06.01.1915

2166 2174

1883 1910

2167 2175

21.06.1913 1921

2168 2176

09.09.1911 1925



Списак стрељаних

281

2177 2185

06.05.1909 1921

2178 2186

1912 22.10.1912

2179 2187

18.07.1907 1922

2180 2188

1886 02.04.1904

2181 2189

20.08.1924 21.5.1887

2182 2190

03.10.1894 1911

2183 2191

1899 09.03.1908

2184 2192

27.04.1890 15.05.1899



Станиша Бркић

282

2193 2201

1911 19.06.1911

2194 2202

05.02.1920 15.11.1914

2195 2203

15.11.1914 1904

2196 2204

1919 1884

2197 2205

1896 1900

2198 2206

1927 1901

2199 2207

04.11.1907 25.04.1907

2200 2208

18.05.1926 11.01.1911



Списак стрељаних

283

2209 2217

1911 1906

2210 2218

1881 1874

2211 2219

1900 1904

2212 2220

25.02.1875 1911

2213 2221

23.07.1897 23.06.1904

2214 2222

1909 08.03.1899

2215 2223

26.02.1916 1885

2216 2224

1915 1890



Станиша Бркић

284

2225 2233

1912 16.11.1910

2226 2234

1895 1910

2227 2235

10.04.1892 21.08.1905

2228 2236

10.06.1912 17.10.1899

2229 2237

15.08.1904 27.11.1921

2230 2238

05.04.1888 16.12.1902

2231 2239

04.04.1912 22.07.1897

2232 2240

1925 19.02.1921



Списак стрељаних

285

2241 2249

25.03.1903 1904

2242 2250

07.12.1910 17.05.1899

2243 2251

16.12.1902 1906

2244 2252

1903 01.08.1905

2245 2253

03.04.1910 19.03.1926

2246 2254

1902 1908

2247 2255

1911 02.07.1904

2248 2256

03.05.1917 1899



Станиша Бркић

286

2257 2265

08.05.1902 1902

2258 2266

1880 1924

2259 2267

21.12.1899 22.02.1910

2260 2268

1899 1901

2261 2269

1903 25.09.1912

2262 2270

1890 1902

2263 2271

28.06.1912 1906

2264 2272

1888 07.06.1912
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2273 2281

1900 08.10.1918

2274 2282

16.10.1916 1914

2275 2283

25.06.1911 03.02.1895

2276 2284

1898 1904

2277 2285

1908 1904

2278 2286

1907 1899

2279 2287

22.01.1896 1904

2280 2288

07.05.1909 1890
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2289 2297

13.10.1911 23.12.1893

2290 2298

10.10.1906 1894

2291 2299

26.08.1911 1891

2292 2300

18.12.1904 10.05.1912

2293 2301

12.05.1906 18.08.1912

2294 2302

12.06.1918 1899

2295 2303

13.02.1899 21.09.1905

2296 2304

02.02.1907 1912
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2305 2313

06.06.1906 12.11.1921

2306 2314

1906 1895

2307 2315

1912 1897

2308 2316

1907 02.06.1911

2309 2317

1888 1919

2310 2318

1910 1922

2311 2319

24.06.1901 13.08.1914

2312 2320

04.12.1904 14.12.1894
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2321 2329

- 1922
-

2322 2330

1912 05.11.1901

2323 2331

1900 1896

2324 2332

1923 1893

2325 2333

1904 1922

-

2326 2334

1924 1899

2327 2335

19.12.1892 15.05.1910

2328 2336

08.03.1908 1914
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2337 2345

07.06.1912 1879

2338 2346

16.10.1916 10.10.1906

2339 2347

1916 18.02.1895

2340 2348

1899 26.08.1911

2341 2349

1881 1905

2342 2350

1899 1896

2343 2351

10.03.1915 1923

2344 2352

1903 1891
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2353 2361

1895 1908

2354 2362

1883 1910

2355 2363

27.10.1910 24.08.1906

2356 2364

1906 1900

-

2357 2365

09.06.1914 1920

2358 2366

1921 11.10.1915

2359 2367

1922 14.06.1925

2360 2368

07.11.1915 1890
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2369 2377

1898 23.03.1923

2370 2378

23.12.1895 27.05.1898

2371 2379

12.11.1901 1904

2372 2380

06.03.1910 1906

2373 2381
-
-

1921

2374

21.10.1921

2375

1876

2376

1903
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СПИСАК ПРЕЖИВЕЛИХ 

 
 

