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From the abyss they came, into 
the abyss they were thrown: 
Crime and punishment in the 
WW2 Bosnian Frontier

Vladan Vukliš
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Srpska; archivist; historian; 
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Verica M. Stošić

Archives of the Republic of 
Srpska; assistant director; 
stosicv@gmail.com

UDK 94(491.1)"1941/1945"

DOI ENG: 10.7251/TOP1703011V

Abstract: In the spring and summer of 1941, after the downfall of the Kingdom of
Yugoslavia and the establishment of the Independent State of Croatia, the people
of Banjaluka and the surrounding region of Bosanska Krajina were cast into a
living hell. Viktor Gutić, a local lawyer who was placed at the top of the regional
hierarchy by the fascist movement and the quisling state it had created, unified the
functions of state administration and a militarized party apparatus. He soon imple-
mented his policies of mass terror directed at Serbs, Jews and Roma, but also aga-
inst those others who did not accept the new regime. After the violence spiraled
out of control, Gutić was removed by the authorities from Zagreb. He fled to Italy
after the victory of the partisan communist resistance movement ended the war,
but in 1946 he was extradited back to Yugoslavia, where he stood trial alongside
two of his wartime aides.

Key Words: Independent State of Croatia; war crimes; war crimes tribunals; post-
war justice; Viktor Gutić; extradition; archival records; Feliks Neđelski; Nikola Bilo-
grivić

Note: In early 2017 the Archives of the Republic of Srpska and the Association of
the Archival Employees published Ustaški stožer za Bosansku Krajinu: Studija Mi-
lana Vukmanovića i izbor iz građe, edited by Verica M. Stošić and Vladan Vukliš.
The following paper is an English version of the introductory text, translated by
Vladan Vukliš as the lead author of the introduction. Technical notes from the origi-
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nal text pertaining to the rest of the publication were omitted or shortened, while
other parts were expanded with additional narrative and references.

Bosanska Krajina, a region occupying roughly one third of Bosnia and Her-
zegovina to the northwest, and whose name could be translated as “the
Bosnian frontier” (referred to here as “Krajina”), arguably never went th-
rough a more tragic period in its history than in the spring and summer of
1941, after the so-called “April War” that annihilated the Kingdom of Yugos-
lavia, the beginning of the Axis occupation and the establishment of the fas-
cist Independent State of Croatia (Nezavisna Država Hrvatska – NDH) un-
der Ante Pavelić. To understand the events of the time, one would need a
narrative that exposes the facts and processes that relate to the history of
this region and its roughly one million inhabitants belonging to three major
and several smaller religions and ethnicities — the major ethnic groups be-
ing the Serbs, Muslims and Croats — as well as to its different social clas-
ses  and  political  organizations,  and  populated  environments,  including
small villages, bigger townships, and the largest city of Banjaluka, with its
20.000 inhabitants. This narrative would describe the ascendance to power
of a small group of radical nationalist and clerical individuals organized into
a Croatian fascist party who referred to themselves as “ustaše”. In Banja-
luka and the wider region of Krajina, they were led by Viktor Gutić, a local
lawyer. Supported by the Axis occupation authorities, with a mandate from
the political leadership of the NDH, Gutić assumed the position of power
that united the functions of regional government and a militarized party
apparatus, commonly known as “Ustaški stožer”, or simply the “Stožer”
(meaning “the headquarters”). To understand the events of the time, the
reader would also require an exposition on the structures, processes and
violent policies that took innocent lives as they came to the fore, until they
were interrupted — albeit abruptly but never in their entirety — when Gu-
tić was removed from his formal position of power in August 1941.

Of course, such an historiographical narrative was already formula-
ted in the early 1980s when a local researcher, Milan Vukmanović, at that
time a former director of the Archives of Bosanska Krajina and an associate
of the city’s Historical Institute, published his four-part “Neka pitanja o ob-
razovanju i djelovanju Ustaškog stožera i Povjereništva za Vrbasku banovi-
nu u Banjaluci od aprila do avgusta 1941. godine” [Some issues regarding
the formation and activities of the ‘Ustaški stožer’ and the Directorate for

12
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the former County of Vrbas in Banjaluka from April to August 1941].1 Our
motivation to unearth a text of such high quality was plentiful, given the re-
cent degradation of critical historical consciousness and the mass prolifera-
tion of revisionist narratives whitewashing the war crimes and the political
failures of the quisling and collaborationist governments and movements.
Those who perpetuate this  conservative  reversal  also tend to condemn
wholesale the policies and actions of the People’s Liberation Movement
(Narodno-oslobodilački pokret – NOP) and the new state growing out of its
victorious campaign, especially its retorsive and punitive activities directed
against those responsible for war crimes and collaboration, which today are
denounced as “show trials” and widespread “repression” on behalf of the
new communist “totalitarian regime”.2

The idea to republish this text in book form, therefore, also posed a
larger conceptual question: if we are refreshing and republishing a narra-
tive that deals with committed war crimes, should we not also fully close
the circle and uncover the process of bringing to justice those who were
responsible? Since crime called for punishment, and, indeed, the latter was
carried out, our response was obvious. Thus, as we prepared Vukmanović’s
text for re-publication, we also incorporated transcripts of archival records
of seminal importance into the volume: the minutes of the investigative
hearings of the case against Gutić conducted by the officers of the Yugoslav
state security services, the indictment of Gutić and his two associates — Fe-
liks Neđelski (Niedzielski) and Nikola Bilogrivić — submitted by the county
public prosecutor, and the verdict issued by the Supreme Court of the Peo-
ple’s Republic of Bosnia and Herzegovina.3 The following text, therefore, is
the result of that research, which sought to connect fully the opposing cur-
ves of crime and punishment. It was written by the editors as an introducto-
ry text for the book, but here it stands as an independent paper. Methodolo-
gically, it explores a new body of archival records while applying ideas ta-

1 M. Vukmanović, “Neka pitanja o obrazovanju i  djelovanju Ustaškog stožera i
Povjereništva za Vrbasku banovinu u Banjaluci od aprila do avgusta 1941. godi-
ne”, Istorijski zbornik (Banjaluka), no. 2 (1981), 3 (1982), 4 (1983), 5 (1984).

2 For an example of a recent critical rebuttal of these narratives, see: M. Rada-
nović, Kazna i zločin. Snage Kolaboracije u Srbiji: odgovornost za ratne zločine
(1941–44) i vojni gubici (1944–45), RSL, Beograd 2015; also, more specifically:
M. Radanović, Oslobođenje: Beograd, oktobar 1944, RSL, Beograd 2014, especi-
ally pp. 364-412.

3 See: V. M. Stošić, V. Vukliš (eds.),  Ustaški stožer za Bosansku Krajinu: Studija
Milana Vukmanovića i izbor iz građe, Banjaluka 2017.
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ken from both archival and legal sciences that engage with the concepts of
evidentiality and criminal responsibility. It deals with the circumstances of
1941 primarily through the lens of later events, the apprehension and cri-
minal prosecution of those who were responsible. Since these subjects have
not been addressed until now, they are treated here with particular atten-
tion and detail.

*   *   *
 

Conventional reasoning tells us that there cannot be a wrongdoing
which leaves no trace, for the same reason that there is no crime without a
victim. Any crime leaves a basic trace in a form of what legal science calls
corpus delicti — the very fact of a wrongdoing composed of a causal inten-
tional act and its consequence in any form. In the case of mass war crimes,
which are, by necessity, a systematic series of intentional acts of injury, the
body of these crimes presents itself in its brutal obviousness: the victims
used to be alive, they used to work, they spoke, they lived, they were a part
of a family, they had possessions. In short, they existed before and then no
longer. In the interim, they were silenced, sacked, taken from their loved
ones, robbed, went missing, murdered. Acts leave traces, and those traces
carry the marks of intent and responsibility. More importantly, just as there
is no crime without a victim, there is no crime that is perfect, especially if it
is a war crime. Not everyone dies. Some people survive, they save themsel-
ves or are saved by others; they flee, they tell their story; in extraordinary
conditions, some organize, resist, and eventually destroy the criminal mac-
hinery and bring those responsible for its operation before their own tribu-
nals. Finally, what was once a trace then becomes evidence, and what was
lived as a trauma now becomes a testimony.4

When in mid April 1941 the new levers of power were established,
the desire for rapid implementation of the ustaše’s fascist political program
set in motion a mechanism that soon turned the lives of the people of Kra-

4 Archival literature of Australian provenance connects, through their “records
continuum model”, the elements of  trace (of a transaction),  evidence  (of acti-
vity) and memory (aggregated through functions and organized in wider archi-
val units) into a single “evidentiality axis”, where all of these forms taken by
records become manifestations of a single movement on an unbroken trajectory
in spacetime; see, for example: S. McKemmish, “Recordkeeping in the Continu-
um: An Australian Tradition”, in: A. J. Gilliland, S. McKemmish, A. Lau, Resear-
ch in the Archival Multiverse, Monash 2016, pp. 122–160.
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jina into a living hell. It is important to stress, however, that this collapse of
everyday  normalcy  was  performed  step  by  step  through  a  systematic
expansion of concentric circles of dominance, coercion and terror. The new
apparatus, constructed out of what used to be marginal organizations of
the Croatian and Catholic political right-wing (ustaše,  križari and other
groups), and backed by the Axis occupying forces (Germans in the north,
Italians in the south), took over the existing administrative system and soon
cleansed it of those who were identified as the supporters of the previous
monarchic regime. This cleansing of the executive ranks was then expan-
ded to the immediate vicinity, with legalized violence, mainly in the forms of
eviction and confiscation, directed against the Jews and influential Serbs,
including bureaucrats, affluent families, intellectuals and Orthodox priests,
who were living in mainstreet areas. On 24 April the “Stožer” issued an
executive order stating that “all persons of birth or descent” from Serbia
and Montenegro must leave the territory of the NDH. This affected many
administrators, intellectuals, teachers, priests, technicians and other profe-
ssionals. During the month of May, the new apparatus conducted legalized
robbery and marginalization of Serbs and Jews as it issued layoffs, charged
mandatory “contribution” fees,  performed further evictions and allowed
violent outbursts of state-sponsored fascist militias. Some places, such as
Sanski Most, saw mass murders, followed by ever-larger waves of violence
against those of Serb, Jewish and Roma background, now expanding out-
ward into the countryside. The climax in the implementation of this genoci-
dal movement was the so-called “Saint Elijah Day massacre” (Ilindanski po-
kolj), commenced in the last days of July, during which, according to the la-
ter indictment, “tens of thousands of men, women and children – of Serb
nationality [i.e. ethnicity]” were slaughtered. The high point of this slaugh-
ter, however, coincided with the coalescing of what had been to this point a
dispersed resistance movement into an organized uprising against the Axis
and quisling machinery, driven, for the most part, by the activists of the
Communist Party of Yugoslavia. Itself a multi-ethnic organization driven by
members of all backgrounds, the Communist Party pushed itself to the fore-
front of the resistance against the ustaše and struggled to gain the support
of not just those forced to defend themselves, namely Serbs, but of all those
forced to live and serve under the new murderous regime – including Cro-
ats, Muslims and others.5

5 For more information on the first year of the uprising see: D. Lukač, Ustanak u
Bosanskoj Krajini, Beograd 1967; for a more recent case study on violence in
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To better understand the rest of this history, in our first digression
we turn to the main culprit, the stožernik himself. Viktor Gutić was born in
1901 in Banjaluka, where he finished lyceum. He then moved to Zagreb
where he studied and graduated from law school. Gutić moved back to Ba-
njaluka where he worked to become a full time lawyer in 1938. From the
first days of his political activity he was involved with the Croatian reactio-
nary right-wing. During high school in Banjaluka, he was a local leader of
the Croatian Nationalist Youth organization. In the mid-1920s, in a move
which one decade later led him to the ranks of the ustaše, he left the Croa-
tian Peasant Republican Party because of its loyalist turn. Because of his
illegal political activities he was sentenced to prison term.6 When the NDH
was established, Gutić became the “commissioner” (stožernik) of “Stožer”
for the so-called region of “Bosnian Croatia” (or “Croatian Krajina”) and the
chief executive of the Directorate for the liquidation of the former county of
Vrbas in Banjaluka. This joint position bestowed on him the unified powers
of the state administration and the party apparatus. He was moved to the
Ministry of Interior in Zagreb when the Directorate was disbanded in mid-
August 1941, due to the unrelenting and unforeseen crisis caused by the
execution of his hyper-radical policies. From April to August 1942 he was
the high count (regional governor) in Karlovac, after which he was brought
back to Zagreb, where he remained until the last days of the war. There is
ample evidence to support the claim that Gutić was the main mover and
organizer of the mass slaughter of peaceful civilians in four villages surro-
unding Banjaluka (Drakulić, Šargovac, Motike and Rakovac) in February
1942. As the war came to an end, Gutić, like many other war criminals, ma-
naged to flee across the Austrian border. The power he wielded in Banja-
luka and Krajina was based on both the levers of the state administration
and the pyramidal structure of the ustaše party organization and its militi-
as, whose members occupied key positions in the new system of quisling
authorities. Gutić and his closest associates composed a conspiratory syndi-
cate which, albeit informal, in meetings behind closed doors, decided on
the life and death of the people of Krajina. Every decision that was made in
these meetings was put into effect through the lower ranks of the ustaše
movement.

the region, see: M. Bergholz, Violence as a Generative Force: Identity, Nationa-
lism, and Memory in a Balkan Community, Cornell University Press, 2016.

6 Archives of the Republic of Srpska (ARSBL), 559, biographical notes.
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As we backtrack to the issues regarding evidence, one might notice
a complete absence of minutes, so often typical of meetings behind closed
doors. That, of course, does not mean that there are no other textual traces.
First and foremost, all policies that were wrapped in a cocoon of official-
ness were written down in formal correspondence and made public th-
rough the media. The press itself served as a powerful tool through which
Gutić incited his followers to violence. Thus, we should not be surprised
that the excerpts from Hrvatska Krajina — the leading newspaper of ustaše
in Krajina — were extensively used as evidence in criminal proceedings,
and they were cited in both the indictment and the ensuing verdict. And
even though the execution of policies was often implemented unofficially or
verbally, it was still materialized in other forms of archival traces. Refugees
who fled to the territory of occupied Serbia dictated statements about their
ordeal  before the clerks of  the Commissariat  for refugees.  In a similar
manner,  exiled priests testified about the events in Krajina before their
peers through depositions and reports.7 All of these testimonies speak of
repression and genocidal activities performed across all territories under
the jurisdiction of Gutić. Some relate brutal details of the physical aspects
of violence against innocent civilians. Others elaborate on the political eco-
nomy of genocide, conducted through a systematic dispossession of those
who were marginalized. Together, these pointed, beyond any reasonable
doubt, to a unified organization of these criminal activities, and thus to pri-
me suspects in the highest places of the ruling hierarchy. The “economics
of genocide”, if we may refer to them in such terms, were thoroughly exa-
mined by Vukmanović,8 and they are apparent in the key records of the cri-
minal proceedings. Still, its workings can be seen most vividly in direct
depositions of wittnesses. For example, the testimony of a retired teacher
from Banjaluka dated 11 April 1944 describes the events following mass
arrests and deportations of Serb families and the seizure of their property:

“From all of this we can see how the goal behind the deportations of
Banjaluka’s Serbs to concentration camps was the robbery of Serb pro-
perty. Immediately after the deportations commenced, along came usta-

7 See for example the records recently published in: Б. Стојнић, Р. Пилиповић,
В. Ђурић Мишина, Свједочења о затирању: Прилози за историју страдања
Срба Епархије бањалучке 1941. године, Бањалука – Београд 2016, pp. 73-
191.

8 M. Vukmanović, “Neka pitanja o obrazovanju i djelovanju…”, in: V. M. Stošić, V.
Vukliš (eds.), Ustaški stožer za Bosansku Krajinu, pp. 101-120, 128-147.
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še with cars and trucks that they parked in front of the homes of evic-
ted Serbs, taking all of their furniture and belongings and hauling them
to storage units of the ‘Restoration Directorate’ [Ravnateljstvo za pono-
vu]. There were several of these storage spaces. Many of these emptied
homes were occupied by local Croat  ustaše, or those Croats sent to
Banjaluka as state or party administrators after the downfall of Yugo-
slavia. [...] One of the characteristics of the thieving reign of terror of
stožernik Gutić was the blackmail of the more affluent Serbs in Banjalu-
ka. Viktor Gutić sent personal letters to respected local merchants as-
king for millions in cash, allegedly intended for the Independent State
of Croatia, although he never gave them any evidence that the money
they had given him really went to the state. In the letters he sent to the-
se Serbs asking for money for the NDH, Gutić warned that he will not
accept any interventions or excuses along the lines of one not having
sufficient funds or that they will pay at a later date. I must stress that
all of this extorted money was received by Gutić personally, for which
he issued receipts.”

In a similar manner, a tradesman from the town of Laktaši, in his de-
position from 14 April 1943, describes how he was robbed on several occa-
sions, under the guise of “searching for hidden goods”. Lard, flour, child-
ren’s dresses, suits and cloth were all taken from him, second time perso-
nally by Ibrahim Kolonić, a police agent from Banjaluka, under a direct
order from “Stožer”. And even after he paid his “contribution”, he was ta-
ken to the county jail in Banjaluka known as the “Black House”, after which
he emigrated to Serbia.9 There is obvious repetition in these testimonies,
since they all talk similarly about how the victims were treated: marginali-
zation, intimidation, robbery, arrest and, finally, expulsion or death. The me-
chanism of systematic violence was lubricated through material means that
came from constant pillage of anything one could think of, from cash to any
given item to real estate property. Under the umbrella of Axis occupation, a
meager several dozen of the prewar local ustaše — what used to be a mar-
ginal group at best — were rapidly multiplied by an influx of newcomers
who came mostly from the ranks of the lumpen underworld, and who wel-
comed the war as an opportunity to exercise their deep-seated sadistic de-
sires and previously unthinkable means of material betterment.

A new set of evidence was assembled as soon as the first testimony
was taken, not from a victim, but from a perpetrator or an accomplice. Du-

9 Both testimonies in: Archives of Yugoslavia (AJ), 110, DOS 1466.
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ring the Second Banjaluka Operation of the People’s Liberation Army of Yu-
goslavia (Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije – NOVJ), in the fall of
1944, when partisan units took most of the town and held it for several
days, a significant number of the high ranking  ustaše and their activists
was captured.10 The Partisan criminal judiciary placed several of them befo-
re tribunals held in liberated Sanski Most immediately afterwards.11 The
highest ranking ustaša tried at these proceedings was Dr. Oskar Vilfan, the
president of the quisling Extraordinary People’s Court in Banjaluka, who
was responsible for the judicial murder of more than a few innocent civili-
ans.12 Records accumulated by partisan tribunals, especially minutes of he-
arings of the accused, would serve as evidentiary materials in the criminal
process against the top ranking official during the first four months of the
NDH in Krajina, Viktor Gutić.

Finally, after the liberation in the spring of 1945, all of the records
amassed in “enemy archives” all over Yugoslavia, in offices, registries and
storage rooms of various military and administrative units, could now be
utilized by the investigative institutions of the new Yugoslav state.13 The
only records then still needed to complete the puzzle were the ones that
were accidentally or deliberately destroyed by the excesses of war, or those
created and captured by the Axis forces and then successfully taken away
by their respective units.14 In any case, what was left behind provided am-
ple evidence for any major wrongdoing. Furthermore, alongside new efforts
to collect published and unpublished records as evidence, there was a push
towards gathering oral testimonies. While new police services conducted
hearings of suspects or those already facing punishment, other subjects of
the investigative branch wrote down the statements of victims and wit-
nesses. The National Investigative Commission on War Crimes of the Occu-
pation and Auxiliary Forces in Yugoslavia (Državna komisija za utvrđivanje

10 For a wartime history of Banjaluka see: D. Lukač, Banja Luka i okolica u ratu i
revoluciji, 1941–1945, Banjaluka 1968.

11 Глас Народно-ослободилачког покрета у Босанској Крајини, 13 Oct. 1944.
12 A copy of this verdict in: Historical Museum of Bosnia and Herzegovina (HM

BiH), NOP, 635.
13 Of course, parts of the captured “enemy records” were already used in war-time

tribunals; see for example: Dž. Čaušević,  Partizansko pravosuđe u BiH 1941–
1945, Banjaluka 1988, p. 141.

14 Many of these will be used in later research; see for example German records
seized by the US Army, held in the National Archives and Records Administrati-
on (NARA), RG 242.
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zločina okupatora i njihovih pomagača – DK), established in late 1943 with
a mission to “determine the responsibility of, as well as to seek and bring to
justice all those responsible for crimes” committed during the occupation,
was developed by summer 1945 into a wide top-down network that meti-
culously collected records and testimonies on crimes committed by the
occupiers, quislings and their collaborators.15 Already that summer the In-
vestigative Commission for the County of Banjaluka sketched out the basic
facts with regards to the circumstances and actors of the first stage of cri-
minal activity in the town itself and its surrounding villages. In a report
sent before the State Investigative Commission for Bosnia and Herzegovina
(Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača
NR BiH – ZK) in Sarajevo on the 30 June, the County Commission, backed
by the hearings of several victims and witnesses conducted by the subordi-
nate City Commission, established that the initial arrests were performed
by the abovementioned Ibrahim Kolonić, who, at the time of the report, was
facing trial in Banjaluka. It was established beyond any reasonable doubt
that Viktor Gutić was “the main order-giver, organizer and architect behind
all of the crimes that were committed at that time in Banjaluka, Sanski
Most, Prijedor and other places, which can be ascertained from his public
speeches as well as from witness’ statements which are delivered as an
appendix to this report”. The lead accomplices mentioned in the report we-
re Stjepan Momčinović, the secretary general of “Stožer”, Etore Soravija, a
personal secretary to stožernik, Ferdo Stilinović, the president of the Coun-
ty Court, Gutić’s brother Blaž, the chief of police, Đuro Krešić, a county
judge, Ahmet Beglerbegović, a butcher, Niko Čondić, a contractor, Vilko Bu-
torac, a clerk in the “Napredak” association, Đuro Kan, a manager in the
Lauš coal mine, Asim Đelić, the bodyguard of stožernik, Mirko Kovačić, a
butcher and Feliks Niedzielski, the vice governor and the second-in-com-
mand in “Stožer”.16

Basing their findings on collected evidence sent before them by the
subordinate commissions, both the ZK and the DK issued decrees on estab-
lished responsibility for criminal misconduct during the occupation. Those
decrees provided the initiative for the Yugoslav judiciary to conduct regular
criminal procedures. Through diplomatic channels as well as via the repre-
sentatives of the DK before allied missions in Europe, these rulings repre-
15 See V. Vukliš, “Završni izvještaj dr Dušana Nedeljkovića o radu Državne komisije

za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača”,  Топола (Доња Гради-
на), II (2016), pp. 164-243.

16 ARSBL, 64, 414/1945.
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sented prima facie evidence on which extradition requests were based. In
that respect, the work of the DK in gathering evidence on crimes commit-
ted under the authority of Viktor Gutić would soon come to fruition.

The story of the arrest of Viktor Gutić is in itself an historical legend
that has been retold and rewritten as an interesting tale. But the version of
this tale that states how he was illegally kidnapped by Yugoslav spies is
simply not true. All evidence states otherwise. The part of the story that is
factual, however, is the one that relates how Gutić was accidentally spotted
in Venice by a Jewish refugee from Banjaluka, who eventually fled to Italy.
This man was Mosko Kabiljo (Cabillo), a prewar registry clerk in the County
Financial Directorate, who fled from Banjaluka to the coastal town of Split,
where he remained for a while, during which time he procured forged do-
cuments for his fellow Jewish compatriots.17 Years later, Kabiljo told his
story to Žarko Lastrić, a former regular NDH army officer who was a part
of the underground resistance movement,18 as well as to the first postwar
county prosecutor in Banjaluka, Veljko Đorđević, who conveyed it to Alek-
sandar Ravlić, a local writer and journalist.  Kabiljo saw and recognized
Gutić while he was sitting in a restaurant on Piazza San Marco with his clo-
se wartime associate Vilko Butorac.19 This was probably the moment when
the famous photograph was taken of Gutić and Butorac standing on the
piazza  and feeding pigeons.20 Allegedly, Kabiljo located an allied soldiers’
patrol that soon seized the two men. He then persuaded their commanding
officers that they had captured notorious war criminals, after which the two
were kept in custody. Months later, in official Yugoslav records, their arrest
was dated 29 July, 1945.21

Although based on incomplete research, we can now present, in
broad strokes, the following sequence of events. On 29 October, 1945, the
Ministry of Internal Affairs of Yugoslavia (Ministarstvo unutrašnjih poslova
– MUP) sent the abovementioned photograph showing Viktor Gutić and “his
secretary” Vilim Butorac in Venice, “where, allegedly, they now reside”, to
the DK with a remark that “the English” had apparently “arrested them

17 J. Danon, V. M. Stošić, Memoari na Holokaust Jevreja Bosanske Krajine, Banjalu-
ka 2010, pp. 290-291.

18 ARSBL, 209, IV/147, p. 66.
19 A. Ravlić, “Gutić uhvaćen u Veneciji”, Vjesnik (Zagreb), 21 Apr. 1968.
20 AJ, 110, photo no. RZ–I–149
21 ARSBL, 559, biographical notes – police file on Gutić; the same date is also sta-

ted in the hearings minutes; see: V. M. Stošić, V. Vukliš (eds.), Ustaški stožer za
Bosansku Krajinu, p. 187.
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around August 21st”.22 On 5 November, the DK asked the Ministry of Fore-
ign Affairs (Ministarstvo inostranih poslova – MIP) to send a telegram to Jo-
sip Smodlaka, the chief of the Yugoslav delegation to the Allied Control
Commission for Italy in Rome. This telegram states:

“In Taranto Dr Viktor Gutić the well known ustaše war criminal and his
secretary Vilim Butorac are held under arrest STOP Most urgently ask
for their extradition STOP The evidence of committed crimes are soon
to follow but do immediately take any necessary measures so that the
two are kept in prison and to prevent any attempt at suicide STOP In-
form us about your actions via telegraph.” 23

Given the fact that the dossier on the war crimes committed under
the authority of Viktor Gutić — at that point based on excerpts from the
official  ustaše press and the statements of many refugees — approached
nearly a hundred pages,24 the DK was able, very shortly afterwards on 9
November, to issue a decree that proclaimed Viktor Gutić a war criminal.
Listing his crimes as treason, forced removal of population, destruction of
churches, mass murder, torture, terror, robbery, arson, collaboration with
Axis powers and a war effort against NOP and NOVJ, the decree states that
Gutić committed “countless of the abovementioned crimes on the Serb po-
pulation”. The introductory statement claimed that it was specifically Gutić
who was carefully selected to be the executor of Pavelić’s plans for the re-
gion of Krajina, where the Serbs were an ethnic group that was an absolute
majority. Gutić, of course, “set a record for the incitement of ustaše gangs”,
surpassing any other so-called responsible politician of the NDH. The initial
remarks in this statement of grounds address the murder of Orthodox pri-
ests and the destruction of churches, and are followed by remarks on mass
robbery,  premeditated mass conversion to Catholicism, and finally mass
murder. In listing the evidence, in addition to excerpts from the Hrvatska
Krajina newspaper, the decree states the names of 21 witnesses, mostly
peasants and housewives, as well as several priests, clerks, merchants, inn-
keepers and tradesmen. The additional list of victims for whose death Gutić
was being held liable, contains 216 individual names followed by cumula-

22 AJ, 110, box 11, unit 18.
23 Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Serbia (DAMIP), 1945,

fol. 14, dos. 5686.
24 AJ, 110, DOS 1466.
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tive numbers of unnamed people who perished in mass executions around
Prijedor, Sanski Most and Ključ.25

One day later, on 10 November, the DK sent its decree with appen-
dices to the MIP with a request for extradition that would be issued thro-
ugh the Yugoslav Embassy in London and directed to the British Govern-
ment. Smodlaka informed the MIP on 21 November that he had asked for
an extradition via authorities in Rome.26 But as the weeks went by, there
was no news from London. Judging by ensuing events, the people in the DK
became restless and made a calculated jab at a British diplomacy. On 20
December, the Belgrade daily newspapers Politika and Borba published a
statement by the DK which informed the Yugoslav public that the “ustaše
hangman Dr Viktor Gutić is freely strolling around Venice”. Illustrated with
the abovementioned photograph,27 the statement went on to say the follo-
wing:

“The Commission [DK] established that Dr Viktor Gutić resides in Italy.
For this claim there is incontrovertible evidence, including a photog-
raph which clearly portrays Gutić as a tourist feeding pigeons at the
Piazza San Marco in Venice. And yet, Gutić has not been turned over to
our authorities. Our people expect, and rightfully demand, that this hen-
chman is turned over to our people’s tribunals, because the Allies them-
selves have promoted a principle which states that all war criminals
should be extradited to those countries where they have committed the-
ir war crimes.”

The British Embassy in Belgrade reacted with a protest note direc-
ted at the MIP on 15 January 1946, stating their shock and disbelief at the
statement of the DK. Yugoslav diplomatic services, on their behalf, repri-
manded the DK for their words, while at the same time asking the Embassy
in London whether the request for extradition was delivered, when it was
delivered and under which reference number, to which ambassador Leontić
responded that the request was issued on the 3 January. In short order, the
DK responded to the reprimand, stating that they found the British protest
note to be baseless. They went on to point out that the DK did not have its
own delegation in Italy, for it was not yet authorised, and so it was forced to
base its work on the information acquired through private channels. Thro-

25 AJ, 110, F4536.
26 DAMIP, 1945, fol. 14, dos. 5686; AJ, 110, box 11, unit 18.
27 “Усташки џелат др Виктор…”, Политика (Београд), 20 Dec. 1945, p. 6.
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ugh one such channel they were informed that Gutić was being held under
arrest in Taranto. Through another they received a photograph of Gutić as
a free man in Venice. As his extradition came to a standstill, “the latter in-
formation was thus confirmed”.28 Of course, even though their conclusion
was completely speculative, the complaint from the DK about the lack of
their own delegates in Italy, as opposed to the situation with missions in
Germany and Austria and the UN Committee in London, was completely
accurate.29 As a consequence, the DK insisted, none of the suspected war
criminals were extradited from Italy.  We may muse about whether this
diplomatic venture speeded things up, but it is obvious how the story had a
significant resonance, as even the subsequent indictment repeated the cla-
im that Viktor Gutić had been strolling around Venice as a free man. In any
case, the Foreign Office informed the Yugoslav Embassy in London on 28
January that the UK government issued an approval for the extradition as
well as the necessary instructions for the military authorities in Italy.30 It is
worth adding, however, that this procedure did not apply to Vilko Butorac,
as he managed to escape from captivity in Venice, allegedly by bribing the
guards.31 Nonetheless, the DK issued two decrees regarding Butorac — on
5 March 1946 and 14 April 1947 — stating his responsibility for a series of
wrongdoings, including the theft of Serb property through the Mortgage
Bank (Hipotekarna banka) in Banjaluka, the shooting of prisoners in Jase-
novac and the judicial murder of over 90 Serbs in Doboj by means of the ex-
traordinary court.32 Butorac escaped justice for good as he managed to find
his way to Argentina.

11 February, 1946 is mentioned in several documents as the date
when Gutić was transferred to Yugoslavia.33 This should be taken with a
grain of salt, considering the fact that Smodlaka corresponded until the end
of that month with a brigadier named Carr regarding the arrangements for

28 DAMIP, 1946, fol. 42, dos. 2388.
29 V. Vukliš, “Završni izvještaj dr Dušana Nedeljkovića…”, p. 177. As it turned out,

Gutić was held in a prisoners of war camp in Grottaglie near Taranto; see: Z.
Kukurika, Glas (Banjaluka), 27 Sep. and 18 Oct. 1965.

30 DAMIP, 1946, fol. 42, dos. 2388.
31 ARSBL, 209, IV/147, p. 66.
32 AJ, 110, F8780.
33 ARSBL, 559, biographical notes – police file on Gutić; minutes of the hearing on

4 June 1946; see: V. M. Stošić, V. Vukliš (eds.), Ustaški stožer za Bosansku Kraji-
nu, p. 187.
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Gutić’s extradition.34 Furthermore, several other dates from the 1946 time-
line should be seen as questionable. The column written by Zdravko Kukri-
ka in 1965, based on archival records and personal testimony (Kukrika him-
self was a member of the “secret police”), gives 6 March as the day when
Gutić was transported from Zagreb via train to Banjaluka, after which he
was immediately brought before the investigator.35 But the local newspaper
Glas told its readers that Gutić — “the mover behind the slaughter of the
Serb people of the Bosnian Krajina and the murder and expulsion of all de-
cent Croats and Muslims” —  was brought to Banjaluka on 9 May,36 which
coincided with the Victory in Europe (VE) Day. In both cases, it was a public
event, as an angry crowd waited at the train station. We are also not clear
about the 18 September date, when, according to some sources, the State
Security Directorate (Uprava državne bezbjednosti – UDBa, pronounced
“udba”) handed him over to the county prosecutor.37 What we can say une-
quivocally  is  the following.  Formally  commencing the  investigation,  the
County Public Prosecution opened the file on Gutić when they received the
criminal arraignment issued by the ZK on 14 May.38 The minutes of hea-
rings used by Milan Vukmanović39 and also by us in this research40 were
composed during two stages: the first from 4–22 June, and the second from
9–22 September. According to the prosecutor’s log entry, the warrant for
arrest by the prosecution was issued on 3 November,41 which fits with the
new evidentiary materials.  These materials were compiled by the UDBa
and the courts by the middle of September, and by the prosecution offices
during the month of November. It is also apparent that the investigation on
Gutić was merged with two other cases — those of Bilogrivić and Neđelski
— during that  same month,  and the combined file was sent off to the
County Court in Banjaluka on 28 November.42 This brings us to our second

34 DAMIP, 1946, fol. 42, dos. 2388.
35 Z. Kukrika, “Gutić je uhvaćen”, Glas (Banjaluka), 20 Sep. 1965, p. 4.
36 Glas (Banjaluka), 11 May 1946, p. 2.
37 Z. Kukrika, “Sve postaje jasno”,  Glas (Banjaluka), 25 Oct. 1965; ARSBL, 559,

biographical notes – police file on Gutić.
38 ARSBL, 626, 10, entry I:1568/46.
39 ARSBL, 559, biographical notes – the hearing of Gutić.
40 V. M. Stošić, V. Vukliš (eds.), Ustaški stožer za Bosansku Krajinu, pp. 185-245.
41 ARSBL, 626, 10, entry I:1568/46.
42 ARSBL, 626, 10, entries I:1568/46 (V. Gutić) and I:1804/46 (F. Niedzielsky) were

merged into the entry I:959/46 (N. Bilogrivić), which was the final investigative
reference number stated in the indictment.
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digression, which deals with those who would jointly stand trial with Viktor
Gutić.