19. октобар: 
Мечковац-Илићево 

1. Јеремић Милош 
2. Станојевић Милан 
3. Стевановић Живан 
 

Маршић 
1. Јовановић Драгољуб 
2. Јовић Живадин 
3. Максимовић Реља 
4. Пантић Костадин 
5. Урошевић Радисав 
6. Урошевић Радосав 
 

Грошница 
1. Вујадиновић Светислав 
2. Вуковић Радисав 
3. Вуксановић Михаило 
4. Глишовић Љубомир 
5. Глишовић Момир 
6. Миловановић Милинко 
7. Милојевић Драгомир 
8. Милосављевић Светислав 
9. Петровић Миленко 
10. Петровић Радован 
11. Ратинац Властимир 
12. Станић Милија 
 

20. октобар 
Крагујевац 

1. Алексић Пантелија 
2. Баржу Тодор 
3. Бибић Милосав 
4. Ивановић Миодраг 
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5. Јовановић Живојин 
6. Калиманчевић Владимир 
7. Катушић Петар 
8. Мојсиловић Миодраг 
9. Радовић Павле 
 

21. октобар 
Крагујевац 

1. Алваџић Васа 
2. Вељановић Никодије 
3. Ђорђевић Јован 
4. Ђуретановић Божидар 
5. Ђурић Милоје 
6. Ђурић Михаило 
7. Јовановић Љубомир 
8. Јовановић Радомир 
9. Јовановић Ратибор 
10. Ловић Милован 
11. Марковић Добривоје 
12. Матић Драгомир 
13. Милић Гаврило 
14. Миловановић Богдан 
15. Милошевић Миливоје 
16. Миљојчић Радосав 
17. Молтер Живорад 
18. Нешић Зарије 
19. Никитовић Василије 
20. Николић Будимир 
21. Обреновић Милован 
22. Палић Радомир 
23. Паљић Радосав 
24. Радовановић Димитрије 
25. Радојчић Драгомир 
26. Ристић Милисав 
27. Рихтеровић Радослав 
28. Симић Живадин 
29. Симић Тихомир 
30. Срећковић Драгомир 
31. Стевановић Хранислав 
 

 



 
 
 
РЕЗИМЕ 
 
 

Стрељање у Крагујевцу 21. октобра 1941. године представља један 
од највећих злочина Немаца на тлу Србије у току Другог светског рата, 
како по броју жртава, тако и по начину извршења. Током рата и у после-
ратном периоду овај злочин у Крагујевцу уздигао се до симбола стра-
дања српског народа. 

Не мирећи се са окупацијом своје земље, српски народ је одговорио 
диверзијама, саботажама и устанком. У септембру 1941. године устанак 
је израстао у општенародни покрет. Због растерећења ратовања на 
Исто ку,  Немачка је предузела одлучне мере како би угушила устанак. 
тај задатак поверен је генералу Францу Бемеу и он је од 22. септембра 
до почетка децембра 1941. године успео да за извесно време угуши уста-
нак у Србији. Иза ове акције је остала спаљена Србија и крвави трагови 
око 26.000 убијених. 

Поступајући по Бемеовој наредби од 10. октобра 1941. године Немци 
су у Србији извршили више масовних стрељања у знак одмазде. 