Nikola Bilogrivić, born in 1893 in Tuzla, remained at his post as a
local priest in Banjaluka throughout the war. Immediately after the old re-
gime was toppled, Bilogrivić brought a group of likeminded individuals with
him to the compounds of “Stožer” to celebrate the victory, placing himself
at Gutić’s disposal. Alongside his aide, a priest named Zvonimir Brekalo, he
had the honor of blessing the first  ustaše flag in Banjaluka. He then or-
ganized a Catholic pro-regime militia that served the “Stožer” and the ar-
med forces as auxiliary units. The criminal proceedings brought Bilogrivić’s
role in the conversion of Serbs to the fore: as they tried to escape perse-
cution  through accepting Catholicism,  Bilogrivić  made  them meet  high
standards of piety, granting conversion only after receiving a sanction from
the authorities. During the celebration of a mass in the village of Pavlovac,
Bilogrivić in his sermon called upon Croats to support “their government”
and help cut the “other branch of the vine” that has been weighing them
down. At a high point of mass violence in the month of July, he wrote and
published a panegyric dedicated to stožernik Gutić. He took part in many
events, giving speeches at some, often praising Gutić, but also praising the
demolition of the Orthodox church that had been located in the center of
Banjaluka. In the newspaper Hrvatska Krajina he defended the new state
and its fascist principles, and after the Second Banjaluka Operation (in the
fall of 1944) he complimented the “heroic  ustaše’s defense” of the town.
Besides abusing his religious authority, therefore, his connection to the re-
gime exceeded the limits of highest criminal liability, as ample circumstan-
tial evidence clearly demonstrated. In a report written by the regional go-
vernment of the County of Sana and Luka (Banjaluka) for the Ministry of In-
ternal Affairs, it was noted how the local priest “Dr Bilogivić is always pre-
sent at the secret meetings of Gutić and his closest associates”, sitting in
even when life and death decisions were made. According to some testi-
monies, Bilogrivić regularly visited the offices of the political police during
1943, seeking information on Croats and Muslims who had joined the com-
munist partisan guerillas in order to pass that information onto German
officials and operatives.43 His connection to the regime is vividly illustrated
by one direct piece of evidence, unused in the criminal proceedings. In
spring 1941, while the new state systematically pillaged its Jewish and Serb

43 V. Novak, Magnum Crimen: Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Beograd 1986,
pp. 717-719.
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population, Catholics themselves were plundered by their own church thro-
ugh its local representative, the priest Bilogrivić, with the help of the loom-
ing authority of his friend, stožernik. When he publicly asked through the
press for “voluntary” contributions to the church — what seemed more like
an informal, but compulsory religious tax — on 27 May, Bilogrivić warned
his flock: “Mr. Stožernik is interested in your turnout, as the way in which
you are supporting your priest is indeed odious and demeaning. He wants
the lists of names and contributions by July 15th so he may see for himself
who has met their obligations, and with how big of an endowment.”44 Du-
ring his trial, Bilogrivić stated in his own defense that he did not feel guilty,
although “from the contemporary perspective there is [some] objective cul-
pability”.45 On 18 September 1945, based on the arraignment issued by the
Yugoslav Regional Military Command in Banjaluka, Bilogrivić was placed in
the investigative custody of the county prosecutor.46

Feliks Neđelski (originally Niedzielski) was born in 1912 in Banjalu-
ka. He was a son of a Polish immigrant and a Serb Orthodox woman from
Varaždin. Very active in the Catholic clerical political organization of the
“crusaders” (križari), he became the regional president for Banjaluka in
1937. After defending his doctorate in legal science in Zagreb, in 1940 he
rose to the top of the organization, becoming its national president. During
the April War, while Gutić was trapped by his obligations as a military re-
servist in Bihać, Neđelski was sent off by the ustaše’s main national head-
quarters in Zagreb to Banjaluka with the task of organizing a full takeover
of the regional government. He held several different positions under the
occupation and war. He was a vice-stožernik and a vice governor in Banja-
luka, a vice count in Tuzla and again in Banjaluka, a vice governor in the
Ministry of Internal Affairs in Zagreb, as well as a national commander of
the fascist youth organization of the NDH. Based on the arraignment issued
by the County Prosecution Office in Tuzla, the prosecutor in Banjaluka ope-
ned the investigation on Neđelski on 17 June 1946.47 He was found in one
of the POW camps, where he was detained after he was turned back to Yu-
goslavia by the Allied authorities on the Austrian border. According to Pero
Baškot, an UDBa officer, he stoically faced the investigators.48 He based his
44 Quoted in: Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katolič-

kog klera, Zagreb 1946, pp. 355-356.
45 Glas (Banjaluka), 8 Feb. 1947; ARSBL, 559, biographical notes – trial materials.
46 ARSBL, 626, 10, entry I:959/46.
47 ARSBL, 626, 10, entry I:1804/46.
48 ARSBL, 559, biographical notes – testimony of P. Baškot.
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defense on a claim that he disagreed with the actions of the ustaše.49 That
did not, however, stop him from performing his duties as a high ranking
official all throughout the war. Today’s clerical authors see Neđelski as a
victim of a “communist show trial” solely because of his intellectual dissent
as a Catholic critic of Marxism. They claim that “in Banjaluka he helped
and saved many people, especially Serbs, from the wild elements of the
ustaše movement”, for which he was eloquently named “the Serb mother”
(srpska majka) and for whom some “850 Orthodox families” signed a peti-
tion for release.50 This statement has absolutely no evidentiary basis, how-
ever. Its trail of references leads to a dead end in a 1953 Cold War era bio-
graphy of Cardinal Alojzije Stepinac published in the United States without
any footnotes or stated sources.51 The only concrete testimony about Neđel-
ski intervening for those in need comes from Hrvoje Magazinović, whose
several comrades — all of them followers of a Serbian fascist Dimitrije Ljo-
tić — were released from custody upon his request.52 Still, the release and
free pass for several Serb fascists does not merit granting Neđelski the title
of “the Serb mother”. In his own defense, which was based primarily on his
claimed disagreement with some actions, Neđelski never mentioned these
alleged interventions.53 One must assume that there was a certain degree
of disagreement between Neđelski and Gutić, but the recent claim about
his “escape” from Banjaluka in June 1941 is far fetched, to say the least.54

One must also ask the following question: if Neđelski was a victim of disfa-
vor by the extremists, how was it that upon his return to Banjaluka at the
end of 1943 he enjoyed the support and protection of Gutić’s friends, who
were led, at that time, by a noted war criminal, Mirko Kovačić?55 On the ot-
her hand, Neđelski said that he was unaware that ustaše were committing
mass crimes, and that it took him until the end of 1944 to realize that “the

49 ARSBL, 559, biographical notes – trial papers.
50 D. Dijanović, “Dr. Feliks Niedzielski: Istaknuti katolički aktivist i zagovornik hr-

vatske samostalnosti”, Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća, 6 Nov. 2013; more
details in I. Čulo, “Između ideala i stvarnosti”, in: F. Niedzielski, Socijalni nauk,
društvo i država: Eseji, članci, studije, Glas Koncila, Zagreb 2012.

51 R. Pattee, The case of Cardinal Aloysius Stepinac, Milwaukee 1953, p. 116.
52 Quoted in: I. Čulo, “Između ideala i stvarnosti”, pp. 34-35.
53 ARSBL, 559, biographical notes – trial materials.
54 I. Čulo, “Između ideala i stvarnosti”, p. 27, 36.
55 M. Vukmanović, “Okupacioni organi i ustaški režim u Srednjoj i Zapadnoj Bosni

1944. godine”,  in:  Izlazak Banjalučana na slobodnu teritoriju:  28.  septembar
1944, Banja Luka 1985, pp. 141-142.
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course of” the NDH — which he did not perceive as a fascist state — was
“quandary”.56 In other words, despite everything he knew and was formally
obliged to know, throughout the entire war Neđelski played the part of a
high ranking official in what the post-war law rightfully referred to as a
“terrorist apparatus”, whose “normal” functioning caused everyday injury
and death of innocent people.

Due to the perplexed and unresolved trajectory of the original docu-
ments that also prevented them from being fully traced, the circumstances
of Gutić’s hearing could only be researched to this point. The hearings
themselves were conducted in a house in Banjaluka originally owned by the
Džinić family, where the offices of UDBa were stationed. Gutić was kept
tied up in a solitary cell so he could not attempt suicide. During the hear-
ings, his legs were kept tied. The hearings were conducted by Šemso Taba-
ković  and Mikan Marjanović,  the officers  of  the County Department  of
UDBa. It appears that the hearings were eventually taken over by officers
sent from Sarajevo by the UDBa’s department for the Republic.57 Such a
course of events may explain the existence of two different sets of recorded
minutes. One set was used by Aleksandar Ravlić,58 Dušan Lukač,59 and Mi-
lan Vukmanović60 and was eventually reprinted in our recent publication.
Another set was used and quoted by Zdravko Kukrika,61 but we have yet to
come across any copies of these records. Of course, given the fact that ma-
ny elements from our version were repeated in Kukrika’s text, the latter set
might well be a complete and original version of the same documentation.62

What makes Kukurika’s feuilleton interesting are the many details
that we assume must have come from an interview with one of the inves-
tigators, namely, an UDBa captain, probably Tabaković himself. There is no
other way to explain the detail it provides on scenery, secondary characters
and nuances that are both visual and psychological: a small room on the

56 ARSBL, 559, biographical notes – trial materials; also, the verdict.
57 ARSBL, 559, biographical notes – testimonies of Š. Tabaković and P. Baškot.
58 A. Ravlić, feuilleton “Viktor Gutić i  njegova strahovlada”,  Vjesnik (Zareb), 20

Apr. to 14 May 1968.
59 D. Lukač, Banjaluka i okolica u ratu i revoluciji 1941-1945, Banjaluka 1968, pp.

89-90.
60 ARSBL, 559, biographical notes on Gutić.
61 Z. Kukrika, feuilleton “Ko je bio Viktor Gutić”, Glas (Banjaluka), especially from

20 Sep. to 25 Oct. 1965.
62 Local UDBa sent the evidence and the minutes to the prosecutor on 18 Septem-

ber 1946; ARSBL, 626, 3, war crimes papers.
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second floor, the desks of the captain and the typist, framed photos of Tito
and Ranković above the young woman’s head, and the chair for the accu-
sed placed at the opposite side of the room. On the first day of the hearings,
according to Kukrika, when the lead suspect dictated his biography, the
first strokes of his defense strategy were noted by the investigating officer:
Gutić allowed for the possibility that “here and there he was placed in
awkward situations – but he committed no acts which should, in his opini-
on, be subjected to criminal prosecution”. In fact, he was merely executing
“orders of the government in Zagreb”. Following the eerie silence of a mu-
tual stare, the captain concluded “for the day”, after which he reported to
his superior. The alleged conversation follows:

— Gutić wants to present the movement of the ustaše as a Croatian pe-
ople’s movement that fought against the Serb hegemony, the king’s
court and the Serb bourgeoisie. With one sentence, albeit not clearly, he
would want to leave an impression that the same struggle was directed
against the Croatian bourgeoisie…
— Sure, he wanted to join the [communist] partisans as well…
— Believe me, that’s the essence of his biography, the way he framed it.
Here are the minutes.
— I was joking. I assumed that this would be the axis of his defense,
with one addition: he was following orders from above, scrupulously
and methodically – but he was following orders!
— Exactly! He already said that.
— I’ve read his file. There’s more than enough criminal evidence. Now
you know his defense, these two lines, and, eventually, one more: “I
don’t remember!” I think you need to break him psychologically on two
issues: the criminal program of their movement in its entirety and, se-
cond, the fact that he performed certain activities for which he did not
or could not receive direct orders.
— Yes sir, I understand.
— Continue tomorrow. Let him sleep on it. He may do the smart thing
and change his defense strategy.63

Of course, he did not. And whichever version you read, the essence
remains the same. Whenever responsible individuals face justice, their mi-
ndset triggers a self-righteous tale of an enduring, perpetual motion of per-
plexed, bizarre circumstances, governed, on the one hand, by terrifying

63 Z. Kukrika, “Gutić je uhvaćen”, Glas (Banjaluka), 20 Oct. 1965, p. 4.
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laws of power under which he himself had to operate or perish, and, on the
other, by total chaos and lawlessness from which he rises, unconstrained by
the weight of his unquestionable authority, without the memory of a single
criminally relevant fact. For his violence-inciting speeches quoted by the
press he said that there was no stenographer, it was all misinterpreted.
Even though he never issued a rebuttal, he did find the time to replace the
editors twice. For those who were murdered, he was familiar with their
whereabouts while they were alive, but was quite often not even aware of
their deaths. He protested the actions of those beneath him, but he did not
punish them. He relayed orders from above, but did not know what was
happening below. He made many decisions, and answered many questions,
but he did not seem to remember much. If he did, it was beyond him. The
extraordinary court? Well, that was the law. His signatures on death senten-
ces? He trusted the judges. Hostages? He never engaged in “drivel” with
the chief of police, his brother. Incitement against the Serbs? He was talk-
ing about their dynasty and the Serb hegemonists. Pillage, expulsion, mur-
der? That was the law, or sometimes lawlessness, and sometimes even “po-
pular pressure”. He did not agree, but he had to do so. Also, again, he does
not remember. Likewise, he did not have the time, he had more important
things to attend to. And thus, during that hell-on-earth of summer 1941,
while the person with the most authority in the region allegedly only trans-
mitted information from above and was too busy to note the consequences,
the deadly machinery put in motion by him and his closest associates, thro-
ugh some strange succession of inexplicable events, somehow mauled thou-
sands upon thousands of innocent people.

The end of the investigative hearings was presented by Kukrika in
the following manner. Gutić’s final statement for the record was a long
political tirade ending with a gloomy prediction of the destiny of the South
Slavs in a future third world war. The captain found this repulsive and co-
wardly, but he kept the thought to himself. After Gutić was taken away and
the typist collected all of the papers into a single bunch, she wrote down
the captain’s final observation:  “There is something pathological in this
man… Crime draws criminals, and they respect and follow only those who
are worse than they are! Throughout the war I haven’t met a single [war]
criminal who was willing to face the consequences of their crimes…” This
observation was permuted into a sentence of the arraignment: “Gutić and
the ustaše organization that he directed have drawn people into crime and
then prepared them for new crimes; therefore, Gutić is not only guilty for
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the bloodshed and the killings he ordered but also for training his hench-
men to be even more effective.”64

Beyond conducting the hearings of suspects, there was an additional
effort to collect even more witness testimony and related records. There
was a move parallel to those of the police and judicial institutions, by the
Communist  Party  organizations,  which  engaged  their  members  with
institutional affiliation in a more coordinated activity. The party’s County
Committee for Banjaluka wrote to the subordinate committees on 1 July
1946: “Very soon the infamous enemy of the people and a war criminal
Viktor Gutić, the organizer of mass terrorist measures and of the mass
slaughter  of  Serbs  in  Krajina  during 1941,  will  be  brought  before  the
popular tribunal.”  For the investigation to reach its desired conclusion,
eight tasks were to be carried out by the party members. The first two
tasks are the most important:

“We must locate and hear out witnesses of  ustaše’s public events, in
which Dr Viktor Gutić took part as a stožernik from Banjaluka. We sho-
uld especially focus on those who witnessed his tour around Krajina,
who heard his angry, inciting speeches against the Serbs, which he
recited in almost every town in Krajina, the former County of Vrbas, at
public gatherings, formal banquets etc. [and ask them] what was said in
these speeches and what was the effect on the masses. [...] We must lo-
cate and hear out witnesses of many mass terrorist measures directed
against the Serbs of Krajina, the arrests, imprisonment, mandatory con-
tributions, violent expulsion, robbery, and especially the mass slaughter
of the Serbs throughout the whole of Krajina. We should take heed that
the end result is a clear image of how this slaughter was organized and
executed and how many victims it left in its wake.”

The Committee also issued instructions for witness selection, speci-
fying seeking out those who appear to be the most trustworthy, primarily
victims who still carry the scars on their bodies, especially those who, thro-
ugh sheer luck, survived their own executions. These include women — mo-
thers and widows — whose men were savagely taken away from their fami-
lies and murdered. But there was an additional request: “We should especi-
ally keep in mind that the witnesses should not only be Serbs, but also Mus-
lims and Croats, who could share many testimonies, particularly those who
were given the task of getting rid of the bodies in gravesites or rivers.” The

64 Z. Kukrika, “Sve postaje jasno”, Glas (Banjaluka), 25 Oct. 1965, p. 4.
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party activists were expected to invest “much effort and self-sacrifice”, and
through discussion and coordination to do as much as possible, so that the
task at hand would be performed as quickly and effectively as possible. The
end result was to be materialized in a sizeable body of proof that pointed to
“all of these monstrosities” before the tribunal. They provide as an example
the recent trial of Chetnik commander Dragoljub Mihailović. Likewise, Gu-
tić’s trial was to be of “great political significance”, as it should bury the
failed policies of Vlatko Maček and the former moderate opposition parties.
Finally, it was hoped that the result of this trial might help in the effort to
expedite the extradition of the war criminals who escaped justice, primarily
Ante Pavelić, who still enjoyed “freedom sponsored by the international re-
actionaries”.65

Before moving forward, we must make yet another digression. Rea-
ders should have noticed by now how the documents of the time named na-
mes and used no generic terms. In that respect, the people who were mur-
dered solely because they were Serbs were referred to in no other way but
as the Serbs. In fact, both the press columns and the crucial records qualify
Gutić’s crimes as a mass terror against the Serb population. Why is this
important? According to the line of reasoning promoted by contemporary
Serb nationalist historical revisionism, the communists and their regime
were guilty of the denationalization of the victims, if they, as it is often said,
ever discussed the victims at all. A recent local example of historical nar-
ration advances a ludicrous claim that communist-controlled “anti-memory”
went so far as to “rationalize”, “not infrequently” even, the ustaše’s violen-
ce against the Serbs.66 Setting aside both the complex issues of historical
memory in socialist Yugoslavia and the fantasies of contemporary nationa-
lists, we shall stress only what has been obvious from the inception: the
history of “Stožer” and its crimes was never robbed of its essence, namely,
that the primary political activity of the new regime was in effect a joint cri-
minal venture whose sole task was the full political, economic and physical
annihilation of Serbs, Jews and Roma in the region of Krajina.

Finally, on 25 December 1946, the county public prosecutor, Veljko
Đorđević, signed indictment E:1181/46 and had it delivered to the County
Court in Banjaluka. This document employed the special “Law on crimes
against the people and the state” to accuse Gutić, Neđelski and Bilogrivić
65 ARSBL, 633, box 3.
66 See Д. Илић, “Анатомија заборава”, in: В. Шмуља, С. Кузмановић, Љ. Миле-

кић,  Анатомија заборава, Бања Лука 2014, pp. 5-6. Of course, not a single
proof has been put forward to support this claim.
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of crimes against the people, cooperation with the occupying forces, orga-
nization of the terrorist apparatus and treason. In order to fully understand
the following sequence of events, we need to take a look at the legal con-
text. According to the amendments to the aforementioned law put into ef-
fect on 16 July, in “especially important cases the trial shall be conducted in
both instances” by “the supreme courts of the people’s republics at a requ-
est of the prosecutor of the republic”.67 As the archives of the republic’s
prosecutor for Bosnia and Herzegovina have not been preserved, we were
not able to locate the original request. Still, it is possible to ascertain from
the fragmentary records of the Supreme Court of the People’s Republic of
Bosnia and Herzegovina that this request was indeed issued. A tribunal in
Sarajevo composed of the Supreme Court judges — Dr Mihailo Ilić, Oton
Svoboda and Vehid Begić — in a session on 24 January 1947, accepted the
jurisdiction over criminal case Ko 42/1947 conducted by the County Court
in Banjaluka against Gutić and his associates and decided that “this tribu-
nal” should “take over this case, set up and inquiry and lead the whole pro-
cedure in both the first and final instances”.68

In these cases, if there was a guilty sentence, the only remaining
legal remedy was a plea for pardon sent to the Praesidium of the People’s
Assembly of Yugoslavia in Belgrade. Certainly, we are open to a discussion
with regards to the ethical aspects of such a procedure, but we will use this
final digression to stress two important points. First and foremost, the post-
war procedures at both Nurnberg and Tokyo were conducted through one-
instance trials, which set the standard for other high-profile war crimes tri-
bunals. This practice was formalized in Yugoslavia through the “Law on cri-
mes against the people and the state”.69 Second, it is quite obvious that the
case against Gutić, Bilogrivić and Neđelski was conducted with full legality,
which means that any motion for an annulment should be out of the qu-
estion.

On the last day of January 1947, the newspaper  Glas  announced
that on Saturday, February 1st, a tribunal of judges of the Supreme Court
seated in Banjaluka, would be faced by Viktor Gutić, the “organizer of the
bloodiest slaughter in Krajina, a thousandfold murderer, the worst evildoer

67 Službeni list FNRJ, 59/1946; first version: Službeni list DFJ, 66/1945.
68 Archives of the Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina

(AVSFBH), Kv 2/1947.
69 See for example N. Lambić, “Pravne mere prema fašističkim zločincima i njiho-

vim žrtvama”, in:  Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941–44,
ur. M. Pisarri, R. Rädle, Beograd 2013, pp. 290-291.
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on the people of this area”, Feliks Neđelski, “a known ideologue of bloody
fascism”, the leader of the ustaše’s youth, and Nikola Bilogrivić, “the guar-
dian of souls of the ustaše’s flock”.70 On that Saturday morning, Banjaluka
was covered in snow. From the county jail known as the “Black House” all
the way to the pre-war “Falcon House” — one of the few buildings big en-
ough to host this trial — streets were filled with masses of people. As the
convoy passed through the crowds, each day people were “shouting, jum-
ping, spitting, throwing things”, and each time this “noise of shouts and
rabble” threatened to “stop the cars, to pull the accused out onto the pave-
ment, to execute the killers…” Witnesses vividly remember the feeling:

“We thought, a trial, what for? Weren’t their crimes so known to all of
us that the trial was a waste of time! Do you understand? We wanted to
simply obliterate them, and even that would not suffice…”

 

“There was a woman standing next to me, holding a seven year old
son… She lifted him up on her shoulder and through all that noise she
was telling him: ‘Look, son, he killed our father! … When you grow up,
don’t let these beasts run amok any more! Remember son, don’t let
them!’”

The conference hall was packed. Members of the tribunal sat down
facing the audience, alongside the court recorder Ljubinko Milić. The pro-
secutor sat to the left, and the accused were placed to the right with their
attorneys.71 The speakers were placed in front of the building and in seve-
ral locations across town, so everyone could hear the conduct of the proce-
edings. A news report stated that the process against “the three known
ustaše dignitaries and instigators of mass crimes against the Serb people”
has begun. Over the course of nine days, starting with the reading of the
50-page indictment and concluding with the verdict, this public event was
marked with witness testimony, quotes from documents, speeches by the
defense and uproar from the audience. The accused based their defense on
the claims they had stated during the investigation. Gutić did not plead
guilty: he asserted that he did not remember much, and that he was a mere
tool at the hands of those above him, often unaware of the actions of those
below him. Neđelski also pleaded innocence: he did not “act politically”, he
was a mere official, his activities as the second-in-command were limited to

70 “Pred Vrhovnim sudom u Banjoj Luci…”, Glas (Banjaluka), 31 Jan. 1947, p. 5.
71 Z. Kukrika, “U ime naroda”, Glas (Banjaluka), 1 Nov. 1965, p. 4.
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his duties as a civilian vice governor for the former county, although he did
admit to recruiting young men into fascist militia. Responding to Neđelski’s
repeated remarks about his disagreements with the course of events, the
prosecutor  asked  whether  he  protested  publicly  through  the  press  or
maybe even illegally through leaflets, and received no answer. Bilogrivić
stated that “subjectively” he did not feel guilty, his conversion campaign
was an effort to save those in jeopardy, and it is now “clear to him” that
Gutić is a war criminal, just like Pavelić.72 On 9 February, the prosecutor
Đorđević in his closing argument repeated the essence of the indictment,
abstracted the course of the proceedings, and finished with an ode to the
victims and to those who carried the struggle to its conclusion:

“Who are the accused, Viktor Gutić, Feliks Neđelski and Nikola Bilogri-
vić? The answer is known to the burnt villages, scorched hearths and
strewn gravesites of our combatants all across Bosanska Krajina who
died to protect their brethren and carried out the heaviest, superhuman
endeavors in the struggle against the ustaše henchmen, against those
created by these [three] criminals, who instilled in them a savage hat-
red for the fighters for brotherhood, equality and the freedom of our na-
tions.”

Ivan Jurjević, the attorney for the former stožernik, in his closing ar-
gument “concluded that he as a defense lawyer can not formulate any de-
fense whatsoever, for it is not allowed by those innocent victims fallen at
the bloody hand of Viktor Gutić”. Unlike the other two defense attorneys
who were also appointed ex officio, Jurjević opted for a stance that, in the
eyes of the public, sacrificed professional for political correctness. Dr Asim
Džinić, attorney for Neđelski, attempted to formulate a defense based on
the defendant’s line of reasoning. A similar attempt was made by Dr Viktor
Debeljak in defending Bilogrivić. Two days later, at 10 AM, on February 11,
1947,73 the tribunal decreed a final-instance verdict: all three of the ac-
cused were found guilty of war crimes as defined by article 3, sections 3, 4
and 6 of the “Law on crimes against the people and the state”. The verdicts
were: Gutić — execution by hanging, Neđelski — execution by a firing squ-
ad, Bilogrivić — execution by a firing squad.74 The recital was met by a wild

72 “Suđenje najvećim ustaškim zlikovcima…”, Glas (Banjaluka), 8 Feb. 1947, pp. 3-
4; ARSBL, 559, trial papers.

73 “Vrhovni sud Narodne Republike…”, Glas (Banjaluka), 15 Feb. 1947, p. 7.
74 V. M. Stošić, V. Vukliš (eds.), Ustaški stožer za Bosansku Krajinu, pp. 316-317.
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applause, followed by a silent babble while the court read out its statement
of grounds. Outside, the people kept shouting and applauding. A police of-
ficer witnessed the moment when the prisoners were taken out: “The whole
town was there… more, actually, much more. The masses of people, terrify-
ing, scary… They wanted the sentence to be carried out then and there, on
the street, with their own feet!”75

Immediately after issuing its verdict,  the Criminal Council of the
Supreme Court asked the Internal Division of the County People’s Council
in Banjaluka to delegate “a trusted official” who would take a six-day jour-
ney from Banjaluka to Sarajevo, then to Belgrade, again to Sarajevo and co-
me back to Banjaluka, to deliver the case file to the national Assembly’s
Praesidium. A day later, the Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina
received the three copies of “pleadings with lists, a court’s resolution and
reports” — with the added plea submitted by the Catholic Bishop’s Chan-
cellery in Banjaluka on behalf of Father Bilogrivić — for “further procedu-
re”. Finally, on 17 February 1947, the president of the County Court in
Banjaluka, Dušan Stojnić, informed the Penal Division of the Ministry of In-
ternal Affairs that the national Praesidium on 14 February had issued dec-
ree no. 662/47, which had dismissed the pleadings.76 The only task left to
perform was to carry out the sentences.

At the break of dawn, at 5 AM on 20 February, on the grounds of the
former military barracks situated in the middle of today’s neighborhood of
Borik, Viktor Gutić was brought to the scaffold. According to Kukrika, many
people who had heard about the time and place came to see the event with
their own eyes. They stood in silence. Gutić, allegedly, was so petrified that
he was not able to stand and had to be carried to the gallows. When it was
done, one of the officers uttered the words: “It’s finished. Gutić came from
the abyss. We have thrown him back into it.” That same morning, alongside
two Chetniks, Neđelski and Bilogrivić were executed by a firing squad.77

From the abyss they came, into the abyss they were thrown.

75 Z. Kukrika, “U ime naroda”, Glas (Banjaluka), 1 Nov. 1965, p. 4.
76 AVSFBH, Kv 2/1947.
77 Z. Kukrika, “U ime naroda”,  Glas (Banjaluka), 1 Nov. 1965, p. 4; ARSBL, 111,

pov. 135, 136, 137/47.

37



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. III, бр. 3 (2017)

Viktor Gutić with his top aides and German officers in the center
of Banjaluka, spring 1941 (HMBiH, ZF, 933 i 12003)
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Nikola Bilogrivić (first from the left) and Viktor Gutić (third from
the left) in Sanski Most, May 1941 (HMBiH, ZF, 947)

Feliks Neđelski as the president of the Great Crusaders Brotherhood
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Viktor Gutić (in the middle) and Vilko Butorac (in uniform) with
their associates in Banjaluka (HMBiH, ZF, 953)
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Vilko Butorac (2) and Viktor Gutić (1) on the Piazza San Marco in
Venice, summer 1945 (AJ, 110, RZ–1–491)
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Veljko Đorđević, chief county prosecutor for Banjaluka: family

collection photo (left); while reading an indictment for Gutić, Neđelski
and Bilogrivić during their trial in February 1947 (Glas, 8 Feb. 1947.)

 

Gutić, Neđelski and Bilogrivić before the tribunal in February 1947
(Glas, 8 Feb. 1947)
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 A report on the execution of Viktor Gutić (ARSBL, 111)
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Vladan Vukliš, Verica M. Stošić

Iz tame izašli, u tamu vraćeni: zločin i kazna u 
Bosanskoj Krajini u Drugom svjetskom ratu

Sažetak: U proljeće i ljeto 1941. godine, nakon uspostave Nezavisne Države Hr-
vatske, stanovništvo Banjaluke i okolne Bosanske Krajine bačeno je u svojevrsan
pakao. Viktor Gutić, banjalučki advokat, stavljen je na vrh regionalne državno-par-
tijske hijerarhije od strane ustaškog rukovodstva, objedinivši političko-partijske i
državno-upravne funkcije  militarizovanog aparata pod ingerencijom jedinstvene
funkcije „stožernika“. Odmah je počeo sprovoditi u djelo politiku masovnog terora
uperenog protiv Srba, Jevreja, Roma te svih ostalih koji se nisu slagali sa novim re-
žimom. Nakon što se ovaj nasilnički talas terora oteo kontroli poluga centralne
vlasti pri tom izazvavši masovan ustanak naroda Krajine, Gutić je smijenjen sa svog
položaja i povučen u Zagreb. Krajem rata pobjegao je u Italiju, ali je tamo ubrzo za-
tim prepoznat i uhapšen. Izručen je Jugoslaviji 1946, da bi u februaru 1947, za-
jedno sa dvojicom ratnih saradnika, bio osuđen na kaznu smrti.
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Apstrakt: Humanitarna akcija spašavanja djece iz logora NDH, kao i rad na
njihovom udomljavanju, popisivanju i očuvanju njihovog identiteta, trajao je od
1942. godine pa do kraja rata. Rezultat ovog rada bio je oko 10.000 djece koja
su preživjela ratne strahote. Biografije i sudbine glavnih aktera humanitarne ak-
cije ostale su nedovoljno istražene, pa su ostala otvorena i brojna pitanja vezana
za ovu temu. Kao glavni akteri  označeni su bračni par Budisavljević, Kamilo
Bresler i Dragica Habazin. Pored njih, veliko učešće uzeli su njihovi saradnici,
sestre Crvenog krsta, ljekari, a kod udomljavanja stanovništvo Zagreba, dobro-
tvori osnivanjem malih privatnih dječjih domova, seosko stanovništvo i Katolič-
ka crkva.

Ključne riječi: Diana Budisavljević; Julije Budisavljević; Dragica Habazin; Bu-
dislav Bude Budisavljević; Sava Petrović; logori; NDH

Možemo primijetiti da je u posljednjih nekoliko godina tematika vezana za
humanitarnu akciju spašavanja djece iz logora u NDH prilično aktualizova-
na. Diana Budisavljević, kao jedan od glavnih organizatora pomenute akci-
je, postala je njen simbol. Danas već brojni gradovi u Bosni i Hercegovini,
ali i u Srbiji imaju ulice sa njenim imenom. U Zagrebu Srpsko narodno vije-
će dodjeljuje nagradu za humanost pod nazivom Diana Budisavljević. Povre-
meno se u štampi može pročitati o Diani Budisavljević i humanitarnoj akciji
spašavanja djece, a postoji i nekoliko televizijskih emisija u kojima se, izme-
đu ostalog, pominje. Nekoliko knjiga takođe se bavi ovom temom, što je
svakako uticalo na to da se šira javnost upozna sa ovim, nazovimo, novim
otkrićem vezanim za istoriju Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije.
Aktualizovanje ove teme započelo je istraživanjem Dragoje Lukića, odnosno
njegovom knjigom Bili su samo deca, štampanom 2000. godine. Međutim,
pravi prodor napravila je sama Diana Budisavljević, odnosno njen dnevnik
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koji je objavljen 2003. godine u Zagrebu. Prošlo je nekoliko godina dok se
sama stručna javnost zainteresovala i ozbiljnije proučila Dnevnik Diane Bu-
disavljević (u daljem tekstu Dnevnik)1 a potom su se i novinari zaintereso-
vali za priču o spašavanju 12.000 djece iz logora NDH. 

Ovakav uvod zvuči ohrabrujuće, međutim kada se pregledaju sadr-
žaji vezani za ovu temu, primjećuje se ponavljanje jednih te istih podataka,
svođenje organizacije humanitarne akcije na nekoliko imena, proizvoljno
baratanje ciframa spašenih i umrlih, ukratko primjetan je nedostatak istra-
živanja. Istoriografija bilježi vrlo mali broj radova. Pisanje o ovoj temi bazi-
rano je u velikoj mjeri na samom Dnevniku ili na njegovom često nestruč-
nom tumačenju. Problem pogoršava i činjenica da je i sam Dnevnik uredniš-
tvo opremilo sadržajem koji posjeduje nekoliko ozbiljnih grešaka. Ovaj čla-
nak nastoji da doprinese novim sadržajem u nadi da će potaknuti tako ne-
ophodna istraživanja ove značajne teme2.

Kao jedni od glavnih protagonista humanitarne akcije spašavanja
djece iz koncentracionih logora u NDH spominju se bračni par Diana i Julije
Budisavljević, Kamilo Bresler, Dragica Habazin, te njihovi saradnici, sestre
Crvenog krsta, ljekari i drugi. Za početak, željeli smo malo dublje istražiti
porijeklo glavnih aktera, budući da se obično govori o Diani Obexer kao
Austrijanki udatoj sa ljekara Julija, za kojeg se ističe da je Srbin.

Dostupniji su nam podaci o istorijatu porodice Julija Budisavljevića,
pa će o njima biti nešto više riječi. Podatke nam donosi Julijev otac, Budis-
lav plemeniti Budisavljević (Bude). Zahvaljujući njegovim memoarima, zna-
mo čitavo porijeklo ove porodice. Bude je rođen 1843. godine u blizini Peća-
na u Lici. Čitav taj kraj oko današnje Korenice bio je naseljen Budisavlje-
vićima. Mnogi su u prošlosti služili kao sveštenici ili kao vojnici Vojne kra-
jine. Kao zanimljivost možemo navesti da od ovih Budisavljevića porijeklo
vodi i porodica Jovanke (Budisavljević) Broz, takođe rođene u Pećanima3.

U svojim memoarima, Bude Budisavljević (1843–1919) navodi kako
se školovao u Beču u školi za krajiške časnike. Ističe da ga je obrazovanje
skupo koštalo, pa kad je postao poručnik krajiške uprave kod 3. ogulinske
pukovnije, morao je da vraća dugove. Bude je napredovao u službi, poznan-

1 Prikaz  Dnevnika: Milan Koljanin, „Akcija 'Diana Budisavljević'“,  Tokovi istorije
(Beograd), br. 3, 2007, 191–207.

2 Više o humanitarnoj akciji spašavanje djece pogledati: Gavro Burazor, Humani-
tarna akcija Diane Budisavljević 1941–1945, Novi Sad, 2013; Jasmina Tutunović
Trifunov, „Akcija Diana Budisavljević (1941–1945)“, u: Istraživanja i memorijali-
zacija genocida i ratnih zločina (ur. Jovan Mirković), Beograd, 2012, 53–93.

3 Hrvatski biografski leksikon, knjiga 2, Bj–C, Zagreb, 1989, 434–435.
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stvo sa banom Ivanom Mažuranićem omogućilo  mu je da 1875. godine
postane podžupan u Rumi. Tu se sljedeće godine oženio Herminom Albreht,
ćerkom kožara Adolfa Albrehta, koji je bio opštinski načelnik Vinkovaca. Od
1881. godine Bude će biti podžupan u Požegi, a dolaskom bana Khuena pos-
taće župan u Bjelovaru. Kad je 1889. godine dobio orden Leopolda iz ruke
Franca Jozefa, izričito je molio da bude imenovan za velikog župana Like,
svog rodnog kraja. Velike napore je ostvarivao kako bi pomogao i izgradio
ovaj siromašni kraj. Toliko je puta slao molbe u Zagreb da je zaradio nadi-
mak „Lički prosjak“. Još jedan prijem kod Franca Jozefa 1902. godine odveo
je Budu Budisavljevića na mjesto velikog župana u Zagrebu. Njegova poli-
tička karijera će završiti penzionisanjem, 1905. godine, ali će ubrzo dolas-
kom na vlast hrvatsko-srpske koalicije, jedan novi Budisavljević imati istak-
nutu ulogu u političkom životu Hrvatske, njegov sin Srđan. Bude Budisavlje-
vić nosio je i plemićku titulu „Prijedorski“4, budući da je jedan njegov pre-
dak u borbi sa Turcima zaslužio ovo plemićko ime. Biran je više puta za
predstavnika u Srpskom crkveno-narodnom saboru u Sremskim Karlovci-
ma, kao i za hrvatski Sabor. Bio je član književnog ogranka Matice srpske
od 1894. godine5. Bio je poznat i kao osnivač Hrvatskog planinarskog druš-
tva u Zagrebu (1874), pisao je poeziju, autor je brojnih knjiga, članaka, ese-
ja, i već pomenutih memoara6.

Željko Karaula, koji je priredio za štampu Budine memoare, ovako
zaključuje: „Kaže se da je Bude vjerovao u svoje 'romantično jugoslovenst-
vo' ali da ga je morao napustiti ako je htio napredovati i biti na vlasti. Pri-
padao je onom krugu hrvatsko-srpskih intelektualaca koji se platonski zala-
gao za jugoslovenstvo a praktično je služio mađaronskom režimu oličenom

4 Vidjeti grb porodice Budisavljević – Prijedorski u prilogu. Opis: Štit je okomito
razdijeljen na plavo i crveno polje; u plavom polju na zelenoj podlozi stoji zlatni
lav sa sabljom krivošijom u desnoj šapi, a iznad lava je zlatna šestokraka zvijez-
da; u crvenom polju oklopljena desnica sa mačem.

5 Budislav Budisavljević – Prijedorski, Memoari: Pomenici iz mog života, Bjelovar,
2012, 15–41; Hrvatski biografski leksikon 2, Bj–C, 434–435.

6 Budisavljević  je pisac prve biografije o Nikoli Tesli,  koji mu je bio dalji rođak
preko majčine linije. Objavljena je 1898. Objavio je knjige: Književno cvijeće La-
voslava Vukelića,  Zagreb, 1882; Recimo koju o Franu Kurelcu (O 30. obljetnici
smrti njegove),  Zagreb, 1904; S Ličke grude,  Zagreb, 1913; Iz starog zavičaja,
Novi Sad, 1914; Iz mojih uspomena, Zagreb, 1918. Iz: Željko Karaula, Prilozi za
biografiju Budislava plemenitog Budisavljevića Prijedorskog uz pomoć njegovih
neobjavljenih memoara “Pomenici iz mog života”,  Senjski zbornik,  Senj, 2011,
87–130. 
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u banu Khuenu. Bio je stalno u raskoraku 'hrvatstva, srpstva, jugoslovenst-
va'“7.

Bude i Hermina imali su četiri sina: Manu, Veljka, Srđana i Julija; te
tri ćerke: Olgu, Minku i Miru. Zahvaljujući svom visokom položaju, Bude je
bio u prilici da školuje svoje sinove8 a svojim ćerkama omogući priliku za
dobru udaju9. Najpoznatiji nam je Srđan Budisavljević (1883–1968) koji je
bio  istaknuti  član  Pribićevićeve  Samostalne  demokratske  stranke,  a  od
1939. godine i njen predsjednik. Bio je ministar u vladi Cvetković–Maček
kao i u vladi Dušana Simovića. Zbog svojih antifašističkih stavova, prema
sporazumu Tito–Šubašić, bio je izabran za jednog od trojice namjesnika koji
su postavljeni kralju Petru II Karađorđeviću 1945. godine10.

Iz ovog kratkog pregleda vidimo da je Julije Budisavljević (1882–
1981) član jedne uticajne porodice, koja mu obezbjeđuje školovanje na Me-
dicinskom fakultetu u Insbruku. Studije završava 1907. godine, a potom je
radio na hirurškoj klinici doktora Schloffera prvo kao volonter a zatim i kao
asistent. Na poziv Srpskog Crvenog krsta vodio je za vrijeme balkanskih ra-
tova rezervnu bolnicu u Beogradu. Mobilisan je u Prvom svjetskom ratu i
već 1915. godine postaje šef insbruške klinike na Istočnom frontu. U rat-
nom periodu se i vjerio sa mladom Dianom Obexer, sa kojom će 1919. godi-
ne preći da živi u Zagreb. Odmah je imenovan za redovnog profesora hirur-
gije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je njegovim trudom 1921.
godine osnovana hirurška klinika. Školske 1927/1928. bio je dekan Medi-
cinskog fakulteta te potpredsjednik Zbora liječnika Hrvatske11.

Kraljevska  vlada  u  emigraciji  nastojala  je  na  razne  načine  biti
informisana o dešavanjima u okupiranoj Jugoslaviji. Podaci iz NDH stizali su
mahom od odanih članova HSS-a ili njima bliskog sveštenstva koje je ostalo
u zemlji. Važna veza sa Londonom bile su i diplomate koje su ostale u Švaj-
carskoj, Portugalu i Švedskoj. U tim depešama povremeno nailazimo na po-
datke o porodici ministra Srđana Budisavljevića. Prvi izvještaj je stigao ok-
tobra 1941. godine; sporan je autor izvještaja i informacije u njemu ali ga
priređivač (Ljubo Boban) uz oprez ističe kao prve vijesti iz Hrvatske koje su

7 B. Budisavljević – Prijedorski, Memoari: Pomenici iz mog života, Bjelovar, 2012,
37–41.

8 Mane je studirao u Budimpešti, Srđan u Berlinu, Julije u Insbruku, a Veljko je,
prema fotografijama, bio oficir ratne mornarice.

9 Olga je preminula 1884. godine; Mira se udala za Livija Kuševića; Minka je bila
žena admirala Dragutina Price.

10 Hrvatski biografski leksikon 2, Bj–C, 344–345.
11 Hrvatski biografski leksikon 2, Bj–C, 344–345.
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stigle u London nakon sloma Jugoslavije: „Kipar Meštrović navodno je mo-
rao preuzeti rukovodstvo umjetničke akademije u Zagrebu, ali sada živi u
Splitu. Kirurg dr. Budisavljević je još na klinici primarijus i to na interven-
ciju M. Budaka jer je potonjem prije više godina jednom operacijom spasao
život...“12. Tako Stjepan Gažija iz Ženeve javlja 8. novembra 1941. godine:
„Miškina je na slobodi, isto i Štampar (Andrija), kao i Krleža, dok je Cesarec
ubijen. Srđanov brat (Julije) je jedini Srbin koji je ostavljen po želji strica
Mile (Budak) na svom položaju“13. Depeša Berislava Angelinovića upućena
Grgi Angelinoviću 23. decembra 1941. godine donosi: „Samostalac iz Like
dr. Bogdan Brujić ubijen je. U Lici i Kordunu su teško stradali krajevi gdje
su Samostalci imali mnogo pristaša. Dr. Budisavljevića neko vrijeme nisu di-
rali. Prije nekoliko dana je penzionisan...“14 Otpravnik poslova u Lisabonu
14. marta 1942. godine javlja: „Dr Julije Budisavljević nalazi se još uvek u
Zagrebu, u svojstvu šefa klinike, cela njegova familija živa i zdrava. Porodi-
ca admirala Price živa i zdrava, za Srđana Pricu kapetana bojnog broda ne
zna se gde je...“15. Dominik Mandić javlja Juraju Šuteju 10. juna 1942. godi-
ne: „Dr. J. Budisavljević je pod paskom, ali nesmetano predaje na Medicins-
kom fakultetu. Gđa Julijeva mnogo dobra čini i posreduje za Srbe stradal-
nike“16. Pretpostavka je bila da je Julije svoju sigurnost dugovao Mili Buda-
ku. Međutim, više je vjerovatno da je Julije, kao i drugi ljekari srpskog pori-
jekla u Zagrebu, bio „pošteđen“ zbog svog znanja, vještina i ranijih poznan-
stava. Pored ljekara, postojalo je još uticajnih Srba u Zagrebu koji su izbjeg-
li progone iz pomenutih razloga. Ipak, otkazima, penzionisanjima i drugim
načinima uklanjani su iz javnog života.

Priču o porodici Obexer iz Insbruka obrađujemo na osnovu škrtih
podataka, uglavnom zasnovanih na podacima dobijenim na gradskom grob-
lju u Insbruku. Porodična grobnica ipak može da otkrije više nego što bi se
očekivalo. Sticanje bogatstva i ugleda porodice Obexer počelo je sa Michae-
lom Obexerom (1826–1884), za koga se ističe da je bio investitor i trgovac
tekstilom. Ipak sa velike i lijepe porodične grobnice vidimo da je njen naru-
čilac Michaelov sin Max Obexer (1863–1933), ispod njegovog imena stoji
natpis „veletrgovac“ mada bi tačniji prevod bio biznismen. Oženjen za Annu

12 Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade: 1941–1943: Izvještaji infor-
matora o prilikama u Hrvatskoj, Zagreb, 1985, 252–253.

13 Lj. Boban, Hrvatska u arhivima…, 36–38.
14 Lj. Boban, Hrvatska u arhivima…, 343.
15 Lj.  Boban,  Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade: 1941–1943,

knjiga 1, Zagreb, 1988, 239.
16 Lj. Boban, Hrvatska u arhivima…, 206–207.
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Roese (1868–1915), Max kao jedan od najbogatijih ljudi u Insbruku dobija
sina Hermana (1888–1907), a nekoliko godina kasnije i ćerku Dianu (1891–
1978) kojoj kao pravi aristokrata daje ime po boginji lova. Nasljednik očevih
poslova trebalo je da bude sin Herman, koji usljed bolesti biva upućen na
liječenje u Ameriku. Umire po dolasku u Njujork. Kada mu je preminula
supruga, Max sklapa drugi brak sa Johannom Janezič (1880–1963) sa kojom
ne znamo da li je imao potomstva. Izgleda da je porodična imovina na kraju
bila podijeljena između ćerke i maćehe, nakon dugog sudskog procesa17.
Ipak je malo poznato da je Diana, kada je boravila u Austriji, radije koristila
svoje kršteno ime Frieda – Olga. Stanovala je na adresi Anichstraβe 24, ne-
daleko od Univerzitetske klinike i Medicinskog fakulteta. Pohađala je školu
za medicinske sestre, te na obližnjoj klinici upoznaje Julija Budisavljevića.
Sklopili su brak 17. aprila 1917. godine. Naredne godine dobijaju ćerku Jel-
ku (1918 – ?)18.

Bračni par se seli 1919. godine u Zagreb. Tu im se rodila druga
ćerka Ilse.  Treba reći  da se  Jelka i  Ilse spominju u  Dnevniku kako su
sporadično pomagale u pakovanju paketa i prikupljanju pomoći za logoraše
u stanu Budisavljevića na Svačićevom trgu br. 1319.  Ilse (1920–2009) je
sahranjena u porodičnoj grobnici u Insbruku, dok je Jelka bila udata za
izvjesnog Rašicu sa kojim je živjela u Južnoj Americi. Treba reći da depeše
upućivane članovima vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu na nekoliko
mjesta pominju Dianu Budisavljević i njen angažman. Tako izvještaj od 28.
septembra 1942. godine donosi: „...Spašavanje srpske djece: Oko 6 tisuća
srpske djece ostalo je bez hranitelja, bilo da su pobijeni ili odvedeni na rad
u Njemačku. Dovedeni su u Zagreb, Sisak i Jastrebarsko u sporazumu sa
Budisavljevićem, Smoljanom... Ta su djeca preko nadbiskupa smještana po
hrvatskim selima. Seljaci su ih objeručke prihvatili. Bilo je dirljivih slučajeva
samilosti i ljubavi (ovo ne javljati preko radija). Djeca su spašena od sigurne
smrti – jer ima dokaza da su ih u državnim sabiralištima počeli trovati. Sva
se akcija spašavanja djece vodi preko katoličke akcije sa kojom u najužem

17 Pogledati u prilogu fotografije snimljene u Insbruku 2014. godine tokom autoro-
vog boravka u Austriji. Takođe zahvaljujem na ljubaznosti Veri Merkel iz Insbru-
ka koja mi je svojim zanimanjem za porodicu Obexer popunila neke praznine.

18 Innsbruck informiert, br. 3, mart, 2007, str. 44; Anna Maria Grünfelder, “Diana
Obexer-Budisavljević und die Kinder der Ustascha-KZ”, u: Jahrbuch 2008 (ur. A.
Peham, C. Schindler, K.Stögner),  Wien, 2008, 232–260. Prema službenim novi-
nama grada Insbruka, od 14. septembra 1978, navodi se među umrlicama da je
Frieda Olga Diana Budisavljević, rođena Obexer preminula u 87. godini života.

19 Dnevnik Diane Budisavljević, Zagreb, 2003, 24–33.
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pogledu surađuje gospođa Julija Budisavljevića...“20 Želimo naglasiti da ovaj
izvještaj želi istaći aktivizam Katoličke crkve i pripisati zasluge nekim čla-
novima HSS-a te tako dati argumente hrvatskim članovima Vlade u Londo-
nu. Ipak, značajan je jer obavještava London o humanitarnoj akciji spašava-
nja djece. Drugi izvještaj piše Aleksandar Avakumović, otpravnik poslova u
Stokholmu upućen Slobodanu Jovanoviću 18. juna 1943. godine: „Deca ve-
ćim delom siročad partizanska, dovedena u Zagreb na ishranu, bila su umo-
tana u novine i staru hartiju. Epidemija i glad imaju za posledicu neverovat-
nu smrtnost. Ovaj proveren primer to najbolje dokazuje: Broj siročadi parti-
zanske ili druge računa se na preko 200.000. Vlasti koje samo delomično
funkcionišu i ne pokazuju naročito staranje da spasu srpsku decu... U Zag-
rebu postoji dečiji dom u kome rade gđa Budisavljević, snaja Srđana Budi-
savljevića i gđa dr Štampara. Prema njihovom iskazu one vode kartoteku
siročadi, staraju se koliko mogu da ih pomognu. U kartoteci imaju 12.000
imena. Dečiji dom u Zagrebu sa ovim dvema ženama na čelu, izgleda da je
jedina ustanova koja ozbiljno i pošteno nastoji da ublaži ovu nesreću. No
rezultati su poražavajući. Deca stižu do dečijeg doma u takvom stanju da
umiru en masse. Gđa Budisavljević je jednog dana primila iz Like partiju od
40 dece. Šest dana docnije, od 40 dece, ostalo je živo 8 dece. Druga su po-
mrla, takoreći na rukama ovih plemenitih žena...“21

Pored bračnog para Budisavljević, istaknute uloge u akciji spašava-
nja djece igrali su Kamilo Bresler, o kojem postoje dostupniji podaci22, te
Dragica Habazin sa nadimkom Majka, na koju želimo obratiti pažnju. Kao
dugogodišnja sestra Crvenog krsta, bila je sve vrijeme trajanja rata vrlo ak-
tivna. Nažalost, nije pretjerano spominjana u istoriografiji; podatke i detalj-
niju biografiju donosimo zahvaljujući istraživanjima istoričara Silvestra Mi-
lete iz Zagreba.

Dragica  Habazin  (1902–1977)  bila  je  po  obrazovanju  bolničarka.
Radila je kao viša (kasnije glavna) sestra Crvenog krsta u Zagrebu. Bila je
poznata i pod imenom Majka Habazin. Od 1929. godine u Zagrebu dosta
vremena provodi u barakama Crvenog krsta kod Glavnog kolodvora. Tu ju
je i zatekao rat, pa je predano radila na organizaciji pružanja pomoći broj-
nim transportima koji su prolazili kroz Zagreb. Tako je i došlo do saradnje
između Dragice Habazin i Diane Budisavljević. Njezin karakter i odlučnost

20 Lj. Boban, Hrvatska u arhivima…, 163–166.
21 Lj. Boban, Hrvatska u diplomatskim izvještajima..., 295–296.
22 Više o Kamilu Bresleru: Hrvatski biografski leksikon 2, Bj–C, 289; Zaostavština

Kamila Breslera čuva se u Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu.
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možda dobro oslikava ovaj izvod iz knjige Hrvatski Crveni križ: 125 godina
u službi humanosti: „Dragica Habazin mnogima je svojim suradnicima osta-
la u sjećanju po dobrim vezama što ih je održavala sa zagrebačkim željezni-
čarima, ali ponajviše zbog svoje nesvakidašnje odvažnosti. Znala je ponekad
stati ispred vlaka kako bi spriječila da krene prije nego što sestre Crvenog
križa obave svoju dužnost“23.

Ako ovom izvodu iz knjige dodamo da se „istupanje“ pred voz znalo
dogoditi i u periodu 1941–1945, onda nam je jasno zašto je ovo sjećanje
ostalo upamćeno. Ima još primjera za ovakav karakter Dragice Habazin.
Sjećanja sestre Crvenog krsta, Jane Koch, koja su izlazila u nekoliko brojeva
povodom trideset  godina od ustanka u Hrvatskoj,  donose jedan naslov:
Sestra Dragica – neumorna „Majka“ navodeći njenu ključnu ulogu u održa-
vanju veza članova humanitarne akcije sa zaposlenima na Glavnom kolo-
dvoru, od skretničara i  konduktera do željezničara i stanične policije  24.
Drugi zanimljiv događaj iz ovih sjećanja svakako je susret šefa svih logora u
NDH Vjekoslava Luburića Maksa i Dragice Habazin, kada se, prilikom od-
vođenja djece iz samih logorskih objekata u Staroj Gradiškoj, Luburić us-
protivio ovome pa je na Dragičino odlučno držanje i insistiranje da se djeca
preuzmu, okomio na nju riječima: „Vi ste ta sestra koja po Zagrebu priča
kako ja koljem djecu... ko vam je dopustio da ulazite u bolnicu...“. Dragica
je navodno pomirljivije odgovarala ali i nastavljala sa poslom; tom prilikom
su uspjele da izvedu iz logora oko 700 djece 25.

Kada  napravimo  pregled  transporta  djece  iz  Jasenovca  i  Stare
Gradiške, kao i privremenih logora u njihovoj okolini (Mlaka, Jablanac, Ušti-
ca, Cerovljani) vidimo da su, u organizacionom smislu, vođe Diana Budisav-
ljević i Dragica Habazin. Pored teških uslova i samog zdravstvenog stanja
djece u pomenutim logorima i njihove brojnosti, problema transporta, medi-
cinskog zbrinjavanja, smještanja, prehrane i rješavanja pitanja smještaja za
nekoliko hiljada djece, pojavila su se dva nova mjesta stradanja već izvu-
čene djece iz logora. Jedan je bio Gornja Rijeka (ugašeni logor), gdje je us-
taška mladež izabrala oko 400 djece sa kojima su željeli raditi na odgoju u
novom „Domu za izbjegličku djecu“ sa inače potpuno nehumanim uslovima,
a drugi je privremeni logor u Sisku. Trebalo je ići spašavati one za koje su
vjerovali da su spašeni ustaškog terora. Oba zadatka obavila je Dragica
23 Zdravko Židovec, Hrvatski Crveni križ: 125 godina u službi humanosti, Zagreb,

2003, 80–81.  (Navodi se da je Dragica Habazin tokom rata bila “glavna sestra
Crvenog križa”.) 

24 Plavi vjesnik, 15. 11. 1971, br. 894. 
25 Plavi vjesnik, 22. 11. 1971, br. 895.
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Habazin. Logor Gornja Rijeka koji su otvorili, ubrzo je bio napušten od stra-
ne ustaške mladeži, kada su se među djecom pojavio tifus. Svega stotinu
djece po dolasku u Zagreb je preživjelo ovaj društveni eksperiment. Sisak je
od avgusta 1942. godine koristio kao privremeni logor, odakle su žene i
manji broj muškaraca upućivani na rad u Rajh. Tu su odvajani od djece i, uz
obećanja da će se o njima brinuti, vozovima prevoženi u fabrike i pogone.
Tako se na jednom neuslovnom mjestu našlo, prema procjeni, 5.000 djece
oduzetih od majki i još oko 2.000 djece koja su izvučena iz drugih logora i
tu dopremljena. Usljed loših uslova i potpune nebrige, svakodnevna smrt-
nost djece brojala se na desetine. Jednom riječju, Sisak je tad predstavljao
pakao u paklu. Dragica Habazin je bila ta koja je prihvatila da putuje u Si-
sak, organizuje transporte za Zagreb i pomogne koliko je bilo moguće26. U
Sisku je ukupno umrlo oko 2.000 djece. U izjavi Zemaljskoj komisiji za utvr-
đivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske 1945. godine, de-
taljnije je pojasnila prateće događaje27.

Dragica Habazin rođena je u Zagrebu, gdje je i krštena u Crkvi Sve-
tog Petra 1902. godine. Roditelji su joj bili Elizabeta (Jelisava) Weissman iz
Villacha (1878–1944) i Ivan Janković (1869–1947) iz Brestanice kod Krškog.
Do 1917. godine živjela sa porodicom u Vlaškoj ulici u Zagrebu, a potom se
seli u Rijeku, gdje će živjeti dvanaest godina. Majka je bila domaćica, a otac
je radio kao ložač na željeznici. Od 1929. godine, otac je dobio premještaj
pa su se vratili u Zagreb. Dragica je sa suprugom Đurom Habazinom (1901-
–1959), građevinskim radnikom, imala jednog sina i kasnije dvoje unučadi.
Bila je visoka 175 cm i teška oko 120 kilograma. Imala je bliske veze sa že-
ljeznicom, budući da su joj, pored oca, i oba brata bili zaposleni na željez-
nici. Poslije rata radila je kao glavna sestra Crvenog krsta na Glavnom kolo-
dvoru, gdje je provodila dosta vremena, a tu je u jednoj od baraka dobila i
stan. Rad sa djecom nastavila je i nakon rata. Vodila je dječja odmarališta u
Splitu i Lošinju, provodeći gotovo cijelu ljetnu sezonu pazeći mališane iz
Osijeka i Čehoslovačke, koji su tu redovno dolazili. Rođaci koji je se sjećaju,
opisuju je kao autoritativnu i strogu kako u radu sa djecom tako i u sva-
kodnevnom životu. Rad sa djecom joj je bio glavna preokupacija i gotovo ni-
kad nije pričala o ratnom periodu. Rođaci ističu da je sa djecom bila okru-
žena od mladosti pa do svoje smrti. Bilo joj je povjereno, pedesetih godina,
da putuje u Afriku po siročad koja je trebalo da budu usvojena u Jugoslaviji.
26 Žene Hrvatske u Narodnooslobodilačkoj borbi, knjiga 2, Zagreb, 1955, 370–373;

Više o stanju u logorima u Sisku i Gornjoj Rijeci: Mirko Peršen, Ustaški logori,
Zagreb, 1990.

27 HR–HDA, f 306, ZKRZ, GUZ, 4676/45.
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Tokom poplava u Zagrebu 1964. godine aktivno je učestvovala, sakupljala
pomoć i garderobu za unesrećene. Tečno je govorila italijanski i njemački
jezik. Budući da je bila gojazna, dugo se borila sa dijabetesom, od kojeg je i
umrla u Zagrebu, 20. juna 1977. godine, i sahranjena na Mirogoju. Crveni
krst tim povodom objavio je u štampi jedan primjeren tekst koji dajemo u
prilogu 28.

Tokom perioda udomljavanja spašene djece,  radilo se tako da se
starija djeca više udomljavaju na selu, što je odgovaralo seoskim domaćin-
stvima, dok su mala djeca udomljavana u gradskim naseljima. Stanovnici
Zagreba uzeli su na staranje veliki broj djece, dok su za mnoge bogati gra-
đani osnivali male privatne domove, a časne sestre su takođe brinule o ma-
njem broju djece. Tako dolazimo i do Save Petrovića iz Stare Pazove. Prema
Dnevniku, Sava Petrović je bio u Zagrebu sredinom juna 1943. godine, te
izrazio želju da brine o nekoliko starijih dječaka. Kada mu je saopšteno da
je udomljavanje male djece najveći problem, prihvatio je savjet i odlučio da
preuzme odgovornost za 45 djece, pristavši da plati trošak odijevanja za 31
dječaka i 14 djevojčica. Sredinom jula 1943. godine po djecu je došla Anđe-
la Rogulić, te su nakon niza problema oko željezničkog prevoza, djeca stigla
u Staru Pazovu. Kako možemo zaključiti iz kasnije korespondencije između
Diane i Save, djeca su dijelom bila smještena na Petrovićevom salašu, ima-
nju od 75 hektara, na kojem je bilo 45 objekata gdje su živjeli i „biroši“, za-
posleni na imanju, te u Zemunu i drugim okolnim mjestima. Vidimo da su
interesovanja roditelja koji su bili na prinudnom radu u Njemačkoj za stanje
njihove djece, putem pisama, stizala na adresu Budisavljevića, a potom je
Sava Petrović izvještavao o zdravlju djece i njihovom boravištu. Takođe, pi-
sao je i o novim saznanjima koja su prikupili od djece, a što je bilo korisno
za utvrđivanje njihovog identiteta, budući da je bilo male djece o čijem iden-
titetu se znalo malo ili gotovo ništa. Skloni smo zaključku da se Sava Petro-
vić nije lično starao za djecu, ali vidimo da se o njima interesovao, redovno
izvještavao i vrlo vjerovatno novčano izdržavao ili pomagao29. 

Po oslobođenju Stare Pazove, 21. oktobra 1944. godine, Sava Petro-
vić je odveden iz svoje kuće i bez suda streljan od strane partizana. Ovakva
sudbina natjerala nas je da pokušamo nešto detaljnije saznati o ovom čovje-
ku. Naime, radilo se o velikom posjedniku, trgovcu, vlasniku hotela, vino-
grada, bioskopa, salaša i poslaniku JRZ (Jugoslovenska radikalna zajednica)
28 Podaci dobijeni metodama oralne istorije od članova porodice, 2013. godine. Di-

jelove neobjavljenog istraživanja dobili smo na uvid za potrebe ovog članka; na
ovom zahvaljujemo istoričaru Silvestru Mileti iz Zagreba.

29 Dnevnik..., 132–133; MŽG, Legat Dragoje Lukića, nesređena građa.
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u Skupštini, izabranom 1939. godine. Nemamo mnogo izvora koji nam go-
vore o držanju Save Petrovića tokom rata. Možemo zaključiti, ipak, da je
kao Srbin na teritoriji NDH ostao netaknut, kao i njegova imovina. Bio je
dosta blizak sa Nijemcima koji  su živjeli  u njegovom hotelu i boravili  u
Petrovićevoj kafani. Partizanski izvori, koji mu nisu naklonjeni, ne poriču da
je od 1942. godine pružao pomoć partizanima u žitu i drugim namirnicama,
ali je na njihovo insistiranje da im se pridruži kategorično odbijao. Docnije
su otkrili da je naklonjen četnicima i da sa nekolicinom bliskih saradnika
skuplja pomoć koju šalje preko Beograda, navodno putem automobila koji
je vozio službenik njemačke ambasade. Tokom 1944. godine, Draža Mihajlo-
vić pokušava da u Srem ubaci svoje oružane grupe iz Srbije i Bosne kako bi
djelovale protiv partizana i okupljale srpsko stanovništvo oko sebe. Na ovo
je OZNA uputila direktive za borbu protiv četničkih špijuna i sprečavanje
njihovog djelovanja. Tako je iste godine dva puta pokušano hvatanje, izme-
đu ostalih, i Save Petrovića ili tačnije njegova likvidacija, ali bez uspjeha.
Partizanski izvori zaključuju da se Petrović htio osigurati time što je brinuo
o djeci, ukoliko partizani pobijede u ratu, te da je bio ostrašćeni nacionalis-
ta30.

Vezano za ove navode, usljed analize pisama koja je slao Diani Budi-
savljević, primjetno je recimo Petrovićevo insistiranje na preuzimanju samo
pravoslavne djece. Takođe, pri dovođenju djece u Staru Pazovu, Anđela Ro-
gulić je odbijala da joj se za pratnju daju časne sestre, što je otežavalo orga-
nizovanje odlaska djece iz Zagreba. Ovome u prilog može ići da je Petrović,
pored članstva u stranci, navodno bio i lični prijatelj sa Milanom Stojadino-
vićem. Na drugoj strani, primjetna je težnja partizanskih izvora da se oprav-
da tragična Petrovićeva sudbina iako se ne navodi kako je on stradao. Pre-
ma kartonu OZNA, Sava Petrović je označen kao narodni neprijatelj, odve-
den u Zemun, gdje je u novembru 1944. godine streljan, kako se navodi kod
zgrade OZNA. Njegovi rođaci su podnijeli zahtjev za rehabilitaciju, pa je Vi-
ši sud u Beogradu 14. decembra 2015. godine donio pravosnažnu presudu
koja potvrđuje rehabilitaciju i proglašava Savu Petrovića neosuđivanim li-
cem31.

Na kraju, treba se osvrnuti na nekoliko pitanja koja ostaju otvorena,
a tiču se samih događaja i aktera teme spašavanja i stradanja djece u NDH
30 Janko Šago, Hronika Stare Pazove, Novi Sad, 1991, 322–324, 477–479; Vojvodi-

na u NOR-u, urednik Čedomir Popov, Novi Sad, 1984, 289, 340.
31 Podatke o Savi Petroviću svojom ljubaznošću ustupio nam je advokat Dušan Ni-

kolajević iz Beograda; web: otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/cr/okr-
ug/07/80420/40888.htm; Dnevnik..., 133.
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i koja zahtijevaju dalja istraživanja. Takođe želimo ukazati na pitanja koja se
javljaju iz odnosa određenih saznanja vezanih za ovu temu i istoriografije
Drugog svjetskog rata na jugoslovenskom području. 

Prvenstveno se nameće pitanje dobijanja dozvole za ulazak i spaša-
vanje djece iz logora NDH. Politička volja koja je došla od vrha ustaške vlas-
ti, sa priličnom sigurnošću možemo reći, bila je uslovljena ili tačnije ucije-
njena od strane Njemačke. Iako su razlozi takvog pravca djelovanja Nijema-
ca prilično argumentovani, konkretne veze i koraci koji su poduzeti, a koji
su spasili živote hiljada djece ali i žena, ostaju neistraženi. Prema Dnevniku,
Diana Budisavljević je u velikoj mjeri bila upletena u rješavanje ovog pita-
nja, ali njeni saučesnici nam ostaju nepoznati. Veliki problem dosadašnjem,
skromnom istraživanju učinio je sam Dnevnik, koji su priređivači, prilikom
pripreme za štampu, opremili u vidu fusnota pogrešnim podacima o ličnos-
tima. Ovdje prvenstveno mislim na ličnost koja se pominje kao glavna Diani-
na veza sa oficirima Vermahta i drugim Nijemcima na položajima u NDH.
Dnevnik je pisan na njemačkom jeziku, u kojem je pomenuta ličnost navo-
đena kao „Rittermeister von Kozian“. Grubom greškom, priređivač je u pre-
vodu na hrvatski jezik smatrao da se radi o oficiru Albertu von Kotzianu,
koji sa dešavanjima u NDH, čini se, nije imao nikakve veze. Tako da je i ono
malo istraživanja po inostranim arhivima išlo u pogrešnom pravcu. Major
Vermahta Wilhelm Knehe i izvjesni Hecker iz službe Rajha za dovođenje
radne snage čine njemački trojac, koji je, uz Dianu Budisavljević, radio na
dobijanju pomenute dozvole. Ovdje treba dodati i podoficira sa prezimenom
Prechtl, rodom iz Insbruka, koji je vršio posao kurira između Diane i pome-
nutih Nijemaca. Njihove ličnosti, motivi i daljnja sudbina ključni su za jas-
nije sagledavanje ovog pitanja i događaja.

Drugo pitanje koje ostaje otvoreno jeste sudbina velike kartoteke sa
imenima spašene djece koja je po oslobođenju Zagreba oduzeta Diani Budi-
savljević i njenim saradnicima. Kao pitanja ostaju koliko se ta kartoteka ko-
ristila u pomoći pronalaženja djece, zašto je i u kom trenutku sklonjena i
kakvu ulogu je Tatjana Marinić igrala po ovom pitanju. Budući da su posto-
jale kopije dijelova kartoteke, da li su se koristili i šta se sa tim spiskovima
dešavalo. Kroz pitanje sudbine kartoteke, dodali bismo i pitanje sudbine sa-
me Diane Budisavljević nakon rata i zašto je dnevnik o svojoj akciji sklonila
od očiju javnosti ali i svoje porodice?

Treće pitanje odnosilo bi se na detaljniji prikaz biografija i djelovanja
ljekara ali i ostalih učesnika u ovom poduhvatu, koji nose velike zasluge za
liječenje, staranje i udomljavanje djece kako u Zagrebu, Sisku i Jastrebar-
skom, tako i po selima širom Slavonije, Međumurja i Srema.
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Pomenimo još nekoliko pitanja koja vezuju narative o Drugom svjet-
skom ratu i saznanja koja daje tema humanitarne akcije spašavanja djece u
NDH. Prvo pitanje odnosi se na sagledavanje slike vezane za same logore i
stradanje ljudi. Potrebno bi bilo istraživanje i jasniji pregled dešavanja po
logorima NDH, od kojih su mnogi nastajali zbog trenutnih potreba ustaških
vlasti, potom gašeni, ponovo aktivirani ali na nekim mjestima sada za pot-
puno druge svrhe i potrebe. Tu bi trebalo da se istakne jasna razlika. Ovdje
svakako ne mislimo na cijeli sistem logora Jasenovac koji je od svog osni-
vanja pa do kraja rata radio isključivo u svrhu ostvarivanja ustaške politike i
masovnog ubijanja. Druga stvar se odnosi na pitanje držanja većinski hrvat-
skog stanovništva kako gradova tako i sela prema udomljenoj srpskoj djeci,
budući da imamo gotovo 10.000 preživjele djece koja su spašena i udomlja-
vana samo putem ove humanitarne akcije. Ovdje treba dodati odnos narati-
va o Katoličkoj crkvi prema srpskom stanovništvu i njeno aktivno učestvo-
vanje u udomljavanju djece po hrvatskim selima. Te, na kraju, narativ o nad-
biskupu Alojziju Stepincu u našoj istoriografiji i njegovoj ulozi kod udomlja-
vanja srpske djece putem Karitasa.

Grb porodice Budisavljević –
Prijedorski

Zgrada u Insbruku (natpis na fasadi: Obexer
haus) (snimljeno 2013. godine)
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Grobnica porodice Obexer,
gradsko groblje u Insbrukу

(snimljeno 2013. godine)
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Gavro Burazor

A contribution to research of the humanitarian
action of Diana Budisavljević

Summary: A humanitarian action directed to saving children from the camps of
the Independent State of Croatia, to finding homes for them, and also to keep re-
cords on them and save their identity, lasted from 1942 throughout the war. As a
result of this action, some 10.000 children survived. The biographies of the main
protagonists of this action remain under-researched, along with other pressing
questions. This paper identifies, as the main characters, the Budisavljević couple,
Kamilo Bresler, and Dragica Habazin. Alongside them, other people took part in
this process, including their close associates, nurses of the Red Cross, doctors, and
when the children were taken care of in foster homes, regular people of Zagreb ca-
me to fore – some of them establishing foster centers – followed by individuals from
the countryside and the Catholic Church.
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Апстракт: Концентрациони логор Јасеновац познат је по звјерствима која
су почињена у њему. Логораши су понижавани, психички и физички мал-
третирани, мрцварени. Усташе су биле врло домишљате када је ријеч о из-
налажењу нових начина мучења и ликвидације жртава. Убијало се хладним
оружјем – сјекирама, ножевима, камама и тако редом. Логораши су оскуди-
јевали у храни, питкој води, хигијена је била на врло ниском нивоу. Сви на-
ведени фактори, уз онај најважнији,  како преживјети, довели су до низа
психичких обољења односно психичких поремећаја. Једно од њих, изазвано
несташицом хране, јесте принудни канибализам.