Повод за стрељање у Крагујевцу били су немачки губици у борби са 
заједничким четничким и партизанским снагама 16. октобра 1941.  
године, на путу Крагујевац Горњи Милановац. У тој борби Немци су 
имали 10 мртвих и 26 рањених војника. према одредби из наредбе гене -
рала Франца Бемеа – за једног убијеног војника стрељаће 100 људи, а 
за рањеног 50 људи. наредбу о стрељању у Крагујевцу донео је кома -
ндант 749. пука, мајор Ото Деш, а руководилац акцијом стрељања био 
је командант 1. батаљона 724. пука, мајор Паул Кенинг. На интервенцију 
Крајскоманданта Крагујевца, Ота фон Бишофсхаузена, са стрељањем 
се отпочело по околни селима 19. октобра, јер су села била „легло и база 
бандита“. Како је број стрељаних био недовољан, одлучено је да се стре-
љање настави у самом граду. Дана 20. октобра у Крагујевцу је ухапшено 
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више хиљада људи који су затворени у топовске шупе, на периферији 
града. увече су стрељани затвореници из месног затвора и јеврејско–
комуни стичка група. Стрељање 21. октобра почело је у 7 сати ујутро и 
заврш ило се до 14 сати. Стрељано је више хиљада људи, међу којима су 
били и ђаци крагујевачких средњих школа и дечаци од 11 до 15 година. 

Подаци о броју стрељаних су различити и крећу се од 2300, према 
немачким изворима, па све до 12.000. У народу преовлађује веровање 
да је стрељано око 7000 људи. То је број који је прихваћен и у садашњој 
званичној историографији. 

У Спомен-музеју „21. октобар“, после вишегодишњих истраживања 
до сада свих доступних извора и истраживања на терену, сакупљени су 
подаци 2796 стрељаних људи и подаци о 61 преживелом у ова три дана. 
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SUMMARY 
 
 

The shooting in Kragujevac on October 21st 1941 represents one of the 
biggest German crimes on the territory of Serbia during the Second World 
War not only by number of victims but also according to the way of carry-
ing out. During the war and in the postwar period the crime in Kragujevac 
ascended to a symbol of suffering of the Serbian people. 

Not reconciling themselves to the occupation of their country the 
Serbia n people replied with diversions, sabotage and uprising. In Septem-
bar 1941 the uprising grew into a people’s movement. Because of unbur-
dening its campaign in the East, Germany took resolute measures in order 
to  crush the uprising. The task was imposed upon general Franz Bohme 
and he, from September 22nd up to the beginning of December, suc-
ceeded in crushing the uprising in Serbia, at least for a while. A blood trail 
of about 26.000 killed people and burned down Serbia was left behind. 
Obeying Bohme’s order from October 10th 1941 his soldiers carried out a 
lot of execu tions throughout Serbia as a sign of reprisal. The German ca-
sualties in combat with joint chetnik and partisan forces on the road be-
tween Kragujevac and Gornji Milanovac on October 16th 1941 were a 
pretext for the execution in Kragujevac. In that combat Germans had 10 
killed and 26 wounded soldiers. According to a regulation from general 
Franz Bohme’s order they decided to execute 100 men for one killed and 
50 for one wounded German soldier. The order was given by major Otto 
Desch, commander of 749th regiment, and major Paul Konig, commander 
of 1st battalion of 724th regiment was in charge of the act of execution. 
Due to intervention of Kreis/commandant of Kragujevac Otto von Bischof-
shausen executions began in surrounding villages on October 19th 1941, 
because villages were “breeding ground and base for bandits”. Since the 
number of the executed was insufficient it was decided to continue with 
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executions in Kragujevac. On October 20th several thousand men were 
arrested and imprisoned in gun storage sheds in the suburbs. Prisoners 
from local jail and a Jewish-communist group were executed the same 
evening. The execution began at 7 o’clock in the morning and finished by 
2 o’clock in the afternoon on October 21st 1941. Among several thousand 
executed men there were several hundred students of Kragujevac second-
ary schools and boys between the ages of 11 and 15. 