Кључне ријечи: концентрациони логор Јасеновац; логораши; храна; глад;
психозе; канибализам

У књизи „Увод у физичку антропологију древних популација“ Марија
Ђурић Срејић констатује: „О људождерству се данас говори са ужасава-
њем: једење људског меса сматра се патолошком, ретроградном по-
јавом која је израз најпримитивнијег нивоа свести. Савремени цивили-
зовани човек и даље повезује канибализам са дивљим народима који
се, будући да им је етика на најнижем ступњу, хране људским месом
као и сваком другом намирницом“.1 Наводећи даље три облика каниба-
лизма, Марија Ђурић Срејић помиње и „принудни канибализам“2 изаз-
ван несташицом хране. У концентрационом логору Јасеновац управо се
и десило више случајева таквог канибализма, канибализма узрокова-

1 Марија Ђурић Срејић,  Увод у физичку антропологију древних популација,
Београд 1995, 116–117.

2 Исти, 119.
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ног несташицом хране. „Јер човјек у логору поживинчи, замру му чула
и замре оно што је у њему људско“, ријечи су логораша Мартина Сед-
лара.3

Исхрана логораша

Исхрана логораша била је врло лоша. Храну су добијали два, рјеђе три
пута на дан. Хљеб није био редован уз оброк.4 Логораш Ђука Паздријан
каже:

„Jеловник логора је у моје вријеме изгледао овако:
Доручак: ½ литре млаке воде и у њој не више од 1 жлице кукуруз-
ног брашна.
Ручак: Грах непробран, скухан без соли и масти. Круха смо добива-
ли једну кришку за цијели дан.
Вечера: (ако је била) тзв. пура, али више вода без соли и зачина.
Тај јеловник водио је равно у гроб. Стога није чудо што смо крали
чак и напој од свиња које су биле товљене за усташку кухињу. Терет
логора су лакше подносили сељаци неголи грађани и школарци.“5 

Ервин Милер каже:

„Јутром за доручак топла вода, мутна од кукурузног брашна. Доби-
вали смо, наиме, 100 г кукурузног брашна на дан. Соли није било,
још мање масти, а поврће које се стављало у јуху састојало се углав-
ном од покварена купуса, нешто крумпира и сточне репе. Укратко,
била је то мутна, топла вода без окуса“.6 О начину исхране даље на-
води: „У Јасеновцу узалуд тражиш цвијеће и птице. Цвијеће није
расло у Јасеновцу! Једва неки коров, и ту и тамо коприва. Брао сам
и јео коприву, јер сам чуо да има важна својства. Испрва ме пекла,
али кад сам се навикао, нисам више ништа осјећао. А птице, оне
једноставно нису долазиле у Јасеновац. А био сам жељан цвркута
птица!“7

3 Dragoje Lukić, Bili su samo deca, Laktaši–Beograd 2000, 178.
4 Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih poma-

gača, Zločini u logoru Jasenovac, Zagreb 1946, 19.
5 Riječi koje nisu zaklane, III, Jasenovac 1977, 35.
6 Erwin Miller, Izabran za umiranje, Zagreb 2004, 11.
7 Исти, 13.
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Др Никола Николић истиче да убијање глађу представља посеб-
но, најужасније поглавље у јасеновачком логору уништења. „Органи-
зам оног кога треба 'тихо ликвидирати', убити 'природним' начином, за
лаичку логику треба истодобно напасти у два правца: натјерати га на
тешки и дуготрајни рад, душевно ломити шиканирањем, терором итд.,
и не дати му храну пријеко потребну за рад тјелесне машине. Тада он
најприје потроши резервну храну тијела (масти, шећера, протеина), а
затим по законима физиологије, почиње трошити и материју свог влас-
титог тијела, потребну за одржавање његових функција. У почетку он
троши, по закону важности и приоритета функција, она своја ткива која
нису за  функције  тијела најважнија:  масти и шећер мишића,  а  тек
касније и саме виталне супстанције других важних органа: јетара, плу-
ћа, жлијезда, а најкасније мозга и срца. Тим се начином, одузимањем
хране, организам најдрастичније повређује у цијелости“.8 Говорећи да-
ље о јасеновачком „менију“, др Никола Николић наводи: „Смањивши
намјерно енергетску количину хране на 500 калорија,  умјесто 3200
дневно за једну особу, и квалитативни омјер на нулу, усташе су тим
једним најужаснијим ударцем погодили људе у њихове виталне центре.
Они би без икаквих других мјера и средстава само том мјером сигурно
уништили све заточенике. Брзо би се потрошиле резерве у тијелу код
свих оних заточеника, које су они затворили у логор, потребне да би се
компензирао мањак калорија. Послије те фазе, двије седмице касније,
настала су оштећивања тијела са свим безуспјешним заштитним поку-
шајима путем специфичних његових реакција“.9 Ријечима др Николић-
ћа, логораши су постајали апатични, меланхолични, западали у психо-
зе глади, добијали оток ногу и тијела. 10

Цадик И. Данон, описујући свој долазак у логор, присјетио се
сусрета са стрицем Гедаљом, који је на крају умро од глади у логору:

„Очигледно, тешка и дуготрајна глад убила је у њему све емоције.
Да бих га мало утешио, рекао сам му да су га поздравили жена и
син. То сам, у трену, измислио, у нади да ће га обрадовати вест да
су му жена и син живи, али на његовом лицу нисам запазио ни-
какву промену. Само је тихо рекао: То ме више не занима. Једино
ми је стало да се наједем.“11 

8 Др Никола Николић, Јасеновачки логор, Београд 2015, 125.
9 Исти, 139.
10 Исти, 140.
11 Cadik I. Danon Braco, Sasečeno stablo Danonovih, Beograd 2007, 90.
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Оваквим  начином  исхране  усташе  су  психички  и  физички
исцрпљивали  логораше.  Уз  тежак  физички  рад  који  су  логораши
радили под присилом, и катастрофалне хигијенске услове, логораши су
били изложени и различитим епидемијама попут тифуса, дизентерије
и  других  болести  пробавних  органа.  Године  1942,  усљед  једне  од
епидемија, умрло је око 1800 логораша.12

„За нас је умријети од глади било најгоре, и најтеже“.13

Психозе глади

Психоза је душевно расположење, настројеност, опште стање узруја-
ности, обузетост неким догађајем.14 У књизи „Јасеновачки логор“ др
Никола Николић пише о психозама глади, и истиче:

„Јасеновачка се психоза глади очитовала у замршеним знаковима,
понајприје необузданим нагоном за тражењем било какве хране без
избора. Свима је било добро познато да се крађа једног крумпира
или рајчице или кукуруза одмах плаћа смрћу. Људима се, гоњеним
тим нагоном, замрачио разум, утрнуо сваки траг плашљивости за
живот, стално су крали крумпире, кукурузе и бивали стријељани и
клани сваки дан ради те 'крађе'.  У сваком случају смрт је  била
неминовна: од глади или од ножа. Заиста ту разум нема шта да
суди. Због тога је тај силни нагон глади патолошки и као такав се
не може излучити од опћег стања. Такав човјек, с таквим повреда-
ма, због своје нагонске силе трпа у себе без труна премишљања,
без критичности, да ли ће његови пробавни апарати, који су већ
оштећени, уопће моћи то несажвакано и прогутано јело пробавити.
Што се обично догађа? Прво наступи штуцање, тежина у желуцу,
повраћање, затим диспептични прољеви, који обично сврше смрт-
но. Психа је таква човјека с патолошким нагонима глади потпуно
подвргнута том нагону, а испољује се у различитим манифестаци-
јама.“15 

Глад је помутила разум и младом Рафи, о чему свједочи Цадик
И. Данон:

12 Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih poma-
gača, Zločini u logoru Jasenovac, Zagreb 1946, 19.

13 Egon Berger, 44 mjeseca u Jasenovcu, Zagreb 1966, 38.
14 Bratoljub Klaić, Veliki rječnik stranih riječi, izraza i kratica, Zagreb 1974, 1082.
15 Др Никола Николић, Јасеновачки логор, Београд 2015, 241.
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„Поред мене је радио Рафаел, младић мојих година кога смо звали
Рафо, висок, леп али видно ослабио од гладовања. Из кухиње је
изашао усташа носећи канту пуну отпадака и просуо их на место
одређено за ђубре. Биле су то коре од кромпира. Рaфо је гледао са
узбуђењем у ту гомилу отпадака. Када се усташа вратио у кухињу и
затворио врата, Рафо је погледао лево-десно, да би видео има ли у
близини још неки усташа. Пошто се уверио да никога од њих нема,
спустио је лопату којом је насипао шљаку и, са оно мало снаге коју
је још имао, потрчао ка гомили. Клекнуо је и са обе руке грабио
прљаве љуске и трпао их у уста, једући халапљиво. Затим је обема
рукама напунио џепове, а на крају је почео да трпа и у њедра. У том
тренутку отворила су се врата усташке мензе и изашао је усташки
официр,  бришући  уста  рукама.  Очигледно,  управо  је  био  добро
ручао. Након неколико корака, окренуо се удесно и угледао Рафу
како клечи и граби коре. Лаганим кораком, на прстима, кренуо је
према њему, прилазећи му с леђа. Скаменио сам се, очекујући шта
ће се десити. Рафо га уопште није видео, и даље је пунио своја
њедра. Усташа му је пришао, левом руком га ухватио за чело, а
десном  извадио  каму  из  корица  и  брзим,  вештим  покретом
пресекао му врат. Крв је шикнула из пререзаног грла, а Рафо се
срушио преко ђубришта. Неколико паса,  који су увек лутали по
логору, пришло је и почело халапљиво да лиже топлу људску крв“.16

Илија Ивановић наводи да је иза логорске кухиње била велика
троугласта њива коју су логораши узорали и засадили купус. Иако је
приступ био забрањен, глад је надјачала страх и многи су успјели нео-
пажено да се домогну главице купуса.17 Али не сви: „Примијетих једног
заточеника како се провлачи кроз жицу, улази у њиву, чупа главицу
купуса и враћа се назад. У ходу је тргао лишће са главице и халапљиво
га гутао. Успорих ход желећи да ме стигне, у нади да ће ми дати који
лист, али истог тренутка ме стресе гласна команда: Стој, пуцаћу! Угле-
дах усташу како трчи из кухиње, гдје је изгледа био у засједи, и носи
пиштољ у руци. Несретник са купусом је стао, а ја продужујем мало
убрзанијим  кораком према  'Циглани',  пратећи  погледом  шта  ће  се
догодити. Логораш укочено стоји. Усташа долази до њега, ставља пиш-
тољ у футролу и иронично говори: Хоћеш купуса, је ли? Одавно ја тебе
вребам. Ово ће ти бити посљедње што си појео. Јадни заточеник поку-

16 Cadik I. Danon Braco, Sasečeno stablo Danonovih, Beograd 2007, 130.
17 Илија Ивановић, Свједок јасеновачког пакла, Бања Лука 2006, 83.
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шава да се оправда, говорећи да му је то први пут и да више никада
неће то учинити, али узалуд. Зликовац вади каму, обара логораша и ко-
ље. Један крик, затим кркљање, трзаји закланог и све се утиша. Прес-
купа би главица купуса“.18

Петорица логораша су у фебруару 1942. године покушали да ис-
копају неколико кромпира скривених у земљу. Међутим, откривени су
у тој намјери и одведени Ивици Матковићу. Казна је била сљедећа:
логораши су морали да се скину голи, усташе су им свезали жицу на
леђа те их за руке објесили. У таквом положају су висили читав сат,
дрхтећи од зиме. Тијело им је потпуно било поплавило. Након сат вре-
мена су одвезани и убијени метком у потиљак. Све ово морали су да
гледају остали логораши којима је запријећено тежом казном уколико
се понови крађа хране.19

„Једном када смо стајали у реду за храну (давало се парче црног
круха), том приликом је мој брат од стрица Гојко Батајић, рођен
1930. године, покушао да узме још једно парче круха, али су га
ухватили и наочиглед свих нас у колони одсјекли му лијеву руку до
лакта“.20

О глади у концентрационом логору Јасеновац Ервин Милер ка-
же сљедеће:

„Није било логораша који није чезнуо да се добро наједе. Није било
важно чиме, само нека буде сит! Не једном сам чуо ријечи: 'Само да
се поштено наједем, па макар крепао!'. Кад си мјесец дана у логору
више и не спомињеш своје најдраже и најмилије тако да те други
чују, једино још ноћу, тихо, на свом биједном лежају. Тада још мо-
жеш и заплакати, или ако вјерујеш у Бога (или још вјерујеш) помо-
лити се и зажељети оно што се ионако неће остварити. Можеш и
сањарити, јер то по дану ионако не можеш; по дану робујеш, при-
маш батине и, ако имаш среће, остајеш жив. Очи логораша увијек
су упрте у земљу. По њој он тражи отпатке хране, опушак усташине
цигарете и враг би га знао шта све не. Никад нисам могао схватити
зашто се људско биће толико понижава, да пристаје посегнути за

18 Илија Ивановић, Свједок јасеновачког пакла, Бања Лука 2006, 83.
19 Mirko Peršen, Ustaški logori, Zagreb 1990, 171.
20 Тања Тулековић, Књига из тишине: Усташки злочин геноцида у селу Међе-

ђа 1941–1945. године, Јагодина – Доња Градина 2012, 45.
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усташиним опушком? Разумијем потрагу за храном, па макар и са
ђубришта, али за пикавцем?! Ушло је то у крв логораша, то да спуш-
тене главе баца поглед на све стране, не би ли примијетио штогод
што би се могло стрпати у уста“.21

Логораши су разговарали о различитим врстама хране, о јелов-
нику какав би вољели да имају. „Слушао сам двојицу изгладнелих. По
говору сам закључио да су Загрепчани и интелектуалци. Један од њих
је говорио шта би најрадије појео за вечеру, наводећи детаљно: предје-
ло, главно јело, слаткише, салате, пиће и остало. Други се није слагао
са претходним менијем, па је рекао шта би он радије јео. Тако, уместо
бечке шницле он предлаже поховане пилиће са младим кромпирићима
и грашком, уместо палачинки вруће крофне. Жустро су бранили своје
предлоге, очигледно не схватајући да је то само игра маште. Било ми
их је жао, а истовремено, били су ми смешни, јер нисам могао да схва-
тим њихову нереалност. Али тада још нисам био изгладнео. Био је то
мој први дан у логору. Дугачак, дан први“.22 Након првог дана, услије-
дила је „логорска рутина“ па су такве сцене постајале свакодневне.
„Виђао сам логораше који су нашли комад одбачене кости како дрш-
ком од кашике, коју би наоштрили на неком камену, стружу њену шуп-
љину. Изгребали би на тај начин нешто мало белог праха и то дршком
од кашике стављали у уста. Сећам се Јакице, мог вршњака из Сарајева,
који је на земљи нашао смрзнуту прљаву главицу црног лука. Халапљи-
во ју је појео, не бришући је. Исте вечери добио је страшне грчеве у
стомаку и сваки час је трчао до кибле. Ујутро више није могао да се
дигне и остао је лежећи. Поред свих тих зала савладала га је и тешка
дизентерија праћена јаким проливом и одливом крви“.23

„Глад, глад је викала из људи, проклињала, пријетила, уносила
немир и мржњу. Ноћ је умирила све. У сну су људи тражили заборав“.24

Како је навео др Николић: „Анимални егоизам јавља се као пос-
љедица психотичног нагона глади. При дијељењу оних 30 грама круха
људи су за мрвицу режали један на другог грозном мржњом“.25 „Глад-
ни психотичар, тјеран страховитим бичем свог нагона за одржањем,

21 Erwin Miller, Izabran za umiranje, Zagreb 2004, 26.
22 Исти, 92.
23 Исти, 133.
24 Ešref Badnjević, Kroz ustaške logore i zatvore, Dokumenti ustaškog terora, Kon-

centracioni logori, Reprint izdanja iz 1944. godine, 31.
25 Др Никола Николић, Јасеновачки логор, Београд 2015, 243.
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често изгуби моралне особине“.26 Посебна манифестација психозе гла-
ди у концентрационом логору Јасеновац била је канибалска психоза,
карактеристична за децембар 1942. и јануар 1943. године у логору III-
-Ц.27

„Прије него што човјек посегне да једе сирово људско месо свог
умрлог друга, треба да у његовој психи дође до големих, корјенитих и
дубоких промјена. Одвратност при самој тој помисли изазива у човјеку
одлучан прекид таквих мисли и разговора. Сама помисао или ријеч
'јести људско месо' изазива у човјеку подражај на повраћање. То је од-
вратност укоријењена већ генетички. Глад руши и саму супстанцију
инструмената  'психе'  мозга  и  разрађује  и  бестијализира  његове
функције. Нису то више људи. Остали су само нагони за очување живо-
та, али сви су центри, у којима стоји 'свијест', 'морал', 'појмови о лич-
ности', изблиједјели. Остали су витални центри 'старог мозга', рибљег
мозга из девонске природе“.28 

Eгон Бергер, логораш који је провео 44 мјесеца у концентрацио-
ном логору Јасеновац, у својој књизи, говорећи о глади наводи: 

„Једног дана стајали смо у реду да примимо ручак. У казану је био
купус, или – како смо ми звали – чај од купуса. До казана је дошао
Мартон, велетрговац из Загреба. Изгледа да је од слабости и зиме
изгубио равнотежу кад се нагнуо над казан, и наједном паде у ње-
га. Друга двојица која су била на реду изваде га из врућег казана и
баце га у страну. Био је мртав. Нитко се није макнуо од казана,
премда су по њему биле расуте стотине ушију са Марковог тијела,
прљавштина и крв. Уши су се налазиле још по казану кад сам и ја
дошао на ред, а био сам тридесети по реду од Мартона. Примио сам
храну и сјео недалеко Мартоновог тијела на једно дрво. Глад ме
страховито мучила. Несвесно погледам на трупло Мартона. Из њега
се још увијек пушило од вруће казанске воде. Поглед ми паде на
његово ухо. Било је лијепе ружичасте боје. Дође ми наједном жеља
да га одрежем и поједем“.29

26 Исти, 244.
27 Исти, 246.
28 Исти, 246.
29 Egon Berger, 44 mjeseca u Jasenovcu, Zagreb 1966, 37.
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Једна од многобројних дописних карти која свједочи да је глад била
једина и главна мисао сваког логораша, те су од својих најмилијих

тражили да им доставе обиље хране. Логорске власти су повремено
дозвољавале логорашима да пишу породици. Било је допуштено да се

напише највише 20 ријечи (преузето из књиге Цадика И. Данона
Сасечено стабло Данонових, стр. 149).
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Усљед ограничених количина хране или уопште одсуства хране,
стјерани уза зид, борећи се за свој властити живот, рушећи све морал-
не  стандарде, многи логораши концентрационог  логора  постали  су
„принудни канибали“. Свједочанства логораша доказ су тешког „живо-
та“ у логору, тешког психичког стања логораша и свих њихових поку-
шаја да преживе у том паклу. Концентрациони логор Јасеновац је нај-
злогласнији и најсвирепији логор у 20. вијеку, мјесто гдје је човјек нај-
више посрнуо у борби за свој опстанак. Мучећи их глађу, усташе нису
ни слутиле да ће тај њихов „експеримент“ добити неку другу димензију
– човјек је постао звијер. 

Принудни канибализам

Велики број  мушкараца заробљених за вријеме Козарске офанзиве30

транспортован је у логор Сајмиште31 у Земуну. Транспорт 12–14 хиљада
српских сељака кренуо је са жељезничке станице Церовљани 13. јула
1942. године у сточним вагонима. У једном вагону налазило се око 70
мушкараца.32  Према ријечима Добриле Кукољ33, Михајло Галоња свје-
дочио је да су у том логору логораше тјерали да стоје на сунцу. Сунце
је пржило а кожа логораша је пуцала.34 Бошко Батајић35, младић из се-

30 Козарска офанзива почела је 10. јуна 1942. године.
31 Логор на Сајмишту основан је крајем 1941. године под управом Гестапоа за

Србију и командом официра СС. У мају 1942. године добија улогу прихват-
ног логора. У њега су пребацивани логораши из других логора, ради упући-
вања на принудни рад у Њемачку и друге окупиране земље. Након Козар-
ске офанзиве овдје је транспортован дио логораша из логора Јасеновац и
Стара Градишка. <www.starosajmiste.info>

32 Marko Ručnov, Zašto Jasenovac, Beograd 2001, 106.
33 Добрила  Кукољ,  актуелна  предсједница Градског  удружења преживјелих

логораша Другог свјетског рата и њихових потамака, Бања Лука.
34 Тања Тулековић, Књига из тишине: Усташки злочин геноцида у селу Међе-

ђа 1941–1945. године, Јагодина – Доња Градина 2012, 48.
35 Добрила (рођ. Батајић) Кукољ: „Брат Бошко имао је 14,5 година. Они су

протјерани на Сајмиште код Београда, тамо у логор. Били су изложени ва-
ни, нису били у баракама. Бошко је био млад, био је без ичега на себи. Ње-
гова кожа је сва изгорјела. Људи који су били близу њега, око њега, ту ње-
гову кожу су дерали и јели... а он је умирао. Можете знати како... како му је
било. Ја ни данас не могу тај његов бол, ту жалост, тај његов зов да пребо-
лим. Михајло Галоња је био присутан чину нестајања мог брата“; Докумен-
тарни запис Мире Лолић Мочевић; Што љепше мјесто, то већи злочин, 5.
7. 2015. <http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=50238>

73



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. III, бр. 3 (2017)

ла Међеђа, скончао је у мукама. Његову младу, изгорјелу кожу, са њега
су тргали његови другови-логораши и јели да би преживјели.36 Након
два мјесеца боравка у овом логору, ова група логораша (отприлике њих
око 5-6 хиљада који су остали живи) поново је враћена у логор Јасено-
вац.37 О путовању „Влаком ужаса“ Миливоје Лукач каже: 

„Шест дана и шест ноћи путовање је наше било. Шести дан, пред
зору, видио сам да смо били заклопљени са обе стране, нико да нам
воду дода, тако да смо своју мокраћу пили, а било је случајева да су
пили и туђу мокраћу, то је једини начин и било је врло незгодно,
непријатно, а можда ме то и спасило. Тад су људи масовно умирали,
за тих шест дана, могу рећи да је 40 процената било мртвих. Био је
из мог села један дечко, звао се Милинко Мандић, он је задњи умро
и њега су збили у ћошак вагона, и однекуд се појавио ножић и по-
чели су са бутине да га сијеку и једу... То месо било је тотално пла-
во и заударало је. Неки су само пробали да једу и почели су да пов-
раћају“.38 

Славко Ђекановић наводи:

„Мој отац Михајло се спасио из Земуна тако што се пријавио да има
више година, да га не воде на рад у Њемачку. Возом су доведени у
Јасеновац. Ту су стајали у вагонима осам дана, без воде и хране. То-
лико су били гладни да су покушавали тијела да једу. Одсијеку од
другога, и пробају да једу. Глад! Људи су навелико умирали у тим
вагонима“.39

Унутар логора  Јасеновац,  десно од  зграде централне кухиње,
налазио се логор III-Ц.40 У књизи „Зашто Јасеновац“ Марко Ручнов на-
води исказ Мирослава Мајсторовића о подјели логораша у логору III на
три групације – „А“, „Б“ и „Ц“: „Под 'Ц' су убрајани заточеници ново-
придошли који су били већ унапријед одређени да их у логору у што
36 Тања Тулековић, Књига из тишине: Усташки злочин геноцида у селу Међе-

ђа 1941–1945. године, Јагодина – Доња Градина 2012, 48.
37 Marko Ručnov, Zašto Jasenovac, Beograd 2001, 106.
38 Исти, 107.
39 Тања Тулековић, Књига из тишине: Усташки злочин геноцида у селу Међе-

ђа 1941–1945. године, Јагодина – Доња Градина 2012, 51.
40 Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih poma-

gača, Zločini u logoru Jasenovac, Zagreb 1946, 13-14.
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краћем року има да нестане. Начини су били и узрочници неодређени,
да ли ликвидирање или болест или исцрпљеност, на то се није гледало.
'Ц' одјељење било је увијек пролазног карактера, тако да је повремено
стварно опстајало и за такове се већ унапријед доставило да се не уве-
ду у логорску евиденцију. Они из жица нису излазили“.41 Главни запов-
једник овог дијела логора био је заставник Маричић42. Опис овог лого-
ра даје Лазар Велимировић: „Моја група је утерана у тзв.  III-Ц логор,
или крвави логор у логору. Била је то жица у жици. Та жица у том
унутрашњем логору јасеновачког концентрационог логора била је тако
испреплетена да кад би се и пустило да бежиш из логора није се могло
побећи“.43

Крајем новембра 1942. године у овом дијелу логора налазило се
140 логораша осуђених на смрт глађу.44 Кухиња је порушена, писарна
затворена а простор је опкољен још једним редом жице. Постављене су
страже око цијелог простора и најстроже је забрањено да се храна дос-
тавља логорашима.45 На бившем улазу постављена је велика бијела таб-
ла на којој је црвеним словима било написано: „ПЈЕГАВАЦ“.46 Логора-
ши су били изоловани, без хране, без воде. У почетку су се хранили
отпацима које су нашли, чупали су траву и јели, молили логораше из-
ван тог дијела логора да им добаце било шта од хране. Испрва их је за
ноћ умирало 1–3. 47 Што је вријеме више одмицало, бивало је све више
мртвих логораша. Избезумљени логораши, исцрпљени глађу, очајнич-
ки су викали: „Кру-ха... дај-те кру-ха! У-биј-те... нас!“.48 Др Јосип Рибо-
ли,49  логораш из централне логорске писарне, добио је задатак да сва-
ког јутра утврди колико има мртвих како би их логораши-гробари од-
мах однијели.

41 Marko Ručnov, Zašto Jasenovac, Beograd 2001, 65.
42 Јеролим (Јерко Јере) Маричић, стар око 25 година, родом из Шибеника, ос-

тао је запамћен по својој патолошкој структури. Маричић је од стране ЗКХ
проглашен  ратним  злочинцем.  Marko Ručnov,  Zašto Jasenovac,  Beograd
2001, 446.

43 Marko Ručnov, Zašto Jasenovac, Beograd 2001, 78.
44 Аntun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Jagodina 2007, 274.
45 Исти, 274.
46 Исти, 276.
47 Исти, 277.
48 Ante  Milković,  Nožem i  maljem,  Dokumenti  ustaškog terora,  Koncentracioni

logori, Reprint izdanja iz 1944. godine, 98.
49 Đorđe Miliša, U mučilištu-paklu Jasenovac, Zagreb 1945, 92.
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„Они, пак, који су још живјели, непомично су стајали лежећи, на
најцрнијој им земљи. Тек који од њих једва је пузао, јер од слабости
и изнемоглости, ходати више нису могли. Послије надљудских на-
пора и борбе, те посљедња трзаја пред нестајањем свих им кретња,
посве смирени са својом најгрознијом судбином, још су само чекали
смрт-спаситељицу и спаситељицу свих мука, патња и ужаса... Па
ипак појединци међу њима, гмижећи ко црви или ко рањени и слом-
љени животи, удаљили се од осталих, и далеко негдје, у дубинама
самог пакла, радили нешто... превртали, млатили, тукли... Само се
то чуло, и затим – видјела ватра... Изгледало је, да у безумљу своме,
грију и пале саме себе... При томе ништа нису знали, јер ни гласа
им чути било није, а да су се радовали, одао би их хихот луди...“50 

Ђорђе Милиша даље наводи да је др Риболи, ушавши да броји
мртве и живе, осјетио мирис који је допирао из једног угла. У том углу
неколико приказа, некадашњих људи, обраслих дугим брадама, у дроњ-
цима, гледали су у ватру на којој се пекло људско месо. На жару су се
распознавале танке бутине, ноге, руке... Мало даље лежали су осакаће-
ни лешеви њихових сапатника-логораша.51 Отрчавши да Матковићу52

исприча све што је видио, уз напомену канибализма, Матковић се гро-
хотом насмијао и рекао: „Као интелектуалац морао би знати, да је цр-
котина отров, и да се од тога брже умире отрован. Нека само пеку и је-
ду, прије ће сви поцркати, јер ионако ми то већ предуго траје“.53

Свједок Никола Кухада пред Земаљском комисијом Хрватске за
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача свједочио је овако:
„Концем 1942. радио сам на дезинфекцији боксова у једној бараки, уда-
љеној око 4 метра од логора III-Ц. Налазио сам се на тавану те зграде и
од знатижеље сам подигао пар црепова на крову и проматрао шта раде
другови, затворени у логору III-Ц, куда нитко више није смио ући, гдје
је постављена плоча с натписом: 'Пјегавац'. Видио сам како су поједи-

50 Исти, 92.
51 Исти, 92-93.
52 Ивица Матковић, стар око 30 година, родом из Зларина код Шибеника. У

„Усташкој  обрани“  је  већ  од  септембра  1941.  године.  Почетком  1942.
године постаје Лубурићев замјеник и остаје његов човјек од повјерења до
краја рата. Проглашен је ратним злочинцем од стране ЗКХ и ДКЈ.

53 Đorđe Miliša, U mučilištu-paklu Jasenovac, Zagreb 1945, 93.
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ни заточеници тргали са љешина мртвих другова месо и одмах га јели,
јер већ 17 дана нису добивали никакве хране.“54

Eгон Бергер, говорећи о логору III-Ц, наводи: „Након десет дана
гладовања осјетио се по логору мирис цврљеног меса. Тај неугодни ми-
рис долазио је из 'Три Ц'. Тамо су се видјеле као и обично мале ватрице
под ведрим небом. У јутро су били позвани гробари и сада се први пута
открило да се јело људско месо. То је било у Јасеновцу у јесен 1942.
Гробари, који су износили лешеве из 'Три Ц', виђали су да је сваком ле-
шу стражњица изрезуцкана. Сад се сазнало и то откуда потјече сваке
вечери онај неугодни мирис цврљеног меса. Резати су могли само на
том стражњем дијелу, јер је тамо остало нешто меса“.55 Ервин Милер
пише: 

„Недалеко од наших барака било је једно мјесто, oграђено бодљика-
вом жицом. Пролазили смо крај њега одлазећи на радове. Није то
био велики простор. Ако се добро сјећам, имао је можда 50 квадрат-
них метара. Унутар ограде била су четири ступа која су носила кров
од дасака, покривајући простор од можда 10 x 5 метара. У тај је про-
стор било стрпано око 50 логораша. Сви су били у биједном стању и
углавном су лежали један уз другога, непомични, нијеми и мртва
погледа. Ни гласа нису испуштали. Дан за даном пролазили смо
крај њих, па кад их данас дозовем у сјећање, ухвати ме језа. Јер чим
би тко од њих испустио душу, они до њега полако би га почели јес-
ти. Кренули би од руку, па би прешли на ноге, па затим на образе..
Усташе су уживале. Повремено би долазили и онда би, као што су
говорили, 'гледали како један логораш једе другога'. Касније сам
дознао да су испрва напросто хтјели видјети колико логораш може
издржати без јела. Али како канибализам у то није био укалкули-
ран, покус се претворио у представу коју је било 'вриједно видјети',
па је призор пружао риједак ужитак. Не знам тачно колико су их
дуго тако држали, јер су ме пребацили у Стару Градишку, али сам
касније чуо да су их ондје држали све до посљедњега, само зато
што су били Жидови или Срби“.56

54 Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih poma-
gača, Zločini u logoru Jasenovac, Zagreb 1946, 58.

55 Egon Berger, 44 mjeseca u Jasenovcu, Zagreb 1966, 70.
56 Erwin Miller, Izabran za umiranje, Zagreb 2004, 14.
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Едо Шајер у интервјуу за Политику 19. маја 2013. године каже:
„Сава Петровић из Славоније описао је страшну смрт свог брата од уја-
ка који је био затворен у посебном делу логора у коме су затвореници
били потпуно лишени хране и воде све до своје смрти. Када је преми-
нуо остали затвореници су га појели“57. Управо се због појаве каниба-
лизма у концентрационом логору Јасеновац Едо Шајер пријавио за рад
на економији у Феричанцима. Стање у логору је било такво да су људи
масовно умирали од глади те је Шајер сматрао да је боље да покуша са
„радом“ у Феричанцима.58

Злогласни логор III-Ц је убрзо након овог догађаја ликвидиран.59

Насупрот Јасеновцу, у Доњој Градини60, Матковић је једну сеоску кућу
дао херметички затворити61 и у њу је затворио преосталу групу логора-
ша који су ту скончали своје животе. 

„Посљедњих осамнаест логораша пребачено је у Градину и зат-
ворено у једну кућу62 која и данас постоји у Градини“.63 У тој групи, осу-
ђеној на смрт глађу, налазио се Радивој Муњин64. „Већ живи скелети
под руководством Муњина успјели су да провале закована врата, али су

57 <http://www.politika.rs/sr/clanak/258245/Ni-Nemacka-nije-imala-Jasenovac>
58 Eduard Šajer, Miris krematorijuma, Edicija: Mi smo preživeli, Beograd 2001, 64.
59 Đorđe Miliša, U mučilištu-paklu Jasenovac, Zagreb 1945, 94.
60 Село Доња Градина, због своје близине са Јасеновцем, изабрано је као иде-

ално мјесто за вршење масовних ликвидација, а с обзиром на удаљеност од
тадашње главне саобраћајнице Босанска Дубица – Босанска Градишка. Ви-
ше о Доњој Градини: <www.jusp-donjagradina.org>

61 „Те су их ноћи превезли преко Саве и све најприје стрпали у ону кућу Пере
Вукића и затим закључали врата, заковали прозоре и врата дебелим даска-
ма и тако су их тамо оставили да без хране и воде поцркају од најстрашније
смрти“ (Dr Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, Sarajevo, 341).

62 Кућа Пере Вукића у селу Доња Градина.
63 Eduard Šajer, Miris krematorijuma, Edicija: Mi smo preživeli, Beograd 2001, 66.
64 Радивој (Василија) Муњин, рођен је 9. јануара 1911. године у Србобрану. За-

вршио је нижу школу Војне академије Војске Краљевине Југославије. У Ап-
рилском рату као капетан II класе истакао се у борби са италијанским оку-
паторским јединицама у Херцеговини, због чега га је петоколонаш-коман-
дант односно његов суд осудио на смрт, јер није признао капитулацију. Пре-
ма неким подацима, по задатку КПЈ приступио је у оружничке формације
НДХ 22. 9. 1941. године у Сарајеву, добивши чин сатника. Због сарадње са
комунистима илегалцима у Сарајеву, заштите невиних сељака од усташа и
сукоба са Јуром Францетићем ухапшен је 9. 6. 1942. године и спроведен у
логор Јасеновац (Аntun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga II, Beo-
grad 1986, 718).
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их одмах дочекали рафали митраљеза и онако полумртве покосили“.65

Oва сцена је описана у књизи „Јасеновачки логор смрти“ под насловом
'Јуриш костурова капетана Муњина': „Наједном се зачу с оне стране у
Градини неко кријештање и галама. Тада смо имали и шта видјети.
Кроз проваљена врата излијетале су неке коштуњаве сабласти, обрасле
у браду и косу. Провалили су закована врата и пробили се из куће на-
поље. Тада смо сви видјели како Муњин распоређује костуре и даје им
у руке неке штапове и колчеве. Сам је узео колац и погуривши се, по-
вео своју чету у правцу оне злогласне крушке према 'Чалинкама'! Нет-
ко од усташа је то примијетио са обале и почео викати: 'Побјегоше, др-
жите их!', дерао се из свег гласа усташа са вребачнице и опалио је не-
колико метака. И друге усташе с ове стране су се ускомешале. Тада су
почеле пуцати у правцу бјегунаца. За тили час сви су костури попадали
пресјечени рафалима митраљеза. Видјели смо како се усташе купе око
Муњиновог леша. Тако је завршио капетан Муњин, као прави војник“.66

Жупска редарствена област – Политички одсјек Сарајево издала
је сљедећу потврду: „На молбу Муњин Маргите из Сарајева, потврђује
од стране ове Области, да је супруг горе именоване Радивоје Муњин
преминуо у сабирном логору Јасеновац дне 14. 1. 1943. године“67 док је
у Обавештењу Жупанства при Поглавнику од 11. марта 1944. године
Маргити Муњин писало: „Савезно с Вашим молбама које сте упутили
Поглавнику ради обавиести о Вашем Радивоју,  бившем оружничком
сатнику обавешћујете се, да је Ваш муж на непознат начин нестао из
сабирног логора“.68

*   *   *

„Без обзира на пропаганду логора ту се ради о логору најгоре
врсте, који се може поредити са Дантеовим 'Паклом'!“, ријечи су ње-
мачког капетана Артура Хефнера, официра за транспорт (18. новембра,
1942. године).69

65 Аntun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga II, Beograd 1986, 718.
66 Dr Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, Sarajevo, 341.
67 Аntun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga II, Beograd 1986, 718.
68 Исти, 718.
69 Исти, 525.
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Закључак

Концентрациони логор Јасеновац заиста је без премца када је ријеч о
звјерствима у логорима Другог свјетског рата. То је злогласно мјесто у
ком су људи заиста проживјели пакао и то у 20. вијеку. Свакодневно
гледајући свирепа убиства, логораши су схватили да ће и они скончати
на неки од усташких „начина“. Али њихов највећи страх био је да ће
умријети од глади. Мисао о храни била им је водиља, због љуске кром-
пира или листа купуса губили су своје животе. А највећи кошмар, на
корак до смрти: опредијелили су се да преживе једући месо умрлих ло-
гораша. Принудни канибализам десио се у концентрационом логору Ја-
сеновац, о чему свједоче свједочанства преживјелих логораша. Не по-
новило се! 
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Tanja Tuleković

Involuntary cannibalism in the Jasenovac concentration camp

Summary: The Jasenovac concentration camp was infamous for the brutal ways in
which it operated. The inmates were subjected to humiliation, psychological and
physical torture and starvation. The ustaše were very adept to finding new ways to
torture and murder prisoners. They used cold weapons – axes, knives, machetes
etc. The inmates lacked food and drinking water and the hygiene was at a very low
point. With all of these factors came the central motivation of survival, and with it
all of the expected psychological disorders. The major one caused by starvation
was involuntary cannibalism. The paper primarily uses memoirs of the survivors to
reconstruct the occurrences of starvation and cannibalism.

81



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. III, бр. 3 (2017)

Romi na području Savske 
banovine u popisu stanovništva 
iz 1931. i 1948. godine

Alen Tahiri

Univ. spec. polit.; 
alen.tahiri@uljppnm.hr

UDK 314:323.1(497.1)"1931/1948"

DOI: 10.7251/TOP1703082T

Apstrakt: U ovom radu autor komparativnom metodom analizira popise stanovniš-
tva iz 1931. i 1948. godine, provedene na području Hrvatske. Područje Savske ba-
novine 1931. godine nalazilo se u sastavu Kraljevine Jugoslavije, a 1948. godine u
sastavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije tj. Narodne Republike Hrvat-
ske. Popis stanovništva od 31. ožujka 1931. godine, pored pitanja o maternjem jezi-
ku i vjeroispovijesti, imao je i pitanje o narodnosti (nacionalnosti). U skladu s time,
popisivači su 1931. godine razlikovali „maternji jezik“ od „narodnosti“, a time su
popisivane osobe dobile mogućnost deklarirati se prema nacionalnosti, bez obzira
na svoj materinski jezik. Iz tablice 2 vidljivo je kako se većina romskog stanovništva
u popisu stanovništva 1931. izjasnila kao pripadnici jugoslavenske nacionalne za-
jednice, u ukupnom broju od 12.486 ili 87,41% od ukupne romske populacije u Sav-
skoj banovini, što pokazuje visok stupanj asimilacije u većinsku zajednicu. Popis
stanovništva na području Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1948. godi-
ne pokazao se kao neophodna potreba nakon oslobođenja, te je kao takav prvenst-
veno ima zadatak što brže prikupiti osnovne informacije o broju i sastavu stanov-
ništva. Programom popisa bilo je predviđeno da se uvid u nacionalnu strukturu sta-
novništva Federativne Narodne Republike Jugoslavije dobije preko jednog jedinog
pitanja „narodnosti“. Uspoređujući broj Roma iz popisa stanovništva 1931. i 1948.
godine na području Savske banovine, vidljivo je kako je broj Roma na navedenom
području smanjen za 14.160 ili 99,13%.

Ključne riječi: Kraljevina Jugoslavija; Federativna Narodna Republika Jugoslavija;
popis stanovništva; Romi

Popisi stanovništva 1931. i 1948. godine na području Hrvatske

U vrijeme provođenja popisa stanovništva 1931. godine, Kraljevina Jugosla-
vija bila je upravno podijeljena na devet banovina s područjem Uprave gra-
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da Beograda, a prostor današnje Hrvatske činili su dijelovi Savske, Primor-
ske, Zetske i Drinske banovine. Popis stanovništva od 31. ožujka 1931. godi-
ne, pored pitanja o maternjem jeziku i vjeroispovijesti, imao je i pitanje o
narodnosti. Ova tri pitanja su u popisnici bila jedna do drugog i izgledala
ovako: 

10. Veroispovest 

11. Narodnost (da li je 
jugoslavenske ili koje druge 
narodnosti): 

12. Maternji jezik: 

Izvor: Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knjiga
II, Prisutno stanovništvo po veroispovesti (1938) Beograd: Državna štamparija

U uputama za popunjavanje popisnice navedeno je uz spomenuta
pitanja slijedeće: „na pitanje 10 treba tačno označiti veroispovest svakoga
lica, bez obzira na to da li je ona priznata ili nije. Na pitanje 11 i 12 upisuje
se narodnost kojoj dotično lice pripada (jugoslavenska ili druga), ako narod-
nost nije jugoslavenska treba tačno naznačiti onu narodnost kojoj to lice
pripada npr. nemačka, mađarska, turska itd.“1 Iako je popis iz 1931. godine
formalno predviđao upisivanje one nacije kojoj pojedinac pripada, nije mo-
gao pružiti pravu sliku o nacionalnoj strukturi, jer su sve jugoslavenske na-
cionalnosti morale biti iskazane kao jedna cjelina, odnosno kao jedna nacija,
„jugoslavenska“. U skladu s time, popisivači su 1931. godine razlikovali
„maternji jezik“ od „narodnosti“, a time su popisivane osobe dobile moguć-
nost deklarirati se prema nacionalnosti, bez obzira na svoj materinski jezik.
Baš su takvu mogućnost  mnogi  pripadnici  romske manjine na području
Savske banovine iskoristili.2

Popis stanovništva na području Federativne Narodne Republike Ju-
goslavije (FNRJ) iz 1948. godine pokazao se kao neophodna potreba nakon
oslobođenja, ali za to su bile potrebne znatne pripreme. Kao takav, on je pr-
1 Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knjiga IX, Sta-

novništvo po narodnosti (1954), Beograd: Savezni statistički ured
2 Danijel Vojak, Romi u popisima stanovništva iz 1921. i 1931. na području Hrvat-

ske, Migracijske i etničke teme 20 (2004), br. 4: 457.
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venstveno imao zadatak što brže prikupiti osnovne informacije o broju i sas-
tavu stanovništva. Promjene u stanovništvu nastale u razdoblju od 17 godi-
na  od  posljednjeg  popisa  stanovništva,  posebno  pod  utjecajem  Drugog
svjetskog rata i narodne revolucije, nisu bile poznate, a nemoguće ih je bilo
procijeniti uobičajenim statističkim metodama. Programom popisa bilo je
predviđeno da se uvid u nacionalnu struktura stanovništva Federativne Na-
rodne Republike Jugoslavije dobije preko jednog jedinog pitanja „narod-
nosti“. 

VI. Narodnost 6

Izvor: Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knjiga
IX, Stanovništvo po narodnosti (1954), Beograd: Savezni statistički ured, str. 3. 

„Pitanje VI. Svako lice upisivaće koje je narodnosti npr. Srbin, Hr-
vat, Slovenac, Makedonac, Crnogorac, Mađar, Šiptar, Rumunj itd.
Muslimani će staviti Srbin – musliman, Hrvat – musliman, neopre-
deljen – musliman.“3

Detaljnija upute se nisu davale, jer se smatralo kako su upute u po-
pisnici sasvim dovoljne za prikupljanje pravovaljanih odgovora. Za prikup-
ljane podataka o nacionalnoj strukturi u popisu je poslužio subjektivni kri-
terij. Pripadnost svakog stanovnika jednoj određenoj nacionalnosti zavisila
je isključivo od iskaza po njegovom slobodnom uvjerenju, dok objektivne či-
njenice ili dokumenti nisu bili postavljeni kao uvjet. Iako odgovor na pitanje
„narodnosti“ ne bi trebalo da predstavlja poteškoću, prema mišljenju krea-
tora provedbe popisa iz 1948. godine, ipak se događalo da prikupljeni odgo-
vori nisu uvijek značili i stvaran odgovor na pitanje o „narodnosti“. Veliki
broj Roma se u popisu stanovništva 1948. godine deklariralo kao pripadnici
većinske zajednice u kojoj se nalaze, pa je tako na primjer bilo čitavih srezo-
va u kojima su se „Cigani“ deklarirali kao Srbi.4

3 Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knjiga IX, Sta-
novništvo po narodnosti (1954), Beograd: Savezni statistički ured.

4 Ibid.
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Tablica 1: Nacionalni sastav stanovnika u Federativnoj Na-
rodnoj Republici Jugoslaviji po narodnim republikama

NAROD-
NOST

FNRJ Narodna republika

Srbija Hrvat-
ska

Slovenija Bosna i
Herce-
govina

Make-
donija

Crna
Gora

Ukupno 15.772.098 6.572.966 3.756.807 1.391.873 2.565.277 1.152.986 377.189

Srbi 6.547.117 4.823.730 543.795 7.048 1.136.116 29.721 6.707

Hrvati 3.784.353 169.864 2.975.399 16.069 614.123 2.090 6.808 

Slovenci 1.415.432 20.998 38.734 1.350.149 4.338 729 484

Makedonci 810.126 17.917 1.387 366 675 789.648 133

Neoprede-
ljeni musli-

mani 

808.921 17.315 1.077 179 788.403 1.560 387

Šiptari 750.431 532.011 635 216 755 197.389 19.425

Mađari 496.492 433.701 51.399 10.579 532 219 62

Crnogorci 425.703 74.860 2.871 521 3.094 2.348 342.009

Vlasi 102.953 93.440 1 - 1 9.511 -

Turci 97.954 1.914 13 5 80 95.940 2

Slovaci 83.626 73.140 10.097 82 274 29 4

Italijani 79.575 863 76.093 1.458 964 56 141

Cigani 72.736 52.181 405 46 442 19.500 162

Bugari 61.140 59.472 637 35 94 889 13

Nemci 55.337 41.460 10.114 1.824 1.174 360 375

Česi 39.015 6.760 28.991 1.063 1.978 130 93

Rusini –
Ukrajinci 

37.140 22.667 6.397 170 7.883 - 23

Rusi 20.069 13.329 3.210 796 1.316 1.141 277

Ostale i
nepoznate
narodnosti 

19.883 9.214 4.779 1.196 2.964 1.649 81

Izvor: Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knjiga
IX, Stanovništvo po narodnosti (1954), Beograd: Savezni statistički ured.
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Iz  tabelarnog  prikaza  možemo uočiti  kako  se  na  području  FNRJ
popisom stanovništva iz 1948. godine, izjasnilo kao pripadnik romske nacio-
nalnosti 72.736 Roma ili 0,46% od ukupnog broja stanovništva. Najveći broj
Roma zabilježen je na području Narodne Republike Srbije – 57.181 ili 78,61
%, dok je taj broj znatno manji na području Narodne Republike Hrvatske –
405 ili 0,55% od ukupnog broja romskog stanovništva na području FNRJ.
Zanimljiv podatak je da je na području Narodne Republike Hrvatske bilo
popisano 743 Rumunja, iz kojeg možemo pretpostaviti kako se veliki broj
Roma Bajaša deklarirao kao Rumunji, služeći se etničkom mimikrijom.5

Romi u popisu stanovništva 1931. i 1948.
godine na području Savske banovine 

Romi na području Hrvatske bili su manjinska zajednica koju su statističari u
popisu stanovništva iz 1931. i 1948. godine svrstali u jednu od dvadesetak
nacionalnosti  na  području  Kraljevine  Jugoslavije,  odnosno  Federativne
Narodne Republike Jugoslavije. U popisima stanovništva iz 1931. i 1948.
godine, određene su slijedeće nacionalnosti: Jugoslaveni, Srbi, Hrvati, Slo-
venci, Makedonci, Muslimani – neopredijeljeni, Arnauti, Šiptari, Mađari, Cr-
nogorci, Vlasi, Turci, Slovaci, Talijani, Cigani, Rumunji, Bugari, Nijemci, Če-
si, Rusi Ukrajinci i Rusi, a uz te rubrike bile su rubrike za „ostale“ i „nepoz-
nato“. Problem s kojima su se popisivači susretali prilikom popisivanja rom-
skog stanovništva iz 1931. godine bio je njihov nomadski način života. Rom-
ske nomadske skupine tijekom zimskih mjeseci miruju, no nakon prestanka
zime sele se na druga područja. Upravo zbog seljenja romskih nomadskih
skupina u vrijeme provođenja popisa stanovništva (posebice onog iz kraja
ožujka i početka travnja 1931) nameće se dvojba jesu li popisivači mogli sve
Rome uspješno popisati.6 

5 Romi  Bajaši  –  etnička  skupina  unutar  romske  zajednice  koja  govori  ljimba
d’bjaš, arhaičan dijalekt rumunjskog jezika. Pojam etnička mimikrija označava
pojavu kod koje se pripadnici neke manjine izbjegavaju izjašnjavati kao dio te
manjine, odnosno izjašnjavaju se kao pripadnici većinskog naroda iz čisto prag-
matičnog razloga.

6 Danijel Vojak, Romi u popisima stanovništva iz 1921. i 1931. na području Hrvat-
ske, Migracijske i etničke teme 20 (2004), br. 4: 457.

86



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. III, бр. 3 (2017)

Tablica 2: Narodnosno opredjeljenje romskog stanovništva
u Savskoj banovini prema popisu stanovništva iz 1931.

Kotarevi,
gradovi

Ciganska Jugoslo-
venska

Mađarska Rumunj-
ska

Ostali Ukupno

Kotar
Bjelovar 

 61   446 1 69 577

Grad
Bjelovar 

36 36

Kotar Brinje 25 25

Kotar Brod 49 160  209

Grad Brod 6 6

Kotar Čabar 4 4

Kotar
Čakovec 

163 163

Kotar
Čazma 

116 116

Kotar
Daruvar 

5 126 131

Kotar
Delnice 

108 108

Kotar Donji
Miholjac 

556 556

Kotar Dugo
Selo 

30 8 38

Kotar
Đakovo 

16 818 834

Kotar
Đurđevac 

33 473 1 507

Kotar
Garešnica 

216 185 401

Kotar Glina 244 244 

Kotar
Gospić 

34 34

Kotar
Gračac 

15 15
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Kotar
Grubišno

Polje 

135 135

Kotar
Ivanec 

57 57

Kotar
Jastre-
barsko 

126 126

Kotar
Karlovac 

121 121

Kotar
Kastav 

12 12

Kotar
Koprivnica 

503 13 516

Grad
Koprivnica 

2 2

Kotar
Križevci 

19 230 249

Grad
Križevci 

42 42

Kotar
Kutina 

24 24

Kotar
Ludbreg 

130 130

Kotar
Našice 

92 377 1 470

Kotar Nova
Gradiška 

9 86 95

Kotar Novi
Marof 

25 25

Kotar
Novska 

14 14

Kotar
Ogulin 

 163 163

Kotar Osijek 160 284 444

Grad Osijek 3 4 7

Kotar
Otočac 

9 34 43
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Kotar
Pakrac 

38 1 39

Kotar
Petrinja 

127 127

Kotar
Pisarovina 

15 205 220

Kotar
Požega 

88 88

Kotar
Pregrada 

17 17

Kotar
Prelog 

64 6 70

Kotar
Samobor 

50 37 87

Kotar Sisak 47 47

Kotar
Slatina 

48 668 86 2 804

Kotar Slunj 3 3

Kotar
Stubica 

62 62

Kotar Sv.
Ivan Zelina 

88 88

Kotar
Udbina 

1 2 3

Kotar
Valpovo 

36 668 4 1 709

Kotar
Varaždin 

117 117

Grad
Varaždin 

5 5

Kotar Velika
Gorica 

30 423 453

Kotar
Vinkovci 

100 487 587

Grad
Vinkovci 

10 10

Kotar
Virovitica 

101 187  9 297
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Grad
Virovitica 

87 87

Kotar Vojnić 61 122 183

Kotar
Vrbovsko 

1 105 106

Kotar
Vrginmost 

279 279

Kotar
Vukovar 

164 605 769

Grad
Vukovar 

1 1

Kotar
Zagreb 

2 553 555

Grad
Zagreb 

55 1 56

Kotar Zlatar 7 7

Kotar
Županja 

229 976 1287

UKUPNO 1.336 12.486 20 351 91 14.284

Izvor: Danijel Vojak, Romi u popisima stanovništva iz 1921. i 1931. na podru-
čju Hrvatske, Migracijske i etničke teme 20 (2004), 4: 468

Iz tablice 2 vidljivo je kako se većina romskog stanovništva izjasnila
kao pripadnici jugoslavenske narodnosne zajednice, u ukupnom broju od
12.486 ili 87,41% od ukupne romske populacije u Savskoj banovini. Tako-
đer, iz tabelarnog pregleda možemo uočiti kako se 99% romskog stanov-
ništva koje je živjelo na području gradova izjasnilo kao pripadnici jugosla-
venske narodnosti, dok se na ruralnim područjima romsko stanovništvo u
većem broju izjasnilo kao pripadnici „ciganske narodnosti“. Iz podataka uo-
čavamo veći stupanj asimilacije romskog stanovništva na području gradova,
vjerojatno jer su na tim područjima mehanizmi utjecaja većinske (jugosla-
venske) vlasti izraženiji.7

Jedan od uzroka teškog položaja romske manjine na prostoru Savske
banovine jest to što je više od 90% njihove populacije bilo potpuno nepis-

7 Danijel Vojak, Romi u popisima stanovništva iz 1921. i 1931. na području Hrvat-
ske, Migracijske i etničke teme 20 (2004), 4: 466.
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meno, što je u velikoj mjeri onemogućavalo njihovu kulturnu i gospodarsku
integraciju u hrvatsko društvo.8 

Drugi problem s kojim su se popisivači susretali prilikom popisivanja
romskog stanovništva iz 1948. godine bila je činjenica da se spomenuti
popis  stanovništva  proveo  nepune  tri  godine  nakon  završetka  Drugog
svjetskog rata, u kojem su Romi bili izloženi rasističkim zakonima, progonu
i genocidu, te možemo pretpostaviti kako se mali broj preživjelih Roma nije
deklarirao kao pripadnici romske nacije, zbog trauma iz nedavne prošlosti. 

Tablica 3: Broj Roma po kotarevima i gradovima na podru-
čju Savske banovine prema popisima stanovništva iz 1931. i
1948. godine

Kotarevi, 
gradovi

1931. 1948. Kotarevi, 
gradovi

1931. 1948.

Kotar 
Bjelovar 

577 9 Kotar Otočac 43 -

Grad 
Bjelovar 

36 - Kotar Pakrac 39 -

Kotar Brinje 25 - Kotar Petrinja 127 3
Kotar Brod 209 - Kotar 

Pisarovina 
435

Grad Brod 6 1 Kotar Požega 88 -
Kotar Čabar 4 Kotar 

Pregrada 
17 -

Kotar 
Čakovec 

163 1 Kotar Prelog 70 -

Kotar 
Čazma 

116 3 Kotar 
Samobor 

87 -

Kotar 
Daruvar 

131 11 Kotar Sisak 47 -

Kotar 
Delnice 

108 3 Kotar Slatina 804 -

Kotar Donji 
Miholjac 

556 - Kotar Slunj 3 -

Kotar Dugo 
Selo 

38 - Kotar Stubica 62

8 Ibid. 466.
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Kotar 
Đakovo 

834 21 Kotar Sv. Ivan
Zelina 

88 -

Kotar 
Đurđevac 

507 - Kotar Udbina 3

Kotar 
Garešnica 

401 23 Kotar Valpovo 709 -

Kotar Glina 244 2 Kotar 
Varaždin 

117 1

Kotar 
Gospić 

34 - Grad 
Varaždin 

5 -

Kotar 
Karlovac 

537 3 Kotar Velika 
Gorica 

453 -

Grad 
Karlovac

121 - Kotar 
Vinkovci 

611 2

Kotar 
Kastav 

12 Grad Vinkovci 10 -

Kotar 
Koprivnica 

516 12 Kotar 
Virovitica 

297 -

Grad 
Koprivnica 

2 - Grad 
Virovitica 

87 -

Kotar 
Križevci 

249 - Kotar Vojnić 88 -

Grad 
Križevci 

42 - Kotar 
Vrbovsko 

106

Kotar Kutina 24 - Kotar 
Vrginmost 

64 10

Kotar 
Ludbreg 

130 - Kotar 
Vukovar 

745 -

Kotar 
Našice 

470 - Grad Vukovar 1 -

Kotar Nova 
Gradiška 

95 - Kotar Zagreb 555 3

Kotar Novi 
Marof 

25 Grad Zagreb 56 -

Kotar 
Novska 

14 - Kotar Zlatar 7 -

Kotar Ogulin 163 4 Kotar 
Županja 

1.287 -

Kotar Osijek 444 4
UKUPNO 14.284 124Grad Osijek 7 3
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Izvor: Danijel Vojak, Romi u popisima stanovništva iz 1921. i 1931. na području
Hrvatske., Migracijske i etničke teme 20 (2004), 4: 447–476.  Konačni rezultati
popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine,  knjiga IX,  Stanovništvo po
narodnosti (1954), Beograd: Savezni statistički ured.

Zaključak 

Na području Savske banovine prema popisu stanovništva iz 1931. godine
ukupno je bilo 14.284 Roma, koji su u najvećem broju bili naseljeni u kota-
revima Županja (1.287), Đakovo ( 834), Slatina (804), Vukovar (745), Val-
povo (709), Bjelovar (577), Zagreb (555), Karlovac (537) i Đurđevac (507).
Na području spomenutih kotareva živjelo je oko 45,9% romske populacije.
Možemo uočiti kako se 99% romskog stanovništva, koje je živjelo na pod-
ručju gradova, izjasnilo kao pripadnici jugoslavenske nacionalnosti, dok se
na ruralnim područjima romsko stanovništvo u većem broju izjasnilo kao
pripadnici  „ciganske nacionalnosti“.  Iz  podataka  uočavamo veći  stupanj
asimilacije romskog stanovništva na području gradova, vjerojatno jer su na
tim područjima mehanizmi utjecaja većinske (jugoslavenske) vlasti izraže-
niji. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 1948. godine, Roma je na
području Savske banovine bilo ukupno 124, dok je na području cijele Na-
rodne Republike Hrvatske broj Roma bio 405. Najveći broj Roma u poslije-
ratnoj Narodnoj Republici Hrvatskoj živio je u Kotaru Beli Manastir (254
Roma), koji je bio u periodu 1929–1941. godine u sastavu Dunavske bano-
vine. Uspoređujući broj Roma iz popisa stanovništva 1931. i 1948. godine
na području Savske banovine, vidljivo je kako je broj Roma na navedenom
području smanjen za 14.160 ili 99,13%. Jedan od uzroka ogromnog smanje-
nja broja Roma na analiziranom području jeste posljedica Drugog svjetskog
rata, u kojem su Romi bili izloženi rasističkim zakonima, progonu i geno-
cidu, te možemo pretpostaviti kako se mali broj preživjelih Roma nije dekla-
rirao kao pripadnici romske nacije, zbog trauma iz nedavne prošlosti, služe-
ći se etničkom mimikrijom. Visokim stupnjem etničke mimikrije i asimilaci-
jom dijela romske zajednice u Republici Hrvatskoj autor će se baviti u budu-
ćim radovima. 
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Alen Tahiri

Roma in the County of Sava according
to 1931 and 1948 censuses

Summary: In this paper the author comparatively analyzes the Yugoslav censuses
of 1931 and 1948 as they were conducted on the territory of Croatia. The area of
what used to be the County of Sava in 1931 was a part of the Kingdom of Yugo-
slavia, and that territory in 1948 was a part of the People's Republic of Croatia, it-
self a part of the Federative People's Republic of Yugoslavia. The census conducted
on 31 March 1931 made a distiction between a “maternal language”, religion, and
“nationality” (i.e. ethnicity). It is clearly demonstrated by the table 2 that the ma-
jority of the Roma population in 1931 declared themselves as members of the Yu-
goslav nationality, 12.486 in total, which equaled 87,41% of the whole Roma popu-
lation in the County of Sava. This means that the Roma population was highly inte-
grated into the constituent majority. The census of 1948 was conducted in great
need for information on the post-war Yugoslav population. The form contained a
question on “nationality” to determine the current ethnic composition of the count-
ry. Comparing the two censuses, it is now clear that the number of Roma on the
territory of what used to be the County of Sava was decreased by 14.160, or
99,13%.
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Apstrakt: U svojim djelima iz 2008. i 2010. godine pokušavao sam preko raznih
primjera iz dalje i bliže prošlosti pokazati uvrnutu nesuvislost agresivnih zahtjeva
za ustanovljavanjem „svih žrtava Jasenovca“, što u konačnici služi tek kao instru-
mentarij vulgarnog povijesnog revizionizma. Valja to sada poopćiti te podići na ra-
zinu svih žrtava bilo kojeg rata.

Ključne riječi: žrtva; popis; Jasenovac

Nemoguće je ustanoviti sve žrtve, kako brojem, tako i identitetom. Desni-
čarski krugovi u Hrvatskoj počesto napadaju poimenični popis žrtava Javne
ustanove Spomen-područje Jasenovac iz Jasenovca kao „netočan“, bez oz-
biljnijih analiza njegove presumpcijske netočnosti – za što bi naposljetku
trebalo dublje i šire znanje te posvećenost istraživanju teme. Po meni, sam
službeni poimenični jasenovački popis nije i ne može biti „netočan“, iako u
njemu ima netočnosti. 

Veći je problem u onome što ne postoji, niti će ikada biti sadržano u
tom popisu. Upravo je u tim neznanim licima izvorište temeljnog prijepora
oko ukupnog broja jasenovačkih žrtava, ali i ukupnog broja žrtava II svjet-
skog rata na ovim prostorima, kao i njihove nacionalne, odnosno konfesio-
nalne razdiobe.

Sačinjavanje poimeničnih popisa žrtava bilo kojeg ratnog zbivanja
jest potrebno i važno, ali ni u kom slučaju ne predstavlja kraj priče. Ono je
možda tek početak priče, svakako – značajan dio priče. 

Plasiranje poimeničnih popisa žrtava kao popis svih žrtava predstav-
lja tešku obmanu neprosvijećene javnosti. Jest, uvijek je važno istaknuti vri-
jednost i značaj poimeničnog popisa, no u isto je vrijeme bitno istaknuti
značaj spominjanja i procjene neznanih žrtava koje su također stradale – u
endehazijskom logoru smrti Jasenovac, ili na nekom drugom mjestu, u neko
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drugo nemilo vrijeme. Bez toga, slika stradanja nije potpuna; ona je znatno
okrnjena, upravo razlomljena. 

Iščitavajući  knjigu  Holokaust  u  Zagrebu Ive  i  Slavka  Goldsteina
(„Novi Liber“ i Židovska općina Zagreb, 2001), uočio sam podosta pogreški,
propusta i nejasnoća. O nekima sam već prije progovorio u svojim knjigama
i člancima. O nekima nisam. O nekima niti neću. 

Na temelju jedne teško objašnjive zbrke iz djela Goldsteinovih, po-
kušat ću naznačiti određena pitanja.

Odvelo me je to na dalek put, put koji  prelazi Zagorje, hrvatsku
metropolu, Jasenovac i Kerestinac, pa zahvaća u materiju ilegalnog komu-
nističkog rada, Holokausta te problematiku pisanja o događajima iz II svjet-
skog rata s odmakom od sedam i pol desetljeća, a što je cijeli jedan životni
vijek.

Upoznajmo se s Lavoslavom Koričanom. 

*   *   *

Na 272. stranici knjige Holokaust u Zagrebu, o bijegu iz Kerestinca
(noć 13/14. srpnja 1941) stoji sljedeće: „Među 89 bjegunaca bilo je petnaes-
tak Židova komunista.  Na dogovorenom mjestu bjegunce nisu dočekale
udarne grupe komunista iz Zagreba, jer njihov Mjesni komitet nije dobro
organizirao prihvat. Zbunjeni i nesnalažljivi bjegunci predugo su čekali u
nedalekoj šumi Obrež i tako su velikom većinom pali kao žrtve masovne us-
taško-žandarske potjere. U okršajima s potjerom ubijen je 31 bjegunac, a
44 su zarobljena i svi su koji dan kasnije dovedeni pred Pokretni prijeki sud,
osuđeni na smrt i strijeljani na Dotrščini. Među tih 44 petorica su bili Židovi
(Isak Katan, Hugo Kon, Ljudevit Kon, Ernest Rado i Israel Steinberg), dok je
za Lavoslava Koričana, Izidora Pereru, Israela Osisasa, Elijasa Singera i Uri-
ja Šnetrepla utvrđeno da su ubijeni već ranije, u okršajima poslije bijega.“

Međutim, na stranici 336. iste knjige, u poglavlju o proboju jaseno-
vačkih logoraša (22. travnja 1945), piše ovo: „Bijeg iz logora i desetak dana
lutanja po obližnjim šumama do dolaska Jugoslavenske armije dojmljivo su
opisali J. Grossepais-Gil, Egon Berger i Vladimir Carin. Manji broj logoraša
pobjegao je prije toga iz jednog transporta tako da su izdubili rupu u drve-
nom podu vagona. Našli su se u Moslavini, gdje su naletjeli na Nijemce i us-
taše. Njih osmorica su uhapšeni, dovedeni u Zagreb. U pratnji četvorice do-
mobrana koji su se preobukli u ustaše u noći između 24. i 25. travnja 1945.
godine Lavoslav Koričan zajedno sa sedmoricom uhićenih posjetio je svoju
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sestru i njezinu obitelj na Trešnjevci. Pred svitanje stražari su ih potjerali na
pokret i ta osmorica više nikada nisu viđeni živi.“

Dakle, jedan te isti čovjek ubijen je dvaput: prvi put nakon potjere za
bjeguncima iz kerestinečkog logora 1941; drugi put desetak dana prije par-
tizanskog oslobođenja Zagreba.

*   *   *

Ponukan tim kontradiktornim navodima, pokušao sam dalje istražiti
sudbinu Lavoslava Koričana, slijedeći meandre različitih popisa žrtava.

Pa tako u popisu žrtava Holokausta za grad Zagreb, dr. Melita Švob
pod red. br. 3214 navodi Lavoslava Koričana (od pok. Alfreda), rođenog
1906. u Krapinskim Toplicama, stradalog u Jasenovcu 1941. godine.

Ti se podaci slažu sa službenim poimeničnim popisom jasenovačkih
žrtava, sačinjenim od strane Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac iz
Jasenovca – dostupnim na internetu – gdje se za Lavoslava Koričana daju
podaci da je „stradao od ustaša“ u logoru Jasenovac 1941. godine.

U svojoj prvoj knjizi o Jasenovcu iz 1986. godine, pukovnik JNA An-
tun Miletić u prilogu br. 81 objavljuje spisak 553 logoraša koji su pisali do-
pisne karte iz koncentracijskog logora Stara Gradiška 1942. godine. Na tom
popisu naveden je pod red. br. 277 i Lavoslav A. Koričan (reg. br. 214-V). 

No, u svojoj petoj knjizi o Jasenovcu iz 2011. godine, puk. Miletić ne
spominje u popisu jasenovačkih žrtava Lavoslava Koričana, ni kao zavičajni-
ka za Zagreb, niti za Krapinu i pripadajuća mjesta.

U svojoj monografiji Tragedija u Kerestincu – Zagrebačko ljeto 1941.
autor knjige dr. Ivan Jelić u vlastitom popisu kerestinečkih žrtava pod upi-
som red. br. 45 „KORIČAN, LAVOSLAV“ navodi sljedeće: „Rođ. 1906. u Kra-
pinskim Toplicama, trgovac. Uhapšen u Zagrebu 3. V 1941. Uhvaćen u bor-
bi nakon proboja, strijeljan 17. VII.“

Isti se pobraja kod poimeničnog razlaganja događajâ na str. 117 is-
tog djela: „Dio komunista koji su se uspjeli probiti iz obruča u borbama kod
Obreža i Stupničke šume stradao je u borbama i bijegu nakon dan-dva ili
nešto kasnije. U borbama oko Kerestinca i kod Rakova Potoka poginuli su:
Rastko  Dimitrijević,  Josip  Heršak,  Ivan  Ivšak,  Dragutin  Ložnjak,  Antun
Mrak, Franjo Pavlinek, Izidor Perera, Dušan Samardžić, Franjo Saucha, Eli-
as  Singer,  Mihajlo  Stanimirović,  Ulrich Snetrepl,  Josip Tatalović,  Slavko
Tkalčević, Albin Turk, Milan Velebit, Vladimir Vitasović, Berislav Vulelija i
Anton Žele. Uhvaćeni su: Kuzman Belinski, Tajib Dautović, Matija Dumbo-
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vić, Franjo Humski, Isak Katan, Mirko Kesler, Adolf Kette, Ljudevit Kon, La-
voslav Koričan, Mirko Neuman, Zdravko Pavešić, Antun Perković, Ernest
Rado, Josip Rendić, Izrael Steinberger, Ivan Sćurić, Stjepan Seremet, Ivan
Siftar,  Henrik Telč, Blaž Vidatić i Albin Vincek.“

Zaključno, dajem podatke iz izvornog znanstvenog rada dr. Zdravka
Dizdara, što je pod naslovom „Logor Kerestinec“ objavljen u osmom broju
godišnjaka Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske Povijesni prilo-
zi za 1989. godinu: „Na osnovi istraživanja dobivaju se i novi podaci o sudi-
onicima proboja. Tako prema dokumentima a i nekim izjavama u proboju
nije sudjelovala grupa pritvorenika I-C referade koji su bili smješteni u ži-
dovskom dijelu logora a koji se navode u dosadašnjim popisima sudionika.
To su, npr., Isak Katan, Lavoslav Koričan, Mirko Neuman i Izidor Perera, ko-
ji su zajedno s ostalim Židovima iz Kerestinca upućeni u Gospić, pa u Jase-
novac, gdje su likvidirani.“

*   *   *

Kojoj  napokon  verziji  stradanja  Lavoslava  Koričana
povjerova-ti? Da li je stradao 1941, 1945. ili neke druge ratne godine? Ako
je stradao 1941, da li je stradao u Zagrebu? Ako je pobjegao iz Kerestinca,
da li je ubi-jen u potjerama nakon bijega ili je strijeljan u Zagrebu 1941?
Ako je depor-tiran u Jasenovac, da li je ubijen 1941? Ako je preživio 1941. u
Jasenovcu, da li  je uspio pobjeći iz Jasenovca 1945? Ako je pobjegao iz
Jasenovca 1945, da li je ubijen u Zagrebu? Ili na nekom drugom mjestu?
Napokon: iako više od strane svoje rodbine nije viđen živ nakon zore 25.
travnja 1945, postoji li mogućnost da je ipak preživio rat? 