The data about the executed are different and range from 2.300, acco -
rding to German sources, up to 12.000. Prevailing popular belief is that 
about 7.000 men were executed. That is the number which is also accepted 
in official historiography. The data for 2.797 executed and 61 survivors in 
those three days have been gathered in the Memorial Museum “21st Octo -
ber” after many years of research into all, till today, available sources and 
investigation in the field. 
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ИДЕОЛОШКА УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА СРПСКЕ ТРАГЕДИЈЕ180 

 
 

Апстракт 

 У овом кратком тексту додирнути су сви или бар приближно сви 
аспекти идеолошке злоупотребе крагујевачких жртава. Њихова 
жртва постала је забран комунистичке идеологије и манипулације, 
и дуго времена није се смело ни заћи у њега. Страшнија од безосећај-
ности била је идеолошка злоупотреба жртава. Преко величине њи-
хове несреће почели су се доказивати тешко одрживи ставови: 
колико је нека средина на социјалистичком путу, колика је и каква 
правоверност кадрова и друго. Није било давно и не сме се забора-
вити како су се Крагујевац и Краљево малтене „такмичили“ у томе, 
где је било више жртава. Више нису били важни људи, ко су и шта 
су они, била је важна лична или политичка корист која се могла 
извући из њихове жртве. 

Последњи је час да подвучемо црту испод последња два века 
историје и направимо рекапитулацију свих наших победа и пораза. Са 
израженим осећај за слободу и правичност, и дужношћу према себи и 
својој традицији, плаћали смо често превисоку цену. Готово је 
застрашујућа неусклађеност између поменутих идеала и обавезе 
одржавања, односно, опстанка нашег народа. Бранећи слободу и част, 
али и ратујући, и када је требало и када није, а понекад и ради туђих 
интереса, српски народ је остварио много победа, али је плаћао 
најскупљу цену, небројеним, људским жртвама, у неким крајевима до 
биолошког затирања. Онда су дошли порази у којим су изгубљени многи 
српски етнички простори, али жртве наших победа нисмо повратили у 

180  Излагање на округлом столу „Краљево, октобра 1941“ одржаном 16. 
октобра 2001. године у Краљеву и објављено у зборнику радова „Краљево, октобра 
1941“ које је штампано 2003. године у издању Народног музеја Краљево и Истори -
јског архива Краљево.

303



Станиша Бркић

304

поразима. На крају, ушли смо у зону беле куге, и окружени нацијама и 
религијама са хипернаталитетом, налазимо се пред опасношћу да нам 
21. век донесе коначно нестајање. 

Када говорим о рекапитулацији мислим на суочавање са истином, 
која ће сигурно бити болна, али без ње не можемо даље. Желим да 
спознамо наше незнање, наше немање мудрости, наше погрешне 
изборе, наше залуђивање митовима. Доста нам је више поноса нашом 
историјом која је сва натопљена крвљу нашег народа. Пред само једном 
нашом жртвом, а било их је на десетине и стотине хиљада, бледе сав 
наш пркос и понос, све наше слободарске традиције. Зар не знадосмо 
макар једном да се сачувамо, него се увек препуштасмо погибљи? 
Причати о поносу зато што смо гинули и зато што су нас убијали могу 
само мрзитељи српског народа и они Срби који су идеологију 
супротставили свом сопственом народу и који су због ње убијали тај свој 
народ са не мање жестине од окупатора. 

Данас историчари и историја имају два изузетно важна задатка: да 
раскринкају лажи комунистичке историографије и да се попишу све 
наше жртве из последњег рата. Толико је лажи изречено и написано о 
„НОБ-у и револуцији“ да је њихов терет постао неиздржљив, јер су те 
лажи пола века обликовале нашу свест и усмеравале наше деловање. 
Победа истине значиће за наш народ буђење из другог идеолошког 
хипнотичког сна. Ипак, ако желимо да будемо достојни наших предака 
и да заслужимо поштовање наших потомака, морамо променити и 
однос према нашим жртвама. Најмање што можемо урадити јесте да 
именом и презименом попишемо све њих, јер ако то не урадимо, 
њихова ће трагедија бити потпуна. Ако их заборавимо, биће као да нису 
ни постојали. 