Možemo razgovarati o uvjerljivosti autora koji o njemu pišu, iako nas
to neće dovesti ništa bliže istini. Teško mi je, osobno, povjerovati Ivanu Jeli-
ću, koji u istoj monografiji o bijegu iz Kerestinca čak i Ognjenu Prici mijenja
ime, nazivajući ga „Ognjenom Pričom“, što zacijelo spada u začudnije pog-
reške hrvatske historiografije. Zbog toga mi se ne čini vjerojatnom verzija o
Koričanovom strijeljanju 17. srpnja 1941. u Dotrščini.

Jelićeva knjiga izašla je 1986. godine, moguće je da je članak Irene
Korda u zadnjem broju Jevrejskog pregleda za 1986. godinu svojevrsna re-
akcija na podatke o Koričanovoj sudbini, takvom kako je opisana u knjizi
Tragedija u Kerestincu – Zagrebačko ljeto 1941. 
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Rekao bih da je Dizdarova teza kako je Koričan preko Gospića pre-
bačen u Jasenovac točna. Sudeći po Miletićevim podacima, bio je ondje još
živ 1942. godine. 

Ukoliko je tomu tako, bizarnom smatram činjenicu da se u službe-
nom popisu žrtava logora Jasenovac, koji je izradila Javna ustanova Spo-
men-područje Jasenovac iz Jasenovca, iznosi kako je Koričan ubijen od us-
taša u logoru 1941. godine. Otkud im podaci za takve tvrdnje?

Kako se sve to naposljetku slaže sa svjedočenjem Irene Korda iz Jev-
rejskog pregleda? 

Ako je Lavoslav Koričan s još sedmoricom drugova bio doveden svo-
joj sestri na zagrebačku Trešnjevku u noći s 24. na 25. travnja 1945, onda
ne može biti ni jasenovačka, niti kerestinečka žrtva, s obzirom na to da je
proboj posljednjih jasenovačkih logoraša poduzet tri dana prije – 22. travnja
1945.

Sva ta pitanja i dvojbe dobit će dodatne konture nakon što se malo
pobliže upoznamo sa stradalnikom.

*   *   *

Lavoslav Koričan rođen je 1906. godine u Krapinskim Toplica-
ma. U to doba nije bilo mnogo Židova u Zagorju, ali u Krapini i okolici bilo
ih je toliko da se već dva desetljeća kasnije pomišljalo na osnutak krapinske
židovske općine. Krapina je između dva svjetska rata imala status filijalne
židovske općine Izraelitskoj bogoštovnoj općini zagrebačkoj. Ostale manje
zajednice gravitirale su varaždinskoj židovskoj općini.

Koričani su bili značajna zagorska židovska obitelj. Postoje indicije
da su – poput nekolicine drugih imućnih židovskih familija i pojedinaca do II
svj. rata – posjedovali dvorac, iako nisam uspio ući u trag o kojem se dvorcu
ili kuriji točno radi. U monografiji Dvorci i perivoji Hrvatskog Zagorja (dr.
Mladen Obad-Šćitaroci) spominje se nekoliko dvoraca u okolici Krapinskih
Toplica, ali susljednost vlasništva u toj knjizi nije iscrpno prezentirana kod
mnogih imanja, tako da se ne može lako detektirati o kojem bi objektu mog-
la bila riječ.

Međutim, osječki dvotjednik Židovska smotra u svojem 17. broju IV
godišta od 17. kolovoza 1910 /12. aba 5670/, na str. 5-6 pod naslovom „An-
tisemitske infamije“ daje izvode iz članka „Odjeci iz Klanjca“, što ga je 13.
kolovoza 1910. objavila „milinovačka“ Hrvatska sloboda: „Židovi su danas
gospodari Zagorja. Mjesto Keglevića, Oršića, Vojkovića, Gušića, Patačića i
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Jelačića imamo Grünwalde, Spitzere, Meiere, Plachte-e, Koričane. To se zo-
ve novo doba, demokratski duh u Zagorju. (...) Čujem, da se pomišlja na
prodaju Novih Dvora. Gospodar groba bana Jelačića mogao bi prema tome
postati kakav Moric Funkelštajn ili Žak Šmules. Još malo, pa će se svaki bo-
lji čovjek od nas morati dati obrezati. Nemajući Hrvatske, tako će mu ba-
rem bijeli svijet biti domovina.“ 

Zagrebački trgovci braća Grünwald posjedovali su dvorac Veliki Ta-
bor od kraja XIX stoljeća do početka I svj. rata, a vlasnik tvornice kvasca i
špiritane na marofu u Vrbini  Makso Mayer  kupio je  1900.  s  tvrtkom i
pripadajući vlastelinski dvorac Januševec te ostao njegov vlasnik do kraja I
svj. rata. Lavoslav Plachte, sin varaždinskog poduzetnika Jakoba Akibe Pla-
chtea, posjedovao je vlastelinstvo Budinščinu od 1906. Spomenuto je dakle
aluzija na židovske vlasnike zagorskih veleposjeda s dvorcima kao središ-
njim stambenim građevinama, pa iz toga posredno zaključujem da je i obi-
telj Koričan posjedovala vlastelinstvo s dvorcem.

„Na južnom ulazu u Krapinske Toplice je nekad stajala kurija poz-
nata pod imenom 'Lavoslavov dvor', a koja je zbog derutnog stanja konačno
srušena prije nekoliko godina“, slovi Wikipedia. Moglo bi se raditi o zgradi
nazvanoj po djedu Lavoslava Koričana Leopoldu Koritschanu (kasnije: La-
voslavu Koričanu). Krapinske su Toplice u to doba poznata destinacija lječi-
lišnog turizma, s osobitim zamahom nakon poduzetničke inicijative trgovca
Jakova Badla sredinom XIX. stoljeća. 

Leopold Koritschan i Clara rođ. Deutsch (čiji je brat Arnold Aron De-
utsch bio bečki bankar), imali su dva sina: Maksu i Alfreda (uz tri kćeri: Ma-
rijanu i Josipu Koričan te Sidoniju ud. Lederer).

Lavoslav Koričan st. bio je ugledan građanin Krapinskih Toplica, koji
je čak kovao lovačke medalje pod svojim imenom, s likom tetrijeba na re-
versu. Imao je svoj perfin na poštanskim markama sa žigom Krapinskih To-
plica.

Rođen je 25. listopada 1846. u južnomoravskom mjestu Slavkov u
Brna (vyškovska oblast; njem. Austerlitz), a umro u Zaboku oko sedam sati
navečer 31. prosinca 1898. Clara Deutsch i Leopold Koritschan vjenčali su
se u Austerlitzu i otuda zajedno krenuli u svijet, da bi se skrasili u Hrvats-
kom Zagorju, pa ondje zasnovali brojnu obitelj. Sa sobom je u Krapinu Leo-
pold poveo i svojeg brata Isidora Koritschana, dok mu je stariji brat Michael
Koritschan postao trgovac vinom u Beču. 

Leopold je imao i jednu sestru – Rosalie, udanu Kraus. Leopoldov sin
dr. Makso Koričan (rođ. 4. studenog 1874) bio je oženjen za Ivanu rođ. Je-
llinek (rođ. 30. svibnja 1887. u Beču) i imao dvoje djece: Lea i Lilly. Dr. Max
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Koritschan se iz Krapinskih Toplica odselio u Englesku i bio trgovački podu-
zetnik u Londonu. 

Isidor Koričan imao je kćer Šarlotu ud. Glesinger (Krapinske Toplice,
1872. – Stara Gradiška, 1942).

Elsa Koričan rođ. Kohn (Aleksandra) – rođena 1877. u Beču – bila je
majka Lavoslava Koričana ml. Supruga zagrebačkog trgovca sportskom op-
remom i certificiranog nogometnog suca Paula Kaudersa Lilly Koričan bila
je Lavoslavova sestra. Rođena je 6. srpnja 1903. u Krapinskim Toplicama.
Osim nje, Lavoslav je imao sestru Marijanu (rođ. 27. veljače 1917. u K. Top-
licama), udanu za Alberta Sommera iz Varaždina.

Prezime Koritschan dolazi od njemačkog naziva za moravsko trgo-
vište Koryčany u okrugu Kroměříž, gdje je postojala snažna židovska zajed-
nica u kontinuitetu od druge polovice XVI stoljeća. Gradić je poznat po to-
me što je u njemu od 1856. tvorničar Michael Thonet proizvodio čuvene sto-
lice iz savijenog drveta, kojima su opremani brojni ugostiteljski lokali u Aus-
tro-Ugarskoj  i  ostatku Evrope.  Osim prezimena Koritschan, susrećemo i
onomastičku varijantu Koritschaner, što znači  onaj tko potječe iz Koryča-
nya. Vlastelin imanja Koryčany od 1899. bio je stric filozofa Ludwiga Witt-
gensteina.

Otac Lavoslava Koričana ml. Alfred rođen je 1876. u Krapinskim To-
plicama, a umro 2. ožujka 1927. u bečkom sanatoriju Auersperg.

*   *   *

Nakon rane očeve smrti, mladi Lavoslav je morao preuzeti brigu o
cijeloj obitelji. U času smrti svojeg oca napunio je 21 godinu života. 

Negdje kroz tridesete Lavoslav Koričan postaje ljevičar i surađuje s
političkom ljevicom u Kraljevini Jugoslaviji. Dr. Jaša Romano svrstava ga u
„simpatizere KPJ“.

Predmetna suradnja zasigurno se prvenstveno ogleda u financijskom
podupiranju komunističkog pokreta.

Ubrzo po nastupu ustaške Nezavisne Države Hrvatske, Koričan biva
uhićen i interniran na imanju posljednjeg hrvatskog bana Antuna pl. Miha-
lovića u Kerestincu.

Prva grupa interniranih pristigla je 13. svibnja 1941. iz Jastrebar-
skog, druga grupa 22. svibnja iz Zagreba, a treća – u kojoj je bio i Koričan –
iz Zagreba je dovedena 25. svibnja. Lavoslav Koričan je u Kerestinec stigao
u grupi od „15 komunista i pritvorenika I C referade, uglavnom iz zatvora u
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Đorđićevoj ulici“. Nakon te grupe, izvršene su deportacije u logor još barem
devet grupa političkih interniraca, tako da je u Kerestincu sveukupno bilo
zatočeno oko 150 komunista i „pritvorenika I-C referade“ – što je usiljena
službena formulacija kojom se opisivalo osobe uhićene zbog sumnje na ko-
munizam. Osim njih, bilo je i drugih kategorija logoraša. 

Kroz logor Kerestinec od njegova otvaranja sredinom travnja do ras-
puštanja sredinom kolovoza 1941. prošlo je približno devetsto zatočenika.
(Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća Kerestinec je ponovno otvo-
ren kao mjesto zatvaranja i zlostavljanja hrvatskih građana srpske nacional-
nosti.) 

Na policijskoj fotografiji, objavljenoj u Jelićevoj knjizi, Koričan je pri-
kazan kao mlađi čovjek tamnijih očiju te mrke kose i brka. 

Nakon Koričanovog hapšenja, njegovi sinovi Petar i Tomislav napus-
tili su Zagreb i prebjegli u talijansku okupacijsku zonu s Lavoslavovom ses-
trom Marijanom i njezinim suprugom Albertom. Od travnja do kraja kolovo-
za 1943. borave kao internirci u mjestašcu Bedizzole – lombardijska oblast
Brescia – da bi nakon kapitulacije Kraljevine Italije, a pred njemačku okupa-
ciju, uspjeli  prijeći u Švicarsku, odakle su se kasnije iselili  u Sjedinjene
Američke Države. 

Što se dogodilo s Lavoslavom Koričanom ostaje misterij, ali iza tog
misterija sada barem stoji lice i tijelo, lik i djelo, glas, osobna povijest i či-
tava priča njegova potomstva.

Je li ubijen u Kerestincu ili Jasenovcu, je li preživio Kerestinec i Jase-
novac, je li preživio rat? Ne znamo i ne možemo znati. 

Rekao bih na kraju da je Lavoslav Koričan u svakom pogledu žrtva II
svj. rata.

*   *   *

Hrvatska je  švedski stol tema za pitanja povijesnog revizionizma i
neofašističkih tendencija: od predsjednice koja ignorira službenu jasenovač-
ku komemoraciju, do udruženja koje zagovara ukidanje jasenovačkih kome-
moracija; od ministra kulture koji simpatizira ustaški pokret, do postavlja-
nja spomen-ploče s uklesanim uzvikom „ZA DOM SPREMNI!“ u samom
Jasenovcu;  od  ministra  znanosti  koji  glorificira  svojeg  endehazijskog
prethodnika Julija Makanca, do naprasnog skidanja školske izložbe o Anne
Frank.
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I sad, prosječan čitatelj ovih redaka mogao bi postaviti logično pita-
nje: zbog čega autor iz Hrvatske od svih mogućih tema odabire pitanje sud-
bine jednog čovjeka otprije sedam desetljeća?

*   *   *

Kao prvo, smatram da je pitanje sudbine jednog čovjeka otprije se-
dam desetljeća podjednako važno kao i pitanje naše sudbine (ili – ako baš
hoćete – naših sudbina) u osvit dvadeset i prvog stoljeća. Pitanje udesa sva-
kog pojedinca u Holokaustu i periodu balkanskog antisrpskog i antiroms-
kog genocida četrdesetih bitno je i presudno potrebno za društveno osvješ-
tenje, upravo — prosvjetljenje.     

U svakom od nas kriju se naraštaji i njihovo neizmjerno generacijsko
bogatstvo, povijesna popudbina koju nosimo u budućnost. Čak i mrtvi u na-
ma žive i mi ne živimo samo svoj vlastiti život, već uistinu trajemo i dajemo
bezbrojne živote, pa je na nama stoga i uzvišena odgovornost da časnim od-
življavanjem vlastita življenja opravdamo svu plemenitu susljednost vlasti-
tog genetskog naslijeđa – a ako zaboravimo na mrtve – kako piše nizozem-
ski književnik Cees Nooteboom – oni će naći načina da nas podsjete na
sebe. 

Naša duša zrači dušama naših otprije nas. Svaka je duša veliko polje
sjećanja i pamćenja, koje se razastire prostranstvima u kojima časna djela
svijetle kao nastanjene kolibe po izgubljenom krajoliku.

Dužni smo pamtiti, dužni smo govoriti, svjedočiti, pisati i izlagati,
postajati zamjenski glas pojedinaca i zajednica kojih više nema. Ti su ljudi
ugradili sebe u boljitak svijeta i nakon toga bili časovito zbrisani s čemer-
nog lica zemlje. Mi smo ostali kao čuvari njihova svetog groba, čak i ako je
neznan, čak i ako je zaboravljena masovna raka.

Ne idealiziramo ih, bili su ljudi poput nas, ali sve njihove teško op-
rostive mane – i još teže oprostive vrline u očima njihovih neprijatelja – ne
mogu isprati zabilješku da su izopćeni i ubijeni u jednom singularnom tre-
nutku povijesti upravo zbog toga što su bili drugačiji od ostatka društva;
zato što su bili druge nacije ili druge vjere – da su grubo eliminirani zbog
svoje usudne inosti.

To je prvi razlog mojeg bavljenja sudbinom jednog čovjeka u ovom
radu.

*   *   *
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Kao drugo, želim prokazati nesuvislost mantre o potrebi točnog us-
tanovljavanja svih žrtava Jasenovca. Držim da je to ne samo nemoguće, već
i krajnje uvredljivo za onaj veći dio kojem ne znamo i ne možemo znati ime i
prezime, mjesto rođenja i datum smrti.

U poslijeratnom društvu bavljenje Holokaustom na Balkanu nije bilo
intenzivno. Istraživanja se nisu sistematično provodila, te se tako pred na-
ma razjapio jaz od gotovo pola stoljeća nebavljenja ili nedovoljnog bavljenja
tom iznimno tragičnom temom. Općenito je povijest balkanskih židovskih
zajednica slabo istražena, a razdoblje u kojem nije bilo sistemskog poticanja
ozbiljnog istraživanja u tom smjeru, uzrokovalo je defekt koji danas onemo-
gućava razmršenje jedne tako duge, komplicirane i bogate povijesti. Saču-
vanih dokumenata nema mnogo. Svjedoka praktički više nema. Onaj tko je
1941. imao petnaest godina, danas je na pragu desetog desetljeća života. 

Još nisu i vjerojatno neće niti biti napisane monografije većine židov-
skih zajednica na povijesnom hrvatskom tlu.

Slučaj Lavoslava Koričana otvara mnoga pitanja. 
Pitanje sklapanja popisa žrtava Holokausta u prvom redu. 
Ne govorim o površnosti, jer nje ima jako puno u svim segmentima i

ona uzima danak na raznolike načine. Ne bi mi bilo dosta nekoliko stotina
stranica da analiziram sve zavrzlame popisa i pogreške koje uzrokuju druge
pogreške te posljedične krive interpretacije svega toga do razmjera koji su
počesto zabrinjavajući, pa i posve apsurdni. Mnoge su osobe doista upisi-
vane više puta na različitim mjestima, što nisam nikad specijalno komenti-
rao, jer smatram da je bolje kad su upisane više puta, nego da nisu upisane
niti jednom. Međutim, jasno mi je da se spomenuto u pravilu događa zbog
čistog nemara i diletantizma, pa i ignorancije.

Neke povijesne knjige  što  su  potpisane jednim autorom imaju  u
stvarnosti više autora koji međusobno ne čitaju jedan drugog. Možda ih
pišu studenti, ili učenici, možda ih piše neka podvojena ličnost – teško je
prosuditi. Knjige se našoj zbunjenoj zemlji nerijetko pišu bezveze. 

Za Sisak, tako, jedna knjiga s pretenzijom da je se doživljava kao vr-
lo ozbiljno povjesničarsko djelo daje spisak od ukupno pet (5) žrtava Holo-
kausta. 

A onda se još jedna od tih žrtava navodi kao žrtva za Grad Zagreb. 
Radi se o knjizi biologinje dr. Melite Švob i žrtvi Otonu Plačiku (Si-

mona) rođenom 1896. i stradalom u Jasenovcu 1941, kojeg na 501. stranici
II sveska knjige Židovi u Hrvatskoj – židovske zajednice nalazimo kao pos-
ljednju, petu iskazanu žrtvu Holokausta za Sisak, te ujedno 4348. žrtvu Ho-
lokausta iskazanu za Zagreb. 
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Ima toga i previše...

*   *   *

No, pustimo na stranu više ili manje uspjele pokušaje sklapanja po-
pisa. Znatnije me brine način na koji to radi Javna ustanova Spomen-pod-
ručje Jasenovac iz Jasenovca, koja tvrdi da izrađuje službeni popis jaseno-
vačkih žrtava – iako je dubiozno tko može/smije na sebe preuzimati tu zada-
ću i je li to zapravo ekskluzivna djelatnost u balkanskim okvirima, kao i to:
što u ovom segmentu uopće znači „oficijelnost“... JUSPJ svakako ima duž-
nost i resurse za izvršavanje tog zahtjevnog posla, međutim, radi li to na za-
dovoljavajući način i može li se uopće danas više izrađivati jedan nezavisan
popis jasenovačkih žrtava ostaje nejasno. Ja smatram da ne može.

Pokazat ću to samo na ovom jednom jedinom primjeru osobe koja se
navodi za žrtvu Jasenovca, jer je njezin slučaj vrlo indikativan.

Na koji je način osoblje JUSPJ odredilo/ustanovilo/utvrdilo da je La-
voslav Koričan ubijen od ustaša u logoru Jasenovac 1941. godine?  

U doba kad su tiskali knjigu žrtava i urezivali staklene ploče s ime-
nima u okviru novog stalnog postava Muzeja JUSPJ, u doba kad su lansirali
internetsku tražilicu baze podataka žrtava na svojem sajtu, djelatnici Javne
ustanove Spomen-područje Jasenovac iz Jasenovca morali su znati za alter-
nativne izvore koji prezentiraju sudbinu Lavoslava Koričana. Jelićev, Dizda-
rov i Komaričin rad. Svjedočenje Irene Korda u Jevrejskom pregledu. Mileti-
ćeve knjige. Svjedočenje Irene Korda rođ. Teltsch za USC Shoah Founda-
tion 1997. Iskaz Marijane i Alberta Sommera u zapisnik na nadležnoj kves-
turi u Italiji sredinom 1943. godine da su im najbliži živući srodnici Josip
Sommer i Lavoslav Koričan.

Ukoliko nisu znali, onda je za to kriva autističnost njihova rada. Ne
može Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac iz Jasenovca sama skla-
pati popis žrtava ustaškog logora smrti Jasenovac 1941–45. To je nemogu-
će. 

I ne samo da je nemoguće, već otvara i pitanje arbitrarnosti. Koja
verzija se uzima od „ponuđenih“ i zašto? Koji su kriteriji za prosuđivanje
plauzibilnosti oskudnih ili brojnih izvora, odnosno – vjerodostojnosti i uvjer-
ljivosti jednog jedinog izvora? Tko određuje u konačnici tko je žrtva, a tko
nije?

Zašto se Vladu Singera ne ubraja u žrtve Jasenovca u popisu koji ob-
javljuje JUSPJ? On jest bio visokopozicionirani zakleti ustaša, ali je bio i lo-
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goraš koji je u logoru Stara Gradiška ubijen u listopadu 1943. godine. Ako
se već hlepi za tim da popis žrtava Jasenovca bude što potpuniji, onda se i
Vladu Singera ima stavljati u taj popis.

Popis žrtava koji izrađuje JUSPJ treba biti osmotičan i inkluzivan, ot-
voren za sva i svačija ozbiljna nezavisna istraživanja, bilo institucionalna,
bilo pojedinačna, a osobito za istraživanja Spomen-područja Donja Gradina
iz Kozarske Dubice i Muzeja žrtava genocida iz Beograda.

Reći ću sada nešto bogohulno: ne bi se smjeli ignorirati čak niti kon-
kretni rezultati istraživača koje smo skloni ideološki okarakterizirati des-
ničarima, ukoliko donose vrijedne nove spoznaje i pridonose kompletiranju
slike stradavanja ljudi u razdoblju 1941–45. Mnogi od njih jesu bukači i šar-
latani (baš kao i oni s liberalno-lijeve scene, uostalom), ali ima među njima i
onih koji  svoj istraživački rad shvaćaju ozbiljno i  trude se vjerodostojno
pribilježiti podatke do kojih su došli –  iako ih naravno naknadno nakaradno
interpretiraju. 

Međutim, tu se uzgred postavlja pitanje kompetentnosti onih koji bi
se poduhvatili redakcije svih rezultata istraživanja o jasenovačkim žrtvama.
Nisam siguran imamo li uopće tim ljudi koji je dorastao toj zadaći i koji bi
se kroz duži period mogao kvalitetno time baviti, pa čak i na internacional-
nom planu. S druge strane, ne vjerujem da smo već dospjeli u blaženi stadij
dezideologizacije znanstvenog rada, još uvijek je znanost na Balkanu, pa ta-
ko i u Hrvatskoj, kapilarno ispolitizirana i samim time slabo upotrebljiva.

*   *   *

Izrada popisa žrtava bilo kojeg rata nije matematika. Nije to niti po-
vijest.

To je upravo život sam. To su svjedočenja, zapisi, iskazi, takvi kakvi
već jesu. To su izvornici; ali to su i krivotvorine: teze o pletenju košara i iz-
radi ćilima u radnom logoru Jasenovac; zatvaranju prostitutki i džepara po
sudskoj kazni u jasenovačkom sabiralištu; nastavku rada logora nakon kraja
rata; nogometnim timovima i logorskim orkestrima koji izvode  Malu Flo-
ramye, bajka o fluorescentno rasvijetljenim projektantskim radionicama za
urbanističko rješavanje Zagreba – u bauhausovskim halama iza latrina u
močvari, savskim tokom sto i pedeset kilometara nizvodno...

O tome se radi. Radi se o tome da se političkim odlukama s jedne
strane određuje minimalan broj jasenovačkih žrtava, a s druge strane nji-
hov maksimalan broj. 
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Radi se o tome da smo mi svi skupa još jako daleko od istine o jase-
novačkoj zbilji te svemu što je značila i donijela ovoj zemlji i narodu, bez na-
de da ćemo se u skorašnje vrijeme ili ikada približiti toj istini i poštovati je
onako kako zaslužuje.

Treba li zašutjeti pred tom istinom, proglasiti je Istinom? Ne. Treba
li se njome baviti i do nje dolaziti? Da, ali s poštovanjem i zamašnom ener-
gijom. Ponekad u tome mora biti istraživačkog žara i strasti, a nekad u tome
mora biti operaterske hladnoće. 

Emocije ne smijemo zapostaviti, no možemo ih ponekad ostaviti po
strani – one će nas ionako spopasti kad se smirimo i razmislimo o uzrocima
i posljedicama onoga s čime smo se suočili. 

*   *   *

Nemojmo se zavaravati da ćemo iznaći sve žrtve logora Jasenovac i
popisati ih, pa čak ni većinu njih. Poštujmo i one čije ime i prezime, lik ili
datum stradanja ne znamo. One tim više zaslužuju našu pažnju.

Izlošci i slike u Muzeju Spomen-područja Jasenovac mnogo govore
svakom onom tko želi slušati otvorena srca. Ali masa bezimenih gorućih
lica, što se ne vide u Muzeju, govore čak i glasnije: guraju se, viču, pružaju
ruke, komuniciraju očima žitkim i vrelim kao središte Zemlje. Oni su ti koji
žele da budemo njihovi glasnogovornici, ali  samo najosjetljivije duše mogu
ih razumjeti i požaliti te iznijeti napokon njihovu zbirnu sudbinu pred uši i
oči svijeta. Oni su naš pepeo iz kojeg mora jednom izniknuti čin katarze.

Mislim da bi Lavoslav Koričan – bio žrtva Jasenovca ili ne – kao ko-
munist, ne, kao humanist koji je želio ostvarenje boljeg svijeta s pravednijim
društvom i ostvarenijim pojedincem, svesrdno podržao ovaj tekst kao glas
svih onih nepoznatih i nesusretnutih na putu stradanja u tom ratu u kojem
čak niti pobjednici nisu bili sretni – jer je i njegova sudbina naposljetku ne-
poznata, dok je on sam bar donekle prepoznat i opisan u stotinjak redaka
ovog skromnog priloga za jedan zbornik radova.

U toj slutnji i na spomen svih znanih i neznanih žrtava logora smrti
Jasenovac, završavam sa n e  p o n o v i l o  s e !  

I još više —  n e  d a j m o  d a  s e  p o n o v i ! !
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Ko r i č a n

Summary: In the work published in 2008 and 2010, the author attempted to
demonstrate – using many examples from both more and less recent history – the
bizarre  senselessness  of  the  aggressive  demands  for  the  meticulous  and  full
recording of “all the victims of Jasenovac”. Alas, such attempts end up serving as
instruments of vulgar historical revisionism. In this paper, the author attempts a
broad generalization of these findings to encompass all of the victims of any war. In
this  generalization,  he  uses  a  concrete  example  of  Lavoslav  Koričan  and  his
tumultuous and unresolved fate.
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Апстракт: Рад има за циљ да представи документацију о страдању козарске
дјеце, коју је у архиви гробља Мирогој пронашао Душко Томић, загребачки
асистент Драгоја Лукића1, као и ону коју је, негдје у исто вријеме, пронашао
др Миљенко Аљиновић, у архиви Клинике за инфективне болести „Др Фран
Михаљевић“. Ради се о ратној архиви из 1942. године, односно „историји бо-
лести“ дјеце која су прошла кроз ову клинику.2 Обје архиве копиране су и пок-
лоњене Меморијалном музеју на Мраковици. Како би до оригиналне архивске
грађе данас вјероватно било тешко доћи, рад има за циљ не само да подсјети

1 Душко Томић био је дугогодишњи асистент и сарадник Драгоја Лукића. Ба-
већи се судбинама козарске дјеце након офанзиве на Козару, љета 1942. го-
дине, дошао је и до загребачког гробља Мирогој, на ком се, на парцели 142,
налази споменик козарској дјеци. Како се на споменику налази само штури
податак о овој дјеци: „Овдје је сахрањено између три и четири стотине дјеце
Козаре и Поткозарја“, Томић је настојао да о овој дјеци пронађе што више
података, као и да утврди њихов тачан број. Стјепан Бартолић, тадашњи ди-
ректор Градских гробаља у Загребу, 17. фебруара 1986. године дао је То-
мићу на увид и истраживање документацију о козарској дјеци покопаној на
парцели 142 гробља на Мирогоју.

2 Ову документацију открио је др Миљенко Аљиновић, љекар Завода за заш-
титу здравља града Загреба, у архиви Клинике за инфективне болести „Др
Фран  Михаљевић“.  Југословенској  јавности  представљена  је  25.  јануара
1986. године. Ради се о архиви ове клинике у којој се налазе регистровани
пацијенти из љета 1942. године, дјеца Козаре насилно отргнута од родите-
ља и смјештена у загребачка прихватилишта (Завод за одгој глухонијеме
дјеце, Јеронимску дворану и др.), или у злогласном дјечјем логору у Јастре-
барском, одакле су довожена у ову, тада познату као „Кужну болницу“, од-
носно Градску болницу за заразне болести (новине „Арена“ од 5.2.1986. го-
дине).
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на постојање ове документације, него и да на основу њене анализе прикаже
што више података, који би евентуално могли да послуже неком обимнијем
истраживању.

Кључне ријечи: документација гробља Мирогој; „разгледнице“; страдање ко-
зарске дјеце

Увод

Документација гробља Мирогој састоји се од 862 картона умрле дјеце,
тзв. „разгледница“, груписаних по посљедњем пребивалишту покојни-
ка, односно:

– Градска болница за заразне болести – 335 „разгледница“
– Дјечја клиника у Загребу – 17
– Болница „Сестара Милосница“ – 3
– Раскужна постаја – 12
– Закладна болница „Ребро“ – 7
– Завод за одгој глухонијеме дјеце, Илица 83 – 85
– Дјечје прихватилиште дома хрватских учитеља у Загребу,
Кукуљевићева 19 – 34
– Дјечји дом „Јосиповац“ – 352
– Дјеца умрла код усвојитеља – 9
– Зубна клиника Загреб – 2
– Дјечји дом, Богишићева 9 – 1
– Непознато – 23

Ова дјеца довезена су из наведених прихватилишта и сахрањена
на парцели 142 гробља Мирогој. И поред тога што се на парцели нала-
зи споменик на ком је записано да су ту сахрањена дјеца са Козаре, до
данас није разјашњено да ли су у гробници покопана само дјеца са
Козаре и Поткозарја или су у гробницу сахрањивана и дјеца из других
мјеста.  Саме  „разгледнице“  не  могу,  нажалост,  пружити  поуздан
одговор, јер се на свакој од њих не налазе подаци о мјесту рођења
дјетета, на већини њих ни пуно име и презиме. 

И поред тога што не пружају одговор на ово питање4, из њих
сазнајемо доста тога о судбини дјеце након офанзиве на Козару. На

3 Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24.
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мањем броју „разгледница“ забиљежено је из ког логора је дијете доп-
ремљено у одређено прихватилиште. Све „разгледнице“ садрже подат-
ке о дану и сати смрти и датуму покопа, док су на свим забиљежене бо-
лести од којих је дијете боловало, односно узрок смрти.

Даље у тексту биће приказано бројно стање, старосна и полна
структура дјеце, име и презиме, као и вјероисповијест тамо гдје је то
било могуће утврдити.5

Градска болница за заразне болести, Мирогојска 8, Загреб

Ова документација је најпотпунија, јер поред 335 картона, тј. „разглед-
ница“, пронађених на Мирогоју, садржи и 55 картона, односно „исто-
рија болести“, које је пронашао др Миљенко Аљиновић. Ове двије доку-
ментације  у  потпуности  се  надопуњују.  „Разгледнице“  су  груписане
према подацима:

— са пуним именом и презименом,
— само име или само презиме,
— без имена и презимена.

Са пуним именом и презименом:

Укупно 212 „разгледница“ садрже пуно име и презиме, често и име оца
и мајке, као и мјесто рођења. Од овог броја дјеце сахрањене на Мирого-
ју, њих 93 су биле дјевојчице, а 119 дјечаци.

4 У прилог тврдњи да се у гробници налазе дјеца са Козаре, може се узети и
изјава Јосипа Павичића, једног од гробара на Мирогоју: „Нас гробара било
је више од 40 и покапали смо све, па кад нам је додијељено да покопамо
дјецу, морали смо то чинити као и сваки други посао. Заједничку гробницу
на пољу 142, звали смо 'Козара'. Дјецу су довозили у дрвеним сандуцима, а
у већим је било више дјеце.“ Д. Лукић, Родитељ покошеног нараштаја, Бео-
град, 2008.