Из ових општих назнака желим да се вратим једном конкретном 
догађају, а то је стрељање у Крагујевцу 1941. године. Али, када говорим 
о Крагујевцу, ја говорим о Краљеву, Београду, Шапцу, Драгинцу или било 
ком другом нашем стратишту. Принцип је исти. 
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У крагујевачкој трагедији неспорни су узроци, поводи, сам догађај и 
жртве, као што је, уосталом. неспоран сваки историјски догађај. 
Међутим, када различити актери на историјској сцени, а пре свега 
победници, са својом политиком и идеологијом, имају интерес, онда од 
истине не остане камен на камену. 

 
Историјски гледано, почетак приче о стрељању у Крагујевцу везан је 

за заробљавање 6. чете 920. посадног батаљона у Горњем Милановцу. 
Међутим, после рата, победницима у Крагујевцу учинило се мизерним 
да такав мали догађај буде узроком крагујевачке трагедије. У потрази 
за „великим“ узроком није се шкртарило па се отишло до, ни кривог ни 
дужног, Светозара Марковића, а о „црвеној“ међународној и ратној 
историји града, да се и не говори. Како је све то било познато Немцима, 
Крагујевац је, по њима, био изабран да послужи као „застрашујући 
пример за целу Србију“. При томе, главни аргумент за овакву тврдњу 
налази се у речима реферата државног секретара др Харалда Турнера 
од 21. септембра. Турнер, између осталог, у реферату каже: „Што се 
тиче саме акције чишћења, сматрам ... да је већ из разлога престижа 
потребно да се крајњом безобразношћу поступи бар на једном 
одређеном месту, како би се овим примером застрашили остали делови 
Србије.“ Нема крагујевачког историчара, хроничара или публицисте 
који, пишући о стрељању, није цитирао Турнера и који тај цитат није 
почео речима „... То што је Турнер у реферату објавио шта подразумева 
под акцијом чишћења и на који се простор то односи, њима није важно.“ 
Али, ово није крај злоупотребе овог документа. Једну од следећих 
реченица из Турнеровог реферата: „... већи део мушког становништва 
овог краја груписан (је) у банде и припада Михаиловићевим бандама...“  
било је готово немогуће прочитати у делима наших историчара. Из 
контекста је извучена једна реченица, стављена је у други контекст и 
добијен је сасвим други смисао. Такође, теза о Крагујевцу као 
застрашујућем примеру у колизији је, уосталом, и са другом 
општеприхваћеном тезом о умањивању злочина у Крагујевцу од стране 
Немаца. И поред спремности да се прихвати непостојање било какве 



логике, ипак је тешко довести у везу тезу о томе да неко жели да вас 
застраши и да то чити тако што умањује страхоте свог злочина. 

Историјска истина је да су у акцији ослобођења Горњег Милановца 
учествовали четници и партизани и да о томе постоје докази у немачким 
изворима, па чак и у нашој историографији. Али, многи наши угледни 
историчари нису ни трепнули када су славу те победе приписали само 
партизанима. Историографија четничке провенијенције о овом догађају 
говори као о заједничкој акцији и у том делу је коректнија и ближа 
истини. 

Идући даље трагом догађаја, не постоји ни један детаљ пре стрељања, 
око самог стрељања и после стрељања коме нешто, у послератном 
периоду, није одузето или додато, како би се добила жељена слика 
догађаја. Иако се на пример, поуздано зна број талаца (30) које су 
Немци повели са собом у трећем походу на Горњи Милановац, тај број 
се бесмислено увећава на 150 или 200. Приликом овог похода дошло је 
до сукоба са Немцима код Љуљака. То је догађај од изузетне важности 
јер је послужио као повод за стрељање у Крагујевцу. Најближи извор о 
овом догађају и самим тим најверодостојнији, јесте Обавештење бр. 6т 
Крагујевачког партизанског одреда од 18. октобра у коме се каже: 
„Партизани и четници Драже Миаиловића заједно су дочекали те изроде 
људског рода. У љутим биткама...“ итд. Али за већину писаца о овом 
догађају као да не постоји овај извор. Тврди се да су четници напустили 
положај и побегли остављајући партизане да се сами боре. Међутим, 
док у партизанским извештајима нема помена о њиховим губицима у 
овој борби, има података о девет погинулих четника: два поручника 
именом и презименом, три подофицира, бивши жандармеријски 
наредник и три борца. Да је било губитака међу „бандитима“ како су 
говорили Немци, потврђују и њихови извори, једино се не слажу у броју. 

 
Још један актер сцене у Србији и крагујевачке трагедије имао је за 

потребу да искривљује чињенице и прилагођава их својој „истини“. То 
су љотићевци. У публицистици (тешко би се то могло назвати 
историографијом) њихове провинијенције о стрељању у Крагујевцу, као 
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константа, присутна је једна неистина о скрнављењу лешева погинулих 
Немаца. То је, по њима, изазвало бес Немаца и то је довело до стрељања 
у Крагујевцу. О томе говоре многи њихови припадници, међу њима и 
Марисав Петровић, командант 5. добровољачког батаљона. Највећи 
недостатак ове тврдње је што о овоме не говоре и Немци. А они су ипак, 
имали најмање разлога да ћуте о томе. А како би им то добро дошло да 
пред својом савешћу и светском јавношћу оправдају овај свој нечувени 
злочин. Оправдано се поставља питање, зашто би Немци у овом случају 
прећутали скрнављење, ако га је било, кад у другом случају, сукоби на 
Светињи 2. октобра, извршавају вишу команду о оскрнављеним 
лешевима немачких војника. Један човек, Ратибор Јовановић, једини од 
30 крагујевачких талаца, који су вођени за Горњи Милановац, успео да 
преживи стрељање 21. октобра, дао је после рата изјаву Државној 
комисији. У тој изјави Ратибор Јовановић каже да је борба код Љуљака 
трајала око два сата и да су после тога Немци покупили своје мртве и 
рањене, натоварили их у камионе и наставили према Крагујевцу. Ова 
изјава јасно показује да Немци нису оставили своје мртве и да четници 
и партизани нису били у физичком контакту са мртвим немачким 
војницима и да о скрнављењу њихових лешева, дефинитивно нема ни 
говора. У историографији победника улога љотићеваца приказана је 
једнострано и крајње поједностављено. Али њих заиста ништа не може 
опрати. Били су слуге окупатора. Независно од Немаца они су, по неком 
свом кључу, хапсили левичаре и националисте, многе, које су избегли 
Немце, ухапсили су љотићевци, а посебно су се „исткали“ у хапшењу 
Цигана. Такође, нема ни говора о некој њиховој спасилачкој мисији. О 
томе би се могло говорити да су они умањили злочин Немаца, али они 
су га чак и увећали својом нечасном „трговином“, дајући пет и по десет 
Цигана у замену за једног свог присталицу. Уместо оних које су они 
спасли, стрељани су неки други, Немцима је био важан само број. Ипак, 
остаје чињеница да су они извели из топовских шупа много више људи 
него што су имали присталица, да је међу изведенима било и много ђака 
и да су они за те људе спасиоци. За оне који су остали у топовским 
шупама они су убице, исти као они који су их убијали. 
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Иако има стотине изјава актера овог злочина, како оних који су 
успели да преживе стрељање, талаца, њихове родбине и потомака, тако 
и љотићеваца и Немаца, ипак је тешко до краја склопити мозаик 
догађаја. А то је већ простор за манипулацију. Развијајући тезу о 
црвеном граду било је потребно да такав град буде црвен и у умирању. 
Многим људима стављене су у уста пароле о КПЈ, Совјетском Савезу, 
Црвеној армији. Али, за неке случајеве, на основу изјава сведока, могуће 
је утврдити да су чисте измишљотине и лажи, а за друге је то немогуће 
јер не постоје сведоци који би потврдили или демантовали тако нешто. 
Посебан вид злоупотребе ових несрећних људи јесте да неку пркосну 
изјаву једног човека припишу другом, да преправе или чак и да измисле 
изјаве неких људи. Најдрастичнији пример јесте случај свештеника 
Андре Божића из Бадњевца и директора учитељске школе Милоја 
Павловића. Андра Божић из Бадњевца, из чувене породице, био је 
жестоки српски националиста, присталица Драже Михаиловића. И 
ћерка Радмила била је равногорска, а скончала је у казаматима Удбе 
1946. године. Марисав Петровић лично је послао своје љотићевце још 
18. октобра да ухапсе чувеног попа Андру. У Школи Краља Петра, где је 
Андра Божић био затворен, срели су се Марисав и Андра и дошло је до 
вербалног дуела између њих. Дочекавши свој тренутак Марисав рече 
Андри: „Видиш бре, попе Андро, да ти од мене зависи живот“. Горди и 
пркосни Андра мирно му је одговорио: „Вала Марисаве, ако мој живот 
зависи од тебе и не треба ми. Више волим да будем стрељан но да живим 
твојом милошћу.“ Ова чувена реченица после рата приписана је 
директору Милоју Павловићу. Данас се поуздано може утврдити, на 
основу изјава сведока, да је ову реченицу изрекао Андра Божић, 
односно да је није изрекао Милоје Павловић. Истина је да је било 
вербалног окршаја и између Милоја и Марисава, у коме је Марисав 
оптужио Милоја за васпитавање десет генерација комуниста, али 
Милоје није изрекао ову реченицу. Па откуда онда и чему ова замена? 
Послератни ослободиоци ухватили су се оне Марисављеве оптужбе о 
васпитавању десет генерација комуниста, мада Марисав и да је хтео 
није комунизам могао подметати Милоју Павловићу, јер Милоје са 