5 Важно је напоменути да је о овој документацији писао управо Душко То-
мић, у својој књизи Путевима смрти козарске дјеце у издању Националног
парка „Козара“. Томић описује своје трагање за овом документацијом, доно-
си сјећања људи који су као дјеца преживјели усташке логоре, а на крају је
дат списак умрле дјеце.
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Старосна структура:

0–1
годи-

не

1–2 2–4 4–6 6–8 8–10 10–12 12–14 Без
оз-

наке

6 47 39 29 15 11 11 6 46

Њих 205 било је православне вјероисповијести, шест римокатоличке и
једно исламске.6

Списак:

1. Бастак (Стојан и Милица) Љиљана, рођена 1940. године, родно мјесто
Млака
2. Павлица Даница, 2 године
3. Мирјанић Коса, 2 године
4. Мраковић Љубица, 10 година
5. Миљеновић Милица, 3 године
6. Мостарац Љуба, 4 године
7. Палинац Љуба, 4 године
8. Поповић Љубица, 
9. Раонић (Михајла и Милке) Станка, 10 година
10. Рончевић Смиљана, 14 година
11. Соврљуга Ружа, 2 године
12. Стојановић Душанка, 2 године
13. Михајловић Радојка, 4 године
14. Мишић Душанка, 2 године
15. Ненадивић Даринка, 2 године
16. Остојић Мира, 5 година
17. Малетић Боса, 2 године
18. Бабић Радојка, 5 година, Босанска Дубица
19. Мисимовић (Стојана и Милке) Видосава, 12 година, Сојак, Босанска
Градишка
20. Ковљан Зорица, 9 година
21. Какић Милева, 1 година
22. Буразор Љубица
23. Плетикоса Деса
24. Хаџић Вукосава, 3 године
25. Укван Стана, 1 годину

6 Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24, 1/169–1/377.
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26. Вилендачић Стојка
27. Сушик Нада, 2 године
28. Мутавац Радмила, 3 године
29. Злојутро Милка, 4 године
30. Злојутро Марица
31. Сибинчић Драгица, 10 година
32. Секулић Радојка, 2 године
33. Маркиш Милка, 11 година
34. Матаруга Невенка, 2 године
35. Милајац Милена, 4 године
36. Микић Радојка, 5 година
37. Дакић Боса, 6 година
38. Дакић Доста
39. Драгинић Сока, 5 година
40. Драгојевић Зорка, 3 године
41. Ђурин Боса, 6 година
42. Дундић Гордана, 1 година
43. Ерор Јованка, 2 године
44. Ћирић Душанка
45. Бјеливук Марија
46. Глишић Јованка, 2 године
47. Стојкрпа Мица, 5 година
48. Сенић Света, 6 година
50. Чађо Јелена, 8 година
51. Малетић Стоја
52. Момчиловић Милосава, 8 година
53. Кос Миљана, 3 године
54. Ручнов Зорка, 5 година, Марковац, Дубица
55. Станивуковић (Милосав и Милка) Љуба, 8 година, Млака
56. Беливук Сека
57. Баистић Јела, 8 година
58. Биља Невенка, 7 мјесеци
59. Бјелић Даница, 10 година
60. Аџић Даница
61. Адамовић Невенка, 2 године
62. Чевисовић Мира, 3 године
63. Балабан Драгиња, 18 мјесеци
64. Пајић Нада, 2 године
65. Пантелић Марија, 11 година
66. Божић Драгица, 5 година
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67. Борковић Софка, 2 године
68. Брачило Видосава, 3 године
69. Марководић Невенка, 8 година
70. Мајданац Смиља
71. Вујковић Нада, 3 године
72. Зораја Стана, 5 година
73. Врачар Милка, 10 година
74. Шимић Милева, 5 година
75. Кораћ Даница, 2 године
76. Радовановић Косара, 3 године
77. Радовановић Радмила, 1 година
78. Радонић Стана, 8 година
79. Душанка (Никола и Сава) Галић, 6 година, Подина, Кераковица
80. Савић Душанка, 6 година
81. Јанковић Марица, 2 године
82. Јањић Миља, 7 година
83. Ивчић Јела, 4 године
84. Грујић Милица, 3 године
85. Јовичић Омица, 6 година
86. Јурић Јела, 2 године
87. Рађеновић Љубан, 10 година
88. Радичевић Марица, 11 година
89. Раић Милан, 2 године
90. Тошић Живко, син ратара, 12 година, Гажци, Босанска Градишка
91. Грујић (Ђуро и Јела) Миле, 11 година, Костајница
92. Кондић Милан, 6 година, Костајница
93. Гавран Влатко, 2 године
94. Ласић Ђуро, 5 година
95. Лабаш Милош
96. Лесић Мирко, 3 године
97. Марић Мирко, 4 године
98. Марчић Никола, 3 године
99. Кузмановић Ђуро, 8 мјесеци
100. Кузман Бранко, 2 године
101. Кукић Лазо, 2 године
102. Коњевић Милан, 18 мјесеци
103. Шепаровић Славко, 2 године
104. Сврљуга Светозар, 2 године
105. Субашић Милан, 2 године
106. Врчић Дане, 2 године
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107. Врачар Мирко, 9 година
108. Зораја Јово, 3 године
109. Заставниковић Алекса, 6 година
110. Вујетић Јово, 4 године
111. Вујић Саво, 6 година
112. Шкорић Велимир, 3 године
113. Шкорић Рајко, 2 године
114. Томић Мићо, 5 година
115. Трифуновић Саво, 7 година
116. Васиљевић Спасоје, 4 године
117. Видаковић Божо, 7 година
118. Велимир Илија, 9 година
119. Жарковић Бранко, 2 године
120. Селимовић Селим, 12 мјесеци
121. Калинић Душан, 2 године
122. Гркинић Никола, 2 године
123. Хајдин Душан, 12 година
124. Филиповић Здравко, 3 године
125. Мисирача Милан, 5 година
126. Миљеновић Миле, 6 година
127. Милендачић Драга, 7 година
128. Милендачић Душан, 14 година
129. Петковић Милан, 4 године
130. Пешић Адам, 9 година
131. Поповић Никола, 2 године
132. Миљенић (Петар и Стојанка) Живко, 5 година
133. Радић Милан, 2 године
134. Радић Стојан, 2 године
135. Савић Владо, 4 године
136. Совуљага Саво, 4 године
137. Самарџија Драгомир, 4 године
138. Михаљевић Бошко, 2 године
139. Митровић Гојко, 2 године
140. Опачић Миле, 6 година
141. Отковић Раде, 5 година
142. Комленић Илија, 14 година
143. Малбаша Милутин, 9 година, Млака
144. Малбаша (Митар и Милица) Светозар, 11 година, Млака
145. Лабош Стојан, 18 година, Турјак, Босанска Градишка
146. Бјелош (Василије и Милица) Душан, 13 година
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147. Блануша Љубан, 3 године, Костајница
148. Савановић Марко, 16 година, Млака
149. Радовић Стјепан, 7 година, Мало Павково
150. Вукмановић Миладин, 2 године
151. Вујичић (Никола и Петра) Мирко, 12 година, Челебинци, Босанска
Дубица
152. Шеркић (Јованке) Милош, 3 године, Требовљани
153. Стрика Станко, 1 година, Босанска Дубица
154. Сибинчић Остоја, 9 година, Рајићи
155. Бакић Милинко, 2 године
156. Барач Илија, 9 година
157. Биљановић Бранко, 5 година
158. Биљановић Мирко, 2 године
159. Блесић Намик, 3 године
160. Муслин Душан, 5 година
161. Бараћ Митар, 8 година
162. Бркић Гојко, 11 година
163. Брканац Саво, 7 година
164. Бабић Бранко, 2 године
165. Булетинац Живко, 2 године
166. Манојловић Чедо, 11 година
167. Цимеша Миле, 6 година
168. Колоџић Миладин, 4 године
169. Дакић Љубица, 3 године
170. Демоња (Петар и Стана) Ђуро, 12 година
171. Ђуретић Вујадин, 3 године
172. Драгојевић Љубишко, 2 године
173. Драгојевић Спасоје, 2 године
174. Дугић Љубан, 3 године
175. Дражић Васо, 1 година
176. Ђакула Милан, 2 године
177. Блажунац Марко, 5 година
178. Галоња Душан, 18 мјесеци
179. Огњен Велимир, 14 мјесеци
180. Лендес Саво, 1 година
181. Секулић Спасоје, 11 година
182. Мамић Милан, 3 године
183. Вилендачић Душанка
184. Вучковић Бранка
185. Стакић Маја
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186. Шмитран Невенка
187. Поповић Ранка, 8 година
188. Самарџија Јованка, 3 мјесеца
189. Радуловић Милош
190. Чирић Душан
191. Спасић Лазар, 2 године
192. Драгојевић Илија
193. Црнобрња Јован
194. Манојловић Ђуро
195. Брцковић Бранко
196. Божић Вјекослав
197. Богојевски Андреј
198. Блесић Бранко
199. Беливук Драгољуб
200. Бјелош Грујо
201. Вуковић Милан
202. Ненадовић Јово
203. Миле Петић
204. Јањанин Васо
205. Васиљевић Лука
206. Шливар Радислав
207. Крњајић Владо
208. Какош Недељко
209. Какош Драгица
210. Зорић Ратко
211. Зорић Јела
212. Зорић Милутин

Без имена и презимена:

Сачуване су 103 „разгледнице“, од чега 58 дјечака и 45 дјевојчица.

0–1 године 1–2 2–4 4–6 Неутврђено

13 14 13 1 62

Сва дјеца била су православне вјероисповијести.7

7 Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24, 1/378–1/ 481.
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„Разгледница“ из Болнице за заразне болести у Загребу. 
Примјер разгледнице без података о имену и презимену дјетета.
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Примјер „разгледнице“ са пуним подацима.
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„Историје болести“

Само име или само презиме:

Садржи 20 картона, од тога три дјечака и 17 дјевојчица.

1–2 године 2–4 4–6 Неутврђено

3 4 2 11

Податке о вјероисповијести садрже сви картони – 19 православ-
них и једно римокатолик.8

За разлику од архиве гробља Мирогој, архива Градске болнице
за заразне болести, тј. „историје болести“, пружају више података, јер
садрже и информације о отпуштеним пацијентима. Поред имена умрле
дјеце налази се крст као ознака, док је на картонима отпуштене дјеце
забиљежено у каквом стању се дијете отпушта, а на мањем броју и по-
датак о томе куда је дијете отишло након отпуштања.

И ова документација се састоји од картона који садрже пуно име
и презиме, само име или презиме, и оне са ознаком „Н. Н.“

Са именом и презименом:

Сачувано је 16 картона дјеце која су отпуштена из болнице – седам дје-
чака и девет дјевојчица.

0–1 год. 1–2 2–4 4–6 6–8 Неутвр.

2 3 4 3 2 2

Сачувано је и 56 картона са пуним именом и презименом умрле дјеце.
Ова имена у потпуности се поклапају са подацима на „разгледницама“.

Само име или презиме:

Садржи 12 „историја болести“, од чега 11 умрлих и једно отпуштено
дијете, 11 девојчица  и један дјечак.9

8 Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24, 1/482–1/502.
9  Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24, 1/503–1/601.
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„Историја болести“ из Градске болнице за заразне болести

121



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. III, бр. 3 (2017)

„Историја болести“, задња страна
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Факсимил странице из књиге умрлих из Градске болнице
за заразне болести у Загребу
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0–1 године 1–2 2–4 8–10

5 5 1 1

Без имена и презимена: 

Према овим картонима, осморо дјеце је отпуштено, три дјечака и пет
дјевојчица, њих петоро је враћено у Јосиповац, док за осталих троје не
пише гдје су завршили. Без имена и презимена је и 59 картона умрле
дјеце – 25 дјевојчица и 34 дјечака.
 

0–1 године 1–2 2–4 Неутврђено

37 17 2 4

Завод за одгој глухонијеме дјеце, Илица 83, Загреб

Завод за одгој глухонијеме дјеце био је једно од највећих прихватилиш-
та10. О стању у овом заводу најбоље свједочи извјештај др Фрање Пер-
муша, од 31. јануара 1943. године, у чијем прилогу се налази листа бо-
лести за 5.621 дијете које је прошло кроз овај завод од јула 1942. год.
до јесени 1943. год.11 Из листе се види да су дјеца боловала од 38 врста
болести.12 У гробљанској архиви пронађено је 85 „разгледница“ дјеце
умрле у овом заводу.

Без имена и презимена:

Њих 26, од чега 14 дјечака и 12 дјевојчица.

10 Завод  се  налазио  под  директним патронатом  Министарства  унутрашњих
послова, и на инсистирање професора Камила Бреслера одређен је за прих-
ват жена и дјеце из Старе Градишке. 

11 По ријечима професора Људевита Шафарића, који је у то вријеме био уп-
равник Завода за глухонијему дјецу, кроз Завод је прошло око 13.000 дјеце,
од пет-шест па до четрнаест година. Мања дјеца од рођења па до пет-шест
година упућивана су у Јосиповац. Д. Томић, Путевима смрти козарске дје-
це, Национални парк „Козара“, 1990, стр. 89.

12 Д. Лукић, Родитељ покошеног нараштаја, Београд 2008, стр. 181.
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0–1 године 1–2 2–4 4–6 Неутвр-
ђено

1 12 10 1 1

И ови картони садрже податке о вјероисповијести, па се види да је 21
дијете било православне вјероисповијести, једно исламске, једно римо-
католичке, и четири картона са ознаком непознато.

Само име или презиме:

Садржи 20 „разгледница“, 10 дјечака и 10 дјевојчица.

1–2 године 2–4 4–6

4 10 6

Православне дјеце 18 и два картона са ознаком непознато.
Са именом и презименом:

Пронађено је 39 „разгледница“, а већина их садржи и име оца и мајке,
као и мјесто рођења. Ради се о 17 дјечака и 22 дјевојчице.

0–1
године

1–2 2–4 4–6 6–8 10–12

2 12 19 3 2 1

 
Сва дјеца била су православне вјероисповијести. Као најчешћи узроци
смрти наводе се pneumonia morbilli, difteria, bronchopneumonia, entero-
colitis, а дјеца су често боловала неколико болести одједном.13

Списак:

1. Савковић (Јово и Стоја) Милан, 2 год., Драксенић, Босанска Дубица
2. Видовић (Перо и Стана) Љубан, 3 год., Гуњевац, Босанска Дубица
3. Берић (Раде и Зорка) Божо, 3 год., Раковица, Босанска Дубица
4. Лончар (Милан и Јела) Милутин, 2 год., Међеђа, Босанска Дубица

13 Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24, 1/603–1/625.
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 „Разгледница“ из Завода за одгој глухонијеме дјеце, Илица 83
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Факсимил извјештаја о здравственом стању дјеце у Заводу за глухонијеме у
Загребу из кога се види да је овдје боравило 5.612 малих логораша који су

боловали од 38 врста различитих обољења у 30.254 случаја
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5. Мишић (Марјан и Љуба) Љубомир, 3 год., Гуњевци, Босанска Дубица
6. Бразов (Милка) Остоја, 5 год., Комленац, Босанска Дубица
7. Пралица (Стево и Милка) Марко, 7 год., Комленац
8. Буразор (Раде и Марија) Перо, 2 год., Бјелајци, Моштаница
9. Црномарковић (Милан и Миља) Бошко, 3 год., Мирковац
10.  Ђенадија (Љубан и Вукосава)  Радомир,  3  год.,  Мирковац,  Босанска
Дубица
11. Малбаша Јован, 11 год., Млака, Јасеновац
12. Ивковић (Ђуро) Милоје, 3 год., Челебинци, Босанска Дубица
13. Глигић Светозар, 1 год.
14. Бјеливук раније Беливук Слободан, 2 год.
15. Поповић Павле, 6 год.
16. Пурета Васо, 8 год.
17. Шиник Мирко, 18 мјесеци
18. Ђукић Босиљка, 2 год.
19. Јагодић Даница, 2 год.
20. Вујић Зорка, 3 год.
21. Шиник Босиљка, 2 год.
22. Радојчић Ружа, 4 год.
23. Радојчић Ружа, 3 год.
24. Милковић Даница, 3 год.
25. Лендић Милица, 20 мјесеци
26. Кучук Савка, 20 мјесеци 
27. Каран (Остоја и Зорка) Видосава, 3 год., Хајдеровци
28. Колунџић (Стеван и Десанка) Радојка, 16 мјесеци, Шпановица
29. Кондић (Цвијо и Јованка) Радосава, 3 год., Слабиња
30. Марчић (Остоје) Милка, 9 мјесеци, Међеђа, Босанска Дубица
31. Михајловић
(Михајло и Стана) Стоја, 1 год., Драксенић, Босанска Дубица
32. Пекић (Стојан и Стана) Анка, 4 год., Агинци, Босанска Дубица
33. Ручнов (Милош и Пава) Јела, 2 год., Вријоци, Босанска Дубица
34. Ђапа (Раде и Стоја) Милка, 4 год., Међувође, Босанска Дубица
35. Мисирача (Душан и Сока) Стана, 3 год., Котуреви
36. Миросав (Јефто и Вукосава) Нада, 2 год., Шеварлије
37. Каран (Лука и Стоја) Смиља, 3 год., Међувође, Босанска Дубица
38. Пралица (Стево и Мика) Милка, 2 год., Комленац
39. Сушић (Стеван и Илинка) Зорка, 6 год., Равнице14

14 Исто.
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Дјечји дом „Јосиповац“

На Јосиповцу је било друго велико прихватилиште за дјецу с Козаре.
Први транспорти дјеце овдје су стигли у јулу 1942. год. Сва дјеца су
била потпуно исцрпљена а умирање је било масовно. Од 895 беба, коли-
ко их је примило ово прихватилиште, за неколико дана умрло је 530.
Умрли су замотавани у папир и сахрањени на посебној парцели гробља
Мирогој.15 У гробљанској архиви пронађене су 352 „разгледнице“ дјеце
довезене са Јосиповца. 

Без имена и презимена:

На 239 „разгледница“ нема имена ни презимена, а ради се о 128 дје-
чака и 111 дјевојчица.

0–1 године 1–2 2–4 4–6 Неутвр-
ђено

146 49 7 1 36

Само име или презиме:

Налази се на 12 картона, шест дјечака и шест дјевојчица.

0–1 године 1–2 2–4 Неутврђено

7 1 1 3

На овим картонима нема података о вјероисповијести.

С именом и презименом:

Пронађена је 101 „разгледница“, од тога 35 дјечака и 66 дјевојчица.

0–1 године 1–2 2–4 4–6 Неутврђено

49 28 14 3 7

15 Д. Лукић, н. д., стр. 181.
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Свега осам картона садржи ознаку вјероисповијести, и то шест право-
славних и два римокатоличке. Из табела можемо закључити да су у
дом на Јосиповцу довожена углавном јако мала дјеца, највећи број су
новорођенчад, њих 202.16

Списак:17

1. Јово (Никола и Дева) Шиник, 5 год., Врбоско
2. Оловишк (Урош и Радосава) Остоја, 15 мјесеци, Међувође
3. Вукашин (Митар и Анка) Марин, 2 год., Побрђани, Костајница
4. Ћук (Милош и Милка) Марко, 11 мјесеци
5. Ручнов Црномрња раније Црномрња, 2 год.
6. Трубарац Миленко, 2 мјесеца
7. Шиник Живко, 2 год.
8. Вукман Рајко, 1 год.
9. Обрадовић Теодор, 1 год.
10. Пејић Милован, 11 мјесеци
11. Милекић Вид, 1 год.
12. Микадовић Мирко, 3 год.
13. Мухајковић Јосип
14. Бјелић Бранко
15. Каран (Душан и Мика) Бранко, 18 мјесеци, Мракодол, Костајница
16. Живановић (Илија и Дуња) Миленко, 4 мјесеца, Међувође, Босанска 
Дубица
17. Драгојевић Божо
18. Драгојевић Милан, 3 год.
19. Ђапа Ратко, 14 дана
20. Мајановић Ђевад
21. Грујшчић Милан, 3 мјесеца
22. Кажић Рајко
23. Савановић Перо, 1 год.
24. Гончин Томо, 11 мјесеци
25. Хребјеновић Живко, 6 мјесеци
26. Црнобрња Свето, 1 год.
27. Драгојевић Милан, 2 год.
28. Досић Остоја, 18 мјесеци
29. Деспотић Марко, 18 мјесеци
30. Слијепчевић Илија

16 Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24, 1/626–1/978.
17 Исто.
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31. Злојутро Милорад, 1 год.
32. Зорић (Јово и Мира) Бошко, 15 мјесеци, Међувође
33. Кос (Лишко и Миља) Невенка, 3 год., Међувође
34. Вујасин (Никола и Миља) Миле, 1 год., Костајница
35. Вучковић (Никола и Стана) Ђуро, 4 год., Кузмица
36. Драгичевић (Миле и Боса) Зорка, 6 мјесеци, Влашковци, Босанска 
Дубица
37. Кесић (Стево и Милена) Душанка, 18 мјесеци, Међувође
38. Кудић (Мирко и Миља) Радосава, 3 год., Тукључани, Босанска Дубица
39. Вуковић Марија, 8 мјесеци
40. Зорић Анка, 10 мјесеци
41. Жигић Видосава, 1 мјесец
42. Пајић Даница, 2 год.
43. Пајић Драгица
44. Декић Стана, 3 год.
45. Царић Видосава, 2 год.
46. Црнобрња Марица, 6 мјесеци
47. Илишчевић Нада, 9 мјесеци
48. Ивановић Босиљка, 3 год.
49. Ивановић Благојка, 6 мјесеци
50. Бобар Гордана, 2 год.
51. Грујић Милена, 1 год.
52. Секулић Милка, 3 год.
53. Гајић Петрац
54. Јефтенић Милева, 6 мјесеци
55. Драгојевић Милкица, 1 год.
56. Луча Невенка, 2 год.
57. Лесић Мирјана, 2 год.
58. Лабош Душанка, 13 мјесеци
59. Кукавица Миљка, 7 мјесеци
60. Колунџић Босиљка, 2 год.
61. Колунџић Вида, 14 дана
62. Коловра Драгица, 2 год.
63. Муратовић Томо, 1 год.
64. Милетић Нада, 5 мјесеци
65. Маринић Савка, 2 год.
66. Марковић Цвијета, 14 мјесеци
67. Марић Даринка, 7 мјесеци
68. Луча Милена
69. Перић Софија, 3 мјесеца
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70. Лемита (Радован и Зорка) Милка, 1 год., Мирковац, Босанска Дубица
71. Панић Драгица, 15 мјесеци
72. Поповић Кошавка, 2 год.
73. Петковић Смиља, 2 год.
74. Плајжић Богданка, 2 мјесеца
75. Рајлић Милка
76. Ратић Милена, 6 мјесеци
77. Савановић Невенка, 5 год.
78. Севић Невенка, 12 мјесеци
79. Љубичић Радојка, 7 мјесеци
80. Суботић Бранка, 12 мјесеци
81. Бабић Стана, 2 год.
82. Буразор Роса, 3 год.
83. Биљановић Јованка, 1 мјесец
84. Бариановић Милосава, 13 мјесеци
85. Бакић Љубица, 5 мјесеци
86. Мариновић Радисава, 2 год., Добрљин, Босански Нови
87. Матаруга Драгиња, 6 мјесеци, Раковица
88. Павић (Станко и Петра) Савета, 3 год., Двориште, Босанска Дубица
89. Перушић (Константин и Коса) Добрила, 2 год., Раковица, Босанска 
Дубица
90. Рељановић (Милан и Јела) Милена, 3 год., Војскова, Босанска Дубица
91. Рељић (Владо и Босиљка) Нада, 4 год., Челебинци, Босанска Дубица
92. Ружић (Милош и Петра) Љепосава, 3 год., Међеђа
93. Самарџија (Никола и Милица) Босиљка, 1 год.
94. Црнобрња (Коста и Коса) Радмила, 15 мјесеци, Комленци, Босанска 
Дубица
95. Ручнов (Милош и Данка) Сава, 8 мјесеци, Мирковац, Босанска Дубица
96. Бркић (Никола) Милка, Сански Мост
97. Блануша (Душан и Анка) Босиљка, 3 год, Календери
98. Стрика (Перо и Јованка) Милојка, 2 год., Комленац
99. Солдат (Јово и Анка) Даница, 25 дана, Слабиња
100. Смиљанић Славка, 2 год., Клековци, Босанска Дубица
101. Ећим Душан, 1 год.

Закладна болница „Ребро“, Загреб

Од седам „разгледница“, њих пет садрже пуно име и презиме, једна је
без података и једна само са именом. Ради се о шест дјечака и једној
дјевојчици. Само два картона садрже податке о старости, на оба се
ради о дјеци од годину дана.
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Списак:

1. Димитровић Рајко
2. Маринковић Саво
3. Пејић Мухарем
4. Ракић Душан
5. Стаиковић Цвијета.

Раскужна постаја

Са Раскужне постаје на Мирогоју је сахрањено 12 дјеце, 11 без наве-
деног имена и презимена, три дјечака и осам дјевојчица. Њих деветоро
било је од 4–6 година, а двоје 6–8 год. Са пуним именом и презименом –
један картон, дјечак од четири мјесеца:

1. Новковић Никола

На свим картонима је записано да се ради о транспорту из логора Ста-
ра Градишка.18

Болница „Сестара милосрдница“, Виноградска 29, Загреб

Из ове болнице на Мирогоју је сахрањено троје дјеце, двије дјевојчице и
један дјечак. Једно дијете имало је 13 год., једно шест год., и једно двије
године.  Даље  се  види  да  су  двоје  били  римокатолици,  а  једно
православне вјероисповијести.19

Дјечја клиника

На парцели 142 мирогојског гробља сахрањено је 17 дјеце из ове кли-
нике. Са пуним именом и презименом њих петоро, један дјечак и че-
тири дјевојчице.

2–4 године 4–6 6–8 8–10

2 1 1 1

18 Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24, 1/979–1/991.
19 Исто, 1/992–1/995.
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Списак:

1. Гајић Милан, 10 год.
2. Бркановић Ана, 3 год.
3. Ђурић Зорка, 6 год.
4. Месић Марица, 3 год.
5. Шокчевић Зорка, 7 год.

Само име или презиме садржи 10 картона, пет дјечака и пет дјевој-
чица.

0–1 године 1–2 2–4 Неутврђено

3 3 3 1

Без имена и презимена су два картона, двије дјевојчице до годину дана.

Дјечје прихватилиште дома хрватских учитеља,
Кукуљевићева 19, Загреб

У удружење учитеља у Кукуљевићевој улици смјештено је 60 дјеце и
сва су за кратко вријеме умрла.20 Од овог броја, судећи према карто-
нима, на Мирогоју је сахрањено 34 дјеце. Са именом и презименом њих
11, три дјечака и осам дјевојчица. До узраста од годину дана било их је
шесторо, док их је петоро било до двије године старо.

Списак:

1. Вуковић Петар, 16 мјесеци
2. Пајић Сава, 2 год.
3. Тркуља (Стане и Боса) Милан, 8 мј., Међувође, Босанска Дубица
4. Биљановић Даринка, 18 мјесеци
5. Бронза Мира, 8 мјесеци
6. Томић Видосава, 6 мјесеци
7. Радуловић Стојанка, 6 мјесеци
8. Матаруга Марија, 7 мјесеци
9. Јаковљевић Симеона, 2 год.
10. Милановић (Саво и Анка) Босиљка, 5 седмица, Мљечаница, Босанска
Дубица

20 Д. Лукић, н. д., стр. 181.
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11. Буразор Невенка, 2 год., Међувође, Босанска Дубица

Без имена и презимена: 

Већина  картона  нема  податке  о  имену  и  презимену;  од  23  таква
картона, 13 су дјечаци, а 10 дјевојчице. Њих 16 је до узрсата од годину
дана и седморо до двије године.

Зубна клиника Загреб

Само два картона, обје дјевојчице, пет и девет година.

Код усвојитеља

Из „разгледница“ видимо и да је деветоро дјеце завршило код усвоји-
теља, али нажалост ни они нису преживјели. 

Са именом и презименом:

Само четири картона – три дјечака и једна дјевојчица. Једно дијете до
двије године и троје до четири године.

Списак:

1. Превић Јелена, 1 год., Грегорјанчева 23, Загреб
2. Бијелић Драгутин, 12 год., Томиславов трг 20
3.  Томаш  Стево,  3  год.,  из  Босанске  Дубице,  на  одгоју  код  Милана
Прошеника
4. Милановић Драго, 2 год., из Босанске Дубице.21

Само име или презиме:

Налази се на четири картона, а ради се о два дјечака и двије дјевој-
чице. Двоје их је било до 4 год., а два картона немају тај податак.

Без имена и презимена:

Један картон, дјевојчица од седам мјесеци.22

21 Меморијални музеј на Мраковици, ф. 24, 1/996–1/1000.
22 Исто, 1/1001–1/1006.
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Попис колонизиране дјеце „по Каритасу“.
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На преостала три картона нема података о томе гдје су дјеца
боравила прије него што су сахрањена на Мирогоју. Један картон има
пуно име и презиме – Савић Деса, 3 год., затим картон са именом Ста-
на, 20 дана, и трећи картон дјечак, 18 мјесеци.

Закључак

Откриће ове документације, како оне са гробља Мирогој, тако и оне
Градске болнице за заразне болести, имало је, и данас има, изузетан
значај. У вријеме када је пронађена, највише је значила родитељима
козарске дјеце, насилно отргнуте из њихових руку. Откриће ове доку-
ментације многима је помогло да након година трагања пронађу своју
дјецу. Нажалост, само су малобројни имали ту срећу да их пронађу
живе. За оне друге, документација гробља Мирогој омогућила је макар
сазнање о томе гдје су им дјеца сахрањена.

Данас ова документација има изузетан значај  за  историчаре.
Овај прворазредни историјски извор свједочи о страдању српског на-
рода са Козаре, о погрому дјеце до данас незапамћеном. Од 23.658 дје-
це са Козаре, која су након офанзиве, љета 1942. године, одведена у ло-
горе, ово нам омогућава да за њих 862 сазнамо и документима потвр-
димо, како су и гдје завршила. Осим тога, веома јасно и недвосмислено
свједочи о геноцидном карактеру НДХ, њеном ставу и намјерама према
српском становништву.
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Архива Меморијалног музеја на Мраковици, ф24
Драгоје Лукић, Родитељ покошеног нараштаја, Београд 2008.
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Marina Ljubičić

Records of the Mirogoj Cemetary relating to the
ordeal of children from Kozara

Summary: This paper is an attempt to review two sets of records pertaining to the
ordeal of children from Kozara captured by the Axis forces during the offensive in
the summer of 1942. The first set was discovered by Duško Tomić, the assistant of
Dragoje Lukić, in the Mirogoj Cemetary archives in Zagreb. The second set was,
around the same time, found by Dr Miljenko Aljinović, in the archives of the Clinic
for Infective Diseases “Dr Fran Mihaljević” in Zagreb. The records are composed of
patient case files for children who were treated in the clinic during 1942. Photoco-
pies of both sets of these records were given to the Memorial Museum in Mrako-
vica (Kozara). Assuming that the original records are hardly accessible today, this
paper aims not only to remind the researchers of its existence, but also to point to
the information contained in the records.
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Страдање породица Вила из 
Горњег Јеловца и Стојнић из 
Побрђана

Остоја Раилић

ЈУ СП Доња Градина; 
ostrailic2@gmail.com 

UDK 343.819.5(497.13)"1941/1945"

DOI: 10.7251/TOP1703139R

Апстракт: У раду се на основу сведочанства Миље (рођ. Вила) Грбац и Бранка
(Васе) Стојнића, кроз призму стања у историографији и улогe усмене и локал-
не историје, допуњених са другим изворима и консултованом литературом,
покушава допунити мозаик о страдању српског народа у време и од стране
Независне Државе Хрватске (НДХ). Голготе породица Вила и Стојнић, неза-
висно једна од друге, још су један у низу доказа о монструозности усташа и
НДХ. Ове две породице су, као и многобројне друге, прошле збегове, одлазак у
логор, губитак чланова породице, присилни рад. Миља Грбац је сачувала сећа-
ње о страдању породице Вила и убиству њене мајке Стане која је била у деве-
том месецу трудноће. Њено сведочанство, уз консултацију са другим извори-
ма и радовима у историографији, потврђују и допуњују досадашња сазнања о
покољу у Горњем Јеловцу. Бранко Стојнић из рата је изашао без оца, који је
убијен у логору Јасеновац. Смрт је у НДХ вребала на сваком кораку. Људи су
умирали и убијани не само у логору него и на путу до њега, али и после пов-
ратка из логора, што потврђују и ова два сведочанства.

Кључне речи: историографија; локална и усмена историја; Независна Држа-
ва Хрватска; Козара; Козарска офанзива; логор Јасеновац; Горњи Јеловац; По-
брђани

Постоји неколико основних димензија кроз које би требало посматрати
усмена сведочанства очевидаца догађаја од 1941. до 1945. године.1 По-

1 Ово уводно поглавље послужило је аутору као водиља у приређивању сведо-
чанстава. Надамо се да ће бити подстрек да се о наведеном у историогра-
фији поведе научна расправа и установе начела како не бисмо некритички
објављивали и обрађивали усмена сведочанства и тиме произвели негати-
ван ефекат. 
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ред протока времена и стварања накнадне слике о догађајима, неки од
најзначајнијих елемената који захтевају опрез јесу стање у историогра-
фији и чињенице да се ради о усменој и локалној историји. Савремена
српска историографија је, када се ради о догађајима из наведеног пери-
ода, прошла период „под надзором“2 и доспела на „раскрсницу“.3 У но-
вије време у историографији се све више пажње посвећује питањима
локалне и усмене историје.4 Ова прва је дуго времена била препуштена
аматерима.5 Упркос манама усмене историје (филтер накнадног дожив-
љаја), не би требало да је се историчари исте одрекну. Усмена историја
у своја два облика – усмена сведочанства и усмено предање – често до-
пуњују или представљају једини извор за одређене догађаје. Изворе ус-
мене историје не би требало механички преузимати већ би требало
консултовати друге изворе кад год је то могуће. Пораст интересовања
за локалну и усмену историју требало би да буде пропраћен развојем и
применом методологија за њихово проучавање.6

После  проглашења  Независне  Државе  Хрватске,  10.  априла
1941. године, њена територија је у административно-територијалном
погледу била подељена на велике жупе.7 Велика жупа Сана и Лука
имала је седиште у Бањалуци и у њен састав су улазиле котарске об-
ласти Бањалука, Кључ, Котор Варош (Которишће), Приједор и Сански

2 Историографија у комунистичкој Југославији која се бавила догађајима из
XIX и XX века била је под контролом КПЈ/СКЈ. Ђорђе Станковић, Љубодраг
Димић, Историографија под надзором. Прилози историји историографије
I–II, Београд 1996.

3 Деведесете године XX века  српску историографију довеле су на раскршће
између популизма и научне историографије. Коста Николић, Бојан Дими-
тријевић, „Раскрснице савремене српске историографије“, Историја 20. ве-
ка, (Београд), 1/2002, стр. 176.

4 Џон Тош са Шоном Лангом,  У трагању за историјом, циљеви, методи и
нови правци у проучавању савремене историје, Београд 2008.

5 Дела су писана некритички. У истом делу као релевантне референце наво-
де се и неоромантичари као што је Јован Деретић и прворазредни историј-
ски извори као што је Шематизам православне митрополије и архидијецезе
Дабро-Босанске за 1882. годину. Цијели пасуси се преписују без навођења у
фусноти одакле су преузети и слично.

6 Ibidem, стр. 347–349, 353, 356, 359.
7 Законски оквир за успостављање великих жупа представља законска одред-

ба о великим жупама од 10. јуна 1941. године. Rajka Bućin, „Prilog poznava-
nju institucija: Zakonski okviri rada velikih župa NDH“, Arhivski vijesnik, godina
44 (Zagreb) 2001, стр. 209–210.
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Мост.8 Седиште велике жупе Ливац Запоље налазило се у Новој Гра-
дишци а обухватала је котарске области: Босанска Градишка, Босанка
Дубица, Дарувар, Нова Градишка, Новска, Пакрац, Пожега и Прњавор.9

Села Горњи Јеловац и Побрђани у саставу поменутих великих жупа Не-
зависне Државе Хрватске нашла су се на удару посебно за време офан-
зиве на Козари у лето 1942. године.10 Становништво је после битке на
Козари депортовано у логоре. Сведочења два члана породица Вила и
Стојнић потврђују већ познате историјске догађаје и доносе нове де-
таље.

*   *   *

Миља (рођ. Вила) Грбац рођена је 1934. године11 у селу Горњи Јело-
вац.12 У селу је 1882. године живело 459 становника у 74 куће.13 Према
попису из 1895. године, у Горњем Јеловцу живело је 615 становника.14

У истом месту почетком двадесетог века живело је, у 57 домова, укупно
735 становника.15 После Другог светског рата, 1948. године, у Горњем

8 Ibidem, стр. 221.
9 Ibidem, стр. 220.
10 Немачка офанзива на Козари започела је 10. јуна нападом из два правца.

Први је ишао из Бањалуке ка Приједору а други из правца данашњег Новог
Града према Љубији. Битка ка Козари кулминирала је првих дана јула те
године. Petranović, Branko, Zečević, Momčilo, Jugoslavija 1918–1988, tematska
zbirka dokumenata, Beograd 19882, стр. 567–568; Dušan D. Samardžija, Bosan-
skodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji  1941–1945, Bosanska
Dubica, 1984. стр. 197.

11 Година рођења наведена је према подацима из личне карте Миље (рођ. Ви-
ла) Грбац, издате 2003. године од стране органа Министарства унутрашњих
послова Републике Српске у Приjедору. У разговору са аутором госпођа Гр-
бац је рекла да је оквирне године рођења за њу, брата и сестру отац Благоја
саопштио приликом накнадног уписа у матичне књиге рођених после Дру-
гог светског рата.

12 Село Горњи Јеловац налази се североисточно од Приједора на путу према
Козарској Дубици.

13 Шематизам православне митрополије и архидијецезе Дабро-Босанске за
годину 1882,  уредио Ђорђе Николајевић,  протопрезвитер,  Сарајево 1882.
стр. 35.

14 Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. aprila 1895. godi-
ne sa podacima o teritorijalnom razdjeljenju, javnim zavodima i rudnim vrelima,
Sarajevo 1896. стр. 202.
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Јеловцу је живело 653 становника.16 O покољу у селима Паланчиште и
Горњи Јеловац у јесен 1942. године у историографији је писано у више
наврата.17 Покољ у тим селима десио се 22. и 23. октобра.18 У Горњем
Јеловцу ликвидација је вршена на више локација.19 Сведочење Миље
(рођ. Вила) Грбац потврђује и допуњује досадашња сазнања о покољу у
Горњем Јеловцу. Миља Грбац (1934) нам је, у Приједору 21. септембра
2016. године, испричала своја сећања из времена НДХ.20 Она је сачу-
вала сећање о страдању њене породице у Другом светском рату. Посеб-
но је истакла протеривање за време Козарске офанзиве и одвођење у
логор Јасеновац, као и повратак у родно село, након чега је уследила
голгота ове породице. Њена мајка Стана, која је била у деветом мјесецу
трудноће, закланa је у октобру 1942. године са групом жена у Јеловцу.

„Мој отац Благоје (Симе) Вила рођен је 1909. године21 у Горњем Је-
ловцу, а мајка Стана рођена је у породици Пилиповића 1913. године
у селу Доњи Јеловац. До почетка рата имали су троје дјеце. Најста-
рија је била моја сестра Пава, рођена око 1932. године, која је пре-

15 Село Горњи Јеловац припадало је парохији Јеловац са сједиштем у Доњем
Јеловцу која је била једна од једанаест парохија приједорског протопрезви-
терата у саставу митрополије Бањалучко-бихаћке. Према подацима Шема-
тизма за 1901. годину, у Горњем Јеловцу нису постојали школа и храм. Пр-
ви Шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за го-
дину 1901, уредио Алекса Јокановић, конзисторијски савјетник. Фототипско
издање, Бањалука 2001. стр. 168–171, у додатку стр. 25.

16 Коnačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knjiga I, Sta-
novništvo po polu i domaćinstva, стр. 333.

17 Тања Тулековић, „Сјећање Спасоје Алексића“, Годишњак за истраживање
геноцида (Београд–Крагујевац), 2015. стр. 33–44; Drago Šormaz, Obraz, kada
je smrt bila bliža od košuljе, Beograd, 20052, стр. 39–40; Марина Љубичић,
„Покољ у селима Паланчиште и Јеловац кроз документе и свједочења пре-
живјелих“, Топола, Доња Градина, година I свеска 1. 2015, 88–99.

18 Drago Šormaz, Obraz, стр. 39–40; Марина Љубичић, „Покољ у селима Палан-
чиште и Јеловац“, стр. 94.

19 Марина Љубичић, „Покољ у селима Паланчиште и Јеловац“, стр. 95.
20 Архива ЈУ „Спомен-подручје Доња Градина“, регистратор 1/16 фасцикала 4

документ 5.
21 Миља (рођ. Вила) Грбац у разговору са аутором није саопштила годину смр-

ти оца. Душан Алексић у монографији о Јеловцу навео је да је Благоје Вила
преминуо 4. фебруара 1975. године. Душан Алексић, Трагедија српских ог-
њишта 1941–1995.  у Горњем Јеловцу код Приједора, Приједор 2015, стр.
169.
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минула 1989. године. Ја сам рођена, како нас је отац уписао послије
рата, 1934. године. Наш брат Милош рођен је 1941. године, а умро
2008. године. У вријеме пред Козарску офанзиву мајка Стана је би-
ла трудна са четвртим дјететом. Наше село Горњи Јеловац било је
са неписменим и сиромашним становништвом. За вријеме офанзиве
у селу није остао ни пас, а не неко од жена и дјеце. Наша кућа била
је поред једне рјечице. Отац је био у партизанима.22 Ми смо били у
Козари кад су нас сатјерали, као говеда. Сјећам се неког амбијента
у шуми и да су нас потом стјерали у логор. Не сјећам се детаља пу-
та од Козаре до Јасеновца. Ја и сада, када чујем ријеч halt23, следим
се. Дотјерани смо у логор. Ту је била маса жена, дјеце и стараца. Ус-
љед лоших хигијенских услова у логору брату Милошу су почеле цу-
рити уши. До краја живота уши су му цуриле и поред неке медицин-
ске интервенције послије рата у Бихаћу. За вријеме боравка у ло-
гору послала ме је мајка по неки грах.24 Толико сам била гладна да
сам све то појела док сам се вратила до мајке, сестре и брата. Нас
из тога логора су одводили Хрвати из сусједних села на рад код њи-
хових кућа.25 Из логора смо изашли неким каналима. Знам да се

22 Благоје Вила је у јесен 1942. године постао члан КПЈ. После Другог свет-
ског рата био је председник општине у Паланчишту и функционер у Прије-
дору. Услед унутрашњих размирица у Партији смењен је, ухапшен и одве-
ден у затвор. Послије изласка из затвора у више наврата је имао неприлика
са  властима.  Козара  у  народноослободилачком  рату,  записи  и  сјећања,
књига трећа, Београд 1978, стр. 520; Душан Алексић, Трагедија српских ог-
њишта 1941–1995. у Горњем Јеловцу, стр. 167, 168, 169.

23 Реч „Халт“ од немачке речи haltestelle – „стани!“
24 Сведочанства  преживелих  логораша говоре  о  томе да  је  логорска храна

била доста нередовна, а и кад су је логораши добијали радило се о сиро-
машном оброку у сваком погледу. О величини порције говори и то да је тај
оброк могло да поједе дете млађе од десет година.  Zločini u logoru Jaseno-
vac, Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih po-
magača, Zagreb, 1946; Donja Gradina 20132, стр. 19–20.

25 У документу о тражењу надокнаде за боравак у логор наведено је да је Ста-
на Вила са троје малолетне деце боравила у селу Пакленица на раду. У раз-
говору са аутором, Миља (рођ. Вила) Грбац није могла да у потпуности пот-
врди  тачност  наведене  информације.  Село  се  налази  у  близини Новске.
Пред почетак Другог светског рата било је настањено највећим делом срп-
ским становништвом. Власти НДХ предвођене усташама Мијом Драженови-
ћем и Антом Врбаном су у два наврата,  1943.  и 1944.  године,  извршиле
хапшење људи у Пакленици.  Antun Miletić,  Koncentracioni logor Jasenovac,
Knjiga IV,  Jagodina 2007, стр. 348–349; Marko Ručnov,  Zašto Jasenovac,  Beo-
grad 2001, стр. 291, 652.
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послије причало да је све то ишло преко неког човјека из Јеловца
који је имао контакте са усташама. Ја му се не сјећам имена.26 Кад
смо се вратили из логора у село је стигао проглас. Требало је да се
изваде личне карте.  То је  био „блеф“.  То ми је  потврдила једна
рођака, не знам тачно њено име. Знам да је њу на том путу забоље-
ла хрома нога и она се вратила са тог пута. Тако да је она успјела
преживјети. Тада нисам знала како је и шта је са њима било. Знала
сам да су их послали по личне карте и ту им се губи сваки траг.27

Нема је и готово. Послије, када сам одрасла, сазнала сам да је моја
мајка Стана, трудна, у деветом мјесецу, заједно са групом жена зак-
лана у Јеловцу.“28 

26 Према писању Душана Алексића, у питању је син Миле Дрче, Марко. Ради
се личности чија улога је комплексна. Он се пред Други светски рат обо-
гатио трговином и новац уложио у банку. После формирања усташке власти
Марко Дрча је успоставио одређене контакте са органима Независне Држа-
ве Хрватске. Многе Јеловчане који су после одласка у логор Јасеновац били
распоређени на рад по селима спасио је из ропства и вратио кући. Поред
тога, према другим сведочанствима, имао је одређене контакте и са пред-
ставницима партизанског покрета. Марко Дрча убијен је у Пакрацу од стра-
не усташа-муслимана који су га препознали. Жену и мајку су му убили пар-
тизани. Душан Алексић,  Трагедија српских огњишта 1941–1995.  у Горњем
Јеловцу, стр. 293–294. 

27 Извори, сведочанства и досадашњи радови о покољу у Горњем Јеловцу нај-
већим делом потврђују сведочење Миље (рођ. Вила) Грбац да је том при-
ликом заклана њена мајка Стана Вила. Међутим, у попису жртава рата об-
јављеном 1964–1965. године Стана (Благоје) Вила је била уписана као жр-
тва јасеновачког логора. Каснији извори и литература лоцирали су је као
жртву покоља у Јеловцу. Popis žrtve rata od 6. aprila 1945. do 15. maja 1945.
objavljen od novembra 1964. do aprila 1965. godine, knjiga 8 SR BiH, база по-
датака Музеј жртава геноцида Београд, <http:/www.muzejgenocidars/image-
s/ZrtvePub/BiH.pdf>, стр. 2042, датум приступа 25. јануар 2017. године; Ар-
хива ЈУ „Спомен-подручје Доња Градина“, регистатор 1/16 фасцикла 2 доку-
мент 4; Тања Тулековић, „Сјећање Спасоје Алексића“, 40; Душан Алексић,
Трагедија српских огњишта 1941–1995. у Горњем Јеловцу, 247.

28 Сведочанство  кћерке  Стане Виле  допуњује  досадашња сазнања и отвара
нека нова питања. С једне стране, сазнајемо да је том приликом њена мајка
била у деветом месецу трудноће. Чињеница да су усташе убиле тридесето-
годишњу Стану Вилу и њено нерођено дете у утроби показује праву намеру
Независне Државе Хрватске. С друге стране, отварају се нека нова питања.
Наиме, Спасоје Алексић је сачинио списак убијених у Јеловцу. На списку
мајки и деце који су страдали навео је да је Стана Вила страдала са четворо
деце. На његове податке позвао се и Душан Алексић цитирајући као извор
списак СУБНОР-а Приједор у наведеној монографији. Међутим, он је унио
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Миља (рођ. Вила) Грбац потом је допунила своје сећање о дога-
ђајима после убиства мајке Стане и нерођеног детета у њеној утроби:

„Са нама је била сестра мога оца, Јованка. Тада је наишла ера тр-
бушног тифуса. Ја сам доспјела у болницу у Приједор, гдје су били
Швицарци. Они су ме залијечили и обукли. Ту сам се први пут сус-
рела са чоколадом. Тад нисам ни знала шта је то. Ишла сам у шко-
лу у Цвијиће, што је за мој узраст било јако напорно и далеко.29

Послије рата отац Благоје се вратио кући и оженио се по други пут.
Моја маћеха звала се Савка Шуња. Била је из Брезичана. За мог оца
удала се 1945. године, када је рођена моја полусестра Дара. Двије
године касније рођена је моја друга полусестра Радана, 1947. годи-
не. Моја маћеха је била праведна жена. Нисмо се ни по чему раз-
двајали. И до данас је остало да се међусобно пазимо и бринемо јед-

додатну забуну. Аутор је на страни 167 навео да је Благоје Вила у првом
браку имао четворо деце:  Паву,  Јованку (Јоле),  Миљу и Милоша.  Душан
Алексић је на страни 247 навео да је Стана Вила заклана са четворо дјеце,
да би на страни 312 донео фотографију Паве Вила (једне од четворо деце
Благоја и Стане Вила) са радне акције „Изградња Новог Београда 1948“. У
телефонском  разговору  који  је  водио  аутор  текста,  28.  новембра  2016.
године, са Вукашином Кашом Вилом, сродником породице Вила из Горњег
Јеловца, саопштено нам је да је Стана Вила убијена трудна, а да је троје ста-
рије деце преживело рат. На  aуторов упит за стање у матичним књигама
(тражили смо податке из матичних књига умрлих и рођених за наведена
лица са навођењем година рођења, а за умрле и година смрти) Одјељење за
Општу управу града Приједора нам је 12. децембра 2016. године доставило
Одговор број 04-202sl/16, у коме се каже „Uvidom u matične knjige utvrđeno
je da nema upisa u matičnu knjigu umrlih za lica Vila /Blagoje/  Pava,  Vi-
la /Blagoje/  Miloš i Grbac /Vila/  Milja“. Могло би се закључити да се радило
само о увиду у матичне књиге умрлих. Миља (Вила) Грбац је жива па није
могла ни бити уписана. Аутор је имао увид у личне карте Миље (рођ. Вила)
Грбац и Милоша (Благоје) Виле које су надлежни органи издали 28. маја
2003. и 15. децембра 1997. године. На основу тих документа може се закљу-
чити да се ради о деци Благоје Вила (и индиректно на основу година рође-
ња Стане Вила) која су преживела Други светски рат. Усмено сведочанство
Миље (рођ. Виле) Грбац, лични документи и наведена фотографија наводе
на закључак да се ради о убиству Стане Виле и (нерођеног) детета, а не
убиству мајке са четворо дјеце. Архива ЈУ „Спомен-подручје Доња Гради-
на“, регистатор 1/16 фасцикла 2 документ 4; Душан Алексић, Трагедија срп-
ских огњишта 1941–1995. у Горњем Јеловцу, 167, 247–248, 312.

29 Миља (рођ. Вила) Грбац мисли на кућу Цвијића у Јеловцу где се тада нала-
зила школа.
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ни о другима. Ја сам са породицом 2004. године поднијела захтјев
за надокнаду ратне штете и претрпљене трауме у логору. Добијала
сам само негативне одговоре.“

*   *   *

Стана (рођ. Пилиповић) Вила, која је убијена је у покољу октобра
1942. године у Горњем Јеловцу, била је, према сведочанству

њене кћерке Миље, у деветом мјесецу трудноће.

Бранко (Васе) Стојнић рођен је 1934. године у селу Побрђани.30 У селу
је, према подацима из 1882. године, у 32 домаћинства живело 297 ста-
новника.31 У попису из 1895. године наведено је да у Побрђанима живи
264 становника.32 Село је 1948. године имало 311 становника.33 У сеп-
30 Село Побрђани налази се југоисточно од Костајнице према Козарској Дуби-

ци.
31 Шематизам православне митрополије и архидијецезе Дабро-Босанске за

годину 1882, стр. 38.
32 Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. aprila 1895. godi-

ne sa podacima o teritorijalnom razdjeljenju, javnim zavodima i rudnim vrelima,
Sarajevo 1896, стр. 178.

33 Коnačni rezultati popisa stanovništva od 15.  marta 1948.  godine,  knjiga I,
Stanovništvo po polu i domaćinstva, стр. 302.

146



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. III, бр. 3 (2017)

тембру месецу 2016. године Бранко (Васе) Стојнић саопштио нам је
своје сећање о страдању своје породице за време Независне Државе
Хрватске.34 Стојнић се присетио Козарске офанзиве,  терања људи у
смрт, која је стизала људе и за време прогона до логора. Отац Васо је
убијен у логору Јасеновац, а он је са члановима уже и шире породице,
после боравка код породице Душана Шејатовића, успио да се врати у
родно село.

„Отац Васо рођен је 1889. године.35 Прва жена му се звала Анђа Те-
шић. Други пут се оженио Миљком Шурлан. Она је умрла 1934.
године у тридесет осмој години. Било нас је четворо дјеце. Даница,
Мирко (1930-1996), Драгиња (1932) и ја који сам рођен 1934. годи-
не. Васо је имао брата Душана.36 Стрина ми се звала Марија. Моји
стричевићи су се звали Љуба, рођена 1933, Миле, рођен 1937, и Ма-
ринко, рођен 1940. године. До Другог свјетског рата сви смо били
код куће и радили земљорадњу. Само је отац Васо радио у руднику
Љешљани. Прије офанзиве било је бјежаније. Бјежи тамо, бјежи
овамо. Тако је било до козарског збјега. Ја сам тада био са стричеви-
ћима. Миле је још жив, а оно двоје су умрли. Стриц Душан је остао
кући да пази на имање. Касније је отјеран на присилни рад у Нор-
вешку. Сви ми смо били у Козари кад је пала. Протјерани смо изме-

34 Архива ЈУ „Спомен-подручје Доња Градина“, регистратор 1/16 фасцикала 4
документ 6.

35 Бранков  отац не  налази  се  на  списку  убијених у  штампаном издању из
2007.  године  појединачног  пописа жртава  логора  Јасеновац.  Међутим,  у
електронској бази, која је касније ажурирана, за Васу (Ђурђа) Стојнића из
Побрђана на списку убијених у логору Јасеновац наведено је да је рођен
1899. године. Код Антуна Милетића Васо Стојнић се налази на списку уби-
јених у логору Јасеновац. Поред тога, Милетић име Васиног оца наводи као
Ђуро а не Ђурађ.  Jelka Smreka, Đorđe Mihovilović,  Poimenični popis žrtava
Koncentracijskog logora Jasenovac 1941–1945, 1. izdanje, Spomen-područje Ja-
senovac, Jasenovac 2007, стр. 1592–1593; Antun Miletić, Ubijeni u koncentraci-
onom logoru Jasenovac 1941–1945. стр. 607; Poimenični popis žrtava Koncen-
tracijskog logora Jasenovac 1941–1945.  <http//www.jusp-jasenovac.hr/Defaul-
t.aspx?sid=7618>, датум приступа. 4. 11. 2016. године

36 Бранковог стрица, Душана Стојнића, не би требало мешати са истоименим
човеком који је своја сведочанства изнео у едицији Козара. Козара у народ-
ноослободилачком рату, записи и сјећања, књига прва, стр. 198; Козара у
народноослободилачком  рату,  записи  и  сјећања,  књига  друга,  Београд
1971, стр. 661–675; Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u,
стр. 198.
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ђу Кнежице и Дубице. Стрина Марија је носила дијете од двије го-
дине.37 Она је била сипљива38 и умрла је у Дубици на путу до ло-
гора. То је било тачно код топа у парку у данашњој Козарској Дуби-
ци.39 Онда су дошла борна кола и одвезла нас цестом према Уни.
Ноћили смо и сутрадан су нас пребацили у логор. Ту смо боравили
неколико дана. Потом су нас утоварили у вагоне и распоредили у
села. Долазили су сељаци да би нас изабрали за рад. Нека врста
усвајања слугу. Нас четворо Стојнића смо били мали. На крају су и
нас узели сељаци. Дошли смо у село Горњи Рајићи код Новске.40

Газда се звао Душан Шејатовић.41 Не знам да ли је био Србин или
Хрват.42 Знам да је муж његове кћерке Данице био у домобранима.43

Ја сам чувао овце и говеда. Стоку сам гонио на испашу по селима и
враћао назад у село. Једном кад сам враћао свиње наишла је нека
војска (Нијемци, усташе). Отели су три-четири свиње и заклали.
Кад сам дошао код газде и рекао му, истјерао ме је. Преко пута
Шејатовићеве куће била је нека зграда, школа. Ту нас је истјерао.
Нека жена из гостионице нам је доносила храну. Био сам ту, на
неким дрвима, неколико дана. Послије смо били код других газда.
Послије неког времена наишла су два човјека. Питали су ме за име,

37 Марија Стојнић, у колони људи која се кретала од Козаре до Јасеновца, но-
сила је до Дубице сина Маринка који је имао две године.

38 Један од народних израза за туберкулозу.
39 После окупације простора Босне и Херцеговине од стране Двојне монархије

дубичка тврђава је срушена. Топ је постављен у близини парка, да би пре
неколико година био постављен у парку. Тадашња локација топа је била
преко пута места где се он налази данас. Марко Јанковић, „Трагом нестале
тврђаве (Дубичка тврђава)“, Ноема, број 1, Бањалука 2016, стр. 38–39.

40 Село Рајић налази се на путу Новска – Нова Градишка и прузи Загреб – Бео-
град, а дели се на Горње и Доње село. Пред почетак Другог светског рата у
селу је у 500 домаћинстава живело око 2.000 становника, од тога у доњем
1046, а у горњем делу села 949 становника. –  Alojz Buljan,  Franjo Horvat,
Žrtve Drugog svjetskog rata i poraća na području bivšeg kotara/općine Novska
(grad Novska/ općine Jasenovac i Lipovljani, Grad Kutina – dio i grad Sisak dio),
2. prošireno, dopunjeno i ispravljeno izdanje, Novska, 2006, стр. 421–422.

41 Супруга Душана Шејатовића, Јула рођ. Утјешиновић, рођена 1894. године,
одведена је у логор Јасеновац 1944. године, где је убијена.  Antun Miletić,
Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac 1941–1945, стр. 226; Alojz Buljan,
Franjo Horvat,  Žrtve Drugog svjetskog rata i poraća na području bivšeg kota-
ra/općine Novska, стр. 453.

42 Душанова супруга Јула била је Српкиња. Ibidem, стр. 453.
43 Јула је имала троје деце. Ibidem, стр. 453. 
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ко ми је отац и одакле сам, из ког села. Рели су ми да се при-
премим, да ћу назад у своје село. Сутрадан смо са неком Ружом Бо-
ројевић пребачени возом назад. Била је то нека организација за из-
бјеглице. Не знам детаљније о томе. Кад смо дошли кући наишли
смо на избјеглице из Костајнице. Једна жена и њених троје дјеце.
Њој је име било, чини ми се, Јеца Савић. Имала је три кћери. Они су
нас отхранили. За оца смо знали да је одведен у логор, гдје му се
губи сваки траг. Поред мога оца Васе, страдало је још неколико
чланова наше породице у логору Јасеновац.44 Брат и сестре су пос-
лије рата дошли кући из партизана.“

Закључак

Сведочења Миље Грбац (1934) и Бранка Стојнића (1934),  допуњена
другим изворима, посматрана кроз стање у историографији и филтри-
рана кроз дела локалне и усмене историје о страдању породица Вила
из Горњег Јеловца код Приједора и Стојнић из Побрђана код Костај-
нице, допуњују слику о страдању српског народа у Независној Држави
Хрватској. Породице Вила и Стојнић доживеле су судбину многоброј-
них српских породица у време НДХ. Прошли су Козарску офанзиву,
одвођење и задржавање у логору, боравак у селима на присилном раду
и на крају повратак у родна места. Крај Другог светског рата породице
Вила и Стојнић дочекале су без појединих чланова своје породице. Гла-
ва породице Стојнић и једини живи родитељ четворо мале деце, Васо,

44 Упоређивањем штампаног издања, списка страдалих у електронском обли-
ку жртава логора Јасеновац Спомен-подручја Јасеновац и списка убијених у
логору који је објавио Антун Милетић, дошли смо до сазнања да је у логору
Јасеновац страдало пет чланова породице Стојнић из Побрђана. Један је,
према тим списковима,  страдао 1941,  а  сви остали 1942.  године.  Поред
Бранковог оца Васе (Ђурђа) Стојнића, страдала су следећа лица: Стојнић
(Пере) Јован (1894–1942), Стојнић (Јована) Микан (1910–1941), Стојнић (Јо-
вана) Милош (1919–1942) , и Стојнић (Симе) Никола (1887–1942). Антун Ми-
летић не наводи године рођења за Стојнић Милоша и Стојнић Васу. По све-
дочанству Душана Стојнића, Микан Стојнић му је помогао кад је овај био
рањен приликом дизања устанка.  Козара у народноослободилачком рату,
записи и сјећања, књига друга, Београд 1978. стр. 661; Jelka, Smreka, Đorđe
Mihovilović,  Poimenični popis žrtava Koncentracijskog logora Jasenovac 1941–
1945,  стр. 1592;  Antun Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac
1941–1945, стр. 607; Poimenični popis žrtava Koncentracijskog logora Jaseno-
vac 1941–1945,  <http//www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=7618>, датум
приступа. 4. 11. 2016. године.
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убијен је у логору Јасеновац. За породицу Вила повратак у село Јеловац
није био крај страдања. Врхунац усташких злочина и недела Независне
Државе Хрватске потврђује се и у овом примеру. Мајка троје деце, Ста-
на Вила, трудна у деветом месецу са четвртим дететом, заклана је у
Горњем Јеловцу у октобру 1942. године. У породици Вила преживела су
деца која су остала без мајке, али са оцем Благојем који је за време ра-
та био у партизанима. У породици Стојнић рат су преживела малолет-
на деца без родитеља. Обе породице трајно су обележене злочинима
које су у периоду од 1941. до 1945. године спроводили усташки покрет
и Независна Држава Хрватска.
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Summary: In this paper, through the testimonies of Milja Grbac and Brankо Stoj-
nić, we are trying to complete the mosaic about the suffering of the Serbian people
during the war and under the Independent State of Croatia. The ordeal of the fami-
lies Vila and Stojnić are only one of the many contributions in that respect. Milja
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marked by the Ustasha movement and the Independent State of Croatia.
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Апстракт: Циљ овог рада је чување сјећања на жртве злочина почињеног у
фебруару 1945. године над српским становништвом села Гуњевци. Посебност
овог злочина, ако се може уопште говорити о посебности злочина, јесте њего-
ва монструозност првенствено над дјецом, која су најбројније жртве, као и
вријеме када се он десио: крај рата. Рад ће се базирати на фебруарске дане
1945. године, на сам ток убијања и починиоце.

Кључне ријечи: Гуњевци; Срби; усташе; село; убиства

Село Гуњевци припада општини Козарска Дубица, Република Српска
(БиХ). Као и друга поткозарска села, претежно је било насељено српс-
ким православним становништвом те је и ово село имало веома сличан
пут страдања. Административно је, у Краљевини Југославији, припадa-
ло моштаничкој општини, једној од шест општина среза у Босанској
Дубици. У мемоарима проте Славка Вујасиновића описано је село Гу-
њевци. Село се налазило испод западне стране планине Просаре. Рије-
ка Раковица раздвајала је село од сусједних села Клековци и Срефлије.
У 1941. години имало је преко 100 кућа, у којима су живјели Срби. По
протином казивању, село је добило име по гуњевима, одјевном предме-
ту Срба из Лике (огртач постављен овчјом кожом) те на основу тога гу-
њевци, гуњевчани.1 Највећи дио становништва страдао је током напада
оружаних формација Хитлерове Њемачке и војних формација Независ-
не Државе Хрватске (НДХ) 1942. године на простору планине Козаре и

1 Прото Славко Вујасиновић, Срби као птице, прир. Симо Брдар, Бања Лука
1994, 201.
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ближе околине.2 Масовне егзекуције, присилне депортације у логоре
смрти НДХ Јасеновац и логор Сајмиште у Земуну3, присилно расељава-
ње по Славонији, депортације на присилан рад у Њемачку и Норвешку,
опустјеле су овај терен. Становништво које се вратило из Славоније
1942/43. године на своја огњишта, често је морало бјежати пред упади-
ма војних јединица НДХ. Посебно треба нагласити појаве попут глади,
општег сиромаштва, разних заразних обољења попут туберкулозе, која
су пратила становништво овог села све вријеме рата.

Крајем 1944. и почетком 1945. године на дубичком подручју,
осим града Дубице, сва села била су под контролом партизана јер су
била махом насељена српским становништвом које је било уз партизан-
ски покрет. Мали број војних снага дубичка села је оставило углавном
слабо брањена, што су користиле војне формације НДХ за честе нападе
на ово подручје, поготово крајем 1944. и почетком 1945. године. Напа-
ди су долазили из Јасеновца, Дубице и Орахове на шире подручје Бо-
санске Дубице и Босанског Новог. Конкретно за овај рад је битан напад
који је почео 17. феруара 1945. године из три правца, из Јасеновца,
Орахове и Босанске Дубице. Нападачи су ишли ван главних путева јер
су хтјели да изненаде локално становништво те да на тај начин спри-
јече нужно одступање према планини Козари.4 Број и назив јединица
које су нападале ово подручје нисам успио пронаћи. У литератури се
наводи назив „усташе“5 а у документима команде приједорског подруч-
ја6 — „непријатељ“ и „усташе“. На простору села Гуњевци и околних

2 Познатије у литератури као Козарска офанзива.
3 Под њемачком управом, иако на територији НДХ, 17. маја 1944. године ње-

мачка команда је логор предала на управу Главном равнатељству за јавни
ред и сигурност НДХ у Земуну. Jovan Bajford,  Staro sajmište mesto sećanja,
zaborava i sporenja, Beograd 2011, 33–53.

4 Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revo-
luciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 262–263.

5 Потребно је појаснити да је термин усташе, као назив који се користио за
оружане формације Независне Државе Хрватске (НДХ), коришћен као уоп-
штен јер је остао у народу као симбол страдања и као симбол монструз-
ности  злочина које  су  припадници тих  војних  формација  чинили.  Војску
НДХ су чинили домобранство као редовна војска, усташка војница и оруж-
ништво.  Укупан број  војника НДХ процјењује се на око 150.000,  од тога
110.000 домобрана и око 40.000 усташа у априлу 1942. године. Fikreta Jelić-
-Butić, Ustaše i NDH, Zagreb 1978, 114–123.

6 Приједор је ослобођен од стране партизанских снага септембра 1944. годи-
не.
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села7 није било војних јединица тако да је овај простор био небрањен.
Само једна чета 3. батаљона 20. крајишке бригаде била је распоређена
на простору села Хаџибајир–Скључани–Влашковци8. У извјештајима ко-
манде приједорског подручја за период 13–23. фебруара, од 23. фебру-
ара, те извјештају среског комитета КПЈ за Босанску Дубицу од 8. мар-
та 1945, наводи се број убијених лица, почињена материјална штета,
као и евакуација становништва са моштаничке општине, коју је напад
највише погодио.9

Два документа доступна аутору говоре о броју убијених као и
почињеној материјалној штети. Први документ је списак Народног од-
бора Моштанице, табеларни приказ по селима причињене штете за пе-
риод од 19. фебруара. до 1. марта 1945. године, у коме пише да је 68
људи убијено, 50 нестало и шест рањено. Потом се табеларно, по сели-
ма која су припадала моштаничкој општини, наводи број страдалих и
материјална штета по селима.10

Други документ, богатији информацијама, садржи исти табелар-
ни приказ са страдалим селима моштаничког краја, упутство о начину
раду и прикупљања података о страдалим, материјалној штети, као и
потребу  да  се  фотографишу злочини и  локације  гдје  су  се  десили,
посебно објекти као што су цркве и школе и сл. Документ је допис ок-
ружном органу Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и
њихових помагача за подручје Козаре од 3. марта 1945. године.11 

Позната су два стратишта у селу Гуњевци на којима су се десила
убиства 19. фебруара 1945. године. Прва локација била је у кући Боже
Вукмира, а друга у кући Јове Крњајића. У кући Боже Вукмира усташе
су убиле 68 људи српске националности, док у кући Јове Крњајића није

7 Села Срефлије, Клековци, Пуцари су сусједна села.
8 Села се налазе на другој страни у односу на села моштаничке општине, по-

прилично удаљена, а кад се узме у обзир зимски период и снијег као и ма-
ли број људи са оружјем који је требало да брани села (партизани), то нам
говори о ситуацији на терену у том периоду.

9 Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revo-
luciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 262–263.

10 Архив Републике Српске, Бања Лука (АРСБЛ), Окружна комисија за испи-
тивање ратних злочина окупатора и њихових помагача, Козара (1941–1945)
(фонд 66). Фотографију документа погледати у прилогу.

11 Архив Републике Српске, Бања Лука (АРСБЛ), Окружна комисија за испи-
тивање ратних злочина окупатора и њихових помагача, Бања Лука (1941–
1945). У АРСБЛ уз документе нису доступне фотографије. Збирка фотогра-
фија у архиву није сређена те нису достуне истраживачима на употребу.
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познат тачан број жртава али исто је ријеч о жртвама српске национал-
ности.12. Одређен број жртава је убијен на мјесту гдје је и ухваћен.

О дешавањима у селу Гуњевци фебруарских дана 1945. постоји
више свједочења. Мара Видовић, Томо Клинцов, Јован Крнета, Грозда
Мирић, Вукица Баришић, Милинко Обућина, сачували су сјећање на
овај монструозни злочин усташа на самом крају 2. свјетског рата. 

У свом свједочењу пред Комисијом за ратне злочине, Мара Ви-
довић описује дешавања у фебруару 1945. године у селу Гуњевци, наво-
дећи како је почела да бјежи пред усташама са дјететом које је носила
у рукама. Хаотично се кретала јер су усташе са свих страна напале.
Побјегла је, како наводи, у неку јаругу гдје се налазило доста народа са
дјецом којима су морали прекривати руком уста да не би плакањем от-
крили гдје се налазе. Усташе су их пронашле. Мара је поново покушала
да побјегне, пала је са дјететом, те ју је један усташа сустигао и ухватио
за капут. Отргла се и почела поново да бјежи, оставивши дијете. Један
метак ју је погодио у руку и откинуо прст, други је прошао кроз руку а
трећи је окрзнуо прса.  Успјела је да побјегне,  иако су усташе биле
упорне да је ухвате 13

Из сјећања Томе Клинцова (1928–2010) на период 1941–1945. го-
дине, посебно је занимљив дио у ком говори о фебруарским данима
1945. године. Клинцов наводи да су усташе 14. фебруара из Дубице,
Орахове и Јасеновца кренуле у напад, те да су имале обичај да нападају
на православне свеце, у овом случају Св. Трифуна.14 Са другим мјешта-
нима села Драксенић, у којем је живио, кренуо је према планини Ко-
зари да се сакрије. План усташа био је да се сусретну у селу Пуцари
код цркве15. Гледао је паљење цркве и школе у селу Пуцари од стране
усташа. Није лично видио ток убијања у кућама Боже Вукмира и Јове
Крњајића али је био на том мјесту након злочина и на сахрани убије-
ним. У кући Јове Крњајића видио је гомилу покланих лешева на хрпи.
Ту му је убијена сестра од тетке Коса Злојутро са двоје дјеце. Исти дан

12 Симо Брдар, Црни Уплетњак, Бања Лука – Козарска Дубица, 1997, 24–29.
13 Radomir Bulatović, Koncentracioni logor Jasenovac s posebnim osvrtom na Do-

nju Gradinu, Sarajevo 1990, 354.
14 Српска православна црква са вјерницима прославља Светог мученика Три-

фуна 14. фебруара.
15 Српска православна црква посвећена Покрову Пресвете Богородице – Света

Петка. Прото Славко Вујасиновић, Срби као птице, прир. Симо Брдар, Ба-
ња Лука 1994, 117.
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у кући Боже Вукмира препознао је изгорјеле лешеве Ратка Крњајића,
старог око седам година, и Миољку Гогу, стару око девет година. Клин-
цов наводи имена – Маријан Лазић, Анка Репајић, који су гледали зло-
чин из непосредне близине у кући Боже Вукмира, и Косу Мандић из
села Јошик која је успјела преживјети покољ у кући Јове Крњајића.16

Сјећање Илије Крнете (1936–), објављено под насловом „Живи
запаљени“ довољно говори. Приликом напада усташа из Орахове (мус-
лимани)17 на село Гуњевци и околна села, народ је почео бјежати пре-
ма Војскови. Мајка Милка са Илијом, Илинком и Смиљом није успјела
побјећи већ су се сакрили уз обалу рјечице Раковице. Усташе су откри-
ле Милку те батинама приморали да каже гдје су јој дјеца. Потом су их
спровели до села Гуњевци. Милка је носила Смиљу у наручју док је
Илија држао Илинку за руку.18

Пролазили су преко гуњевачких бара на којима је било стогова
сијена које су усташе запалиле приликом проласка. Створио се огро-
ман дим, што је Илија искористио и заједно са сестром Илинком побје-
гао у оближње грмље. Како сам наводи, на мјесту гдје се данас налази
„тенк“,19 налазио се велик храст, гдје је из оближњег грма гледао како

16 Interwiew with Tomo Klincov, <USHMM.org> 18. 10. 