Станиша Бркић

308



комунизмом није имао никакве везе. Он је био солунски ратник, 
државни чиновник, старешина Соколске жупе у Крагујевцу. Имао је 
бројна ратна и мирнодопска одликовања. Али био је и противник 
приступа Тројном пакту. Међутим, и Андра и Милоје били су много већи 
људи у животу и остали су то у смрти, него што ће то икада бити несрећни 
манипулатори. Такође, изјаве других људи, које су сасвим извесно тачне, 
не спомињу се и постепеним прећуткивањем гурају се у заборав. И све 
то због идеолошке острашћености, јер, забога, откуд поноса и пркоса 
некоме ко није комуниста или бар левичар. 

 
Ипак, најважнија тема, тема свих тема крагујевачке трагедије, јесте 

број стрељаних. Логично је претпоставити да то, колико је људи 
стрељано, знају најбоље они који су стрељали, они који су сахрањивали 
и они којима је неко стрељан. 

За Немце, оне који су стрељали, говорило се у изјавама да су бројали 
људе по групама, издвајали ако је било више или додавали ако је било 
мање. И они су истог дана у Обзнани, која је излепљена по граду, рекли 
да су стрељали 2300 људи.  

После стрељања биле су формиране екипе које су више дана вршиле 
сахрањивање. На основу изјава људи који су били у тим екипама могуће 
је идентификовати приближно тачан број сахрањених у половини од 30 
гробница у Шумарицама. Један од вођа ових екипа, који је у бележници 
уписивао колико је у којој гробници сахрањено људи, у изјави датој 
Државној комисији за утврђивање злочина, каже да је, по његовом 
мишљењу „убијено односно сахрањено 3000-3500 људи“. Очигледно је 
да ни он није имао податке са целог стратишта и зато даје приближан 
број стрељаних. После ослобођења Србије, у Крагујевцу је месецима 
радило Градско повереништво Државне комисије за утврђивање 
злочина окупатора и њихових помагача. После више хиљада узетих 
изјава Градско повереништво је 12. јула 1945. године послало Извештај 
Земаљској комисији Србије у Београду. На крају Извештаја стоји 
написано: „Укупан број стрељаних из прикупљених података је 2324. То 
је укупан број стрељаних са којим ово повереништво располаже“. 
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Ово је званичан документ легалног органа једне државе и као такав 
он је био основа за оптужницу ДФ Југославије против наредбодавца и 
извршилаца злочина у Крагујевцу, на процесу пред Савезничким војним 
судом број 5 у Нирнбергу, јула 1947. године. 

У Спомен – музеју „21. октобар“ систематски се истражује и 
прикупљају подаци о стрељању и стрељанима. На основу ових 
истраживања формирана је велика база података која је омогућила 
израду картотеке стрељаних. О сваком стрељаном постоји картон са 
најширим подацима, а картон кореспондира са подацима из збирки 
докумената и предмета, тако да било ко: члан породице, новинар, 
истраживач или било које друго заинтересовано лице, може у трену да 
има све податке о стрељаном. Данас се у музеју „21. октобар“ налазе 
подаци о 2803 стрељана лица, мушкараца, жена и деце и 59 преживелих 
20. и 21. октобра 1941. године. Или 411 стрељаних и 21 преживео по 
селима 19. октобра и 2392 стрељана и 38 преживелих 19. 20. и 21. 
октобра у Крагујевцу. Документација музеја „21. октобар“ представља 
данас најпотпунији и најпоузданији извор о стрељању у Крагујевцу. 

За историју све друго су импресије или лично мишљење. Различити 
подаци који се помињу за време рата на различитим странама, у земљи 
или избеглиштву, немају за циљ да буду тачни, јер они то заиста и не могу 
бити, пре би се могло рећи да имају употребну, пропагандну вредност. 

Двојица наших угледних истраживача, Венцеслав Глишић и Милан 
Борковић, сматрај, према њиховој процени, да је у Крагујевцу стрељано 
око 3000 људи. Венцеслав Глишић при томе каже да, приликом 
утврђивања броја стрељаних, треба водити рачуна о двема стварима: 
„да су Немци пред светском јавношћу покушали да сакрију истину о 
овом тешком злочину и да су у том циљу уништили све спискове 
стрељаних још у току 1943. године. Друго: да су преживеле жртве које 
су давале изјаве биле импресиониране огромним бројем сакупљеног 
људства и трагичном поступком, па су под тим утиском проценили да 
их је било преко 7000.“ 

У Крагујевцу је врло популарна прича о сведочењу у Нирнбергу 
Живојина Јовановића, човека који је преживео стрељање 20. октобра, 



како је он изјавио да је стрељано 7000 људи и да он то  зна према броју 
црних барјака на кућама и броју панаија донетих у цркву. И многи 
историчари уврстили су некритички ову причу у своје радове уздижући 
је и до ранга врхунског доказа. Међутим, и ова прича је само делимично 
тачна. Наиме, тачан је онај део о барјацима и панаијама, јер он њих 
заиста помиње, али није тачан део о броју стрељаних. У Војно-
историјском институту чува се превод записника изјаве Живојина 
Јовановића дате суду у коме он три пута изјављује да је у Крагујевцу 
стрељано 8000 људи. 

 
После 18 година рада на пословима истраживања стрељања могу да 

закључим да је дилема о броју стрељаних наметнута, али да је тотално 
бесмислена. Зар може да постоји неко ко ће рећи да је мали злочин 
убити на правди Бога, на пример, 2800 људи. Нису у питању бројеви, па 
је онда један број већи или мањи од другог. У питању су људи, а њих је 
неко родио, одгајао, некога су они родили, некоме су се они радовали 
и неко се њима радовао. Па зар још некоме може бити важан број, осим 
да бисмо тачно знали именом и презименом, за сваког од њих. Да никог 
не заборавимо. А могло се и може нам се и то десити. 

Дуго је у Крагујевцу био важан број, не да бисмо знали, већ из неког 
другог разлога, а гурањем ових несрећних људи у тај велики број губио 
се њихов идентитет. Дуго је помињање имена и презимена било и 
непожељно јер се помоћу имена није могло стићи до тог броја. Због тога, 
више од тридесет година после Државне комисије, нико се у Крагујевцу 
није озбиљно бавио истраживањем и прикупљањем података о 
стрељањима. Били смо на прагу да те људе још једном, и дефинитивно, 
убијемо одузимајући им име и личност и претварајући их у број.  
На срећу, то се у Крагујевцу није догодило.
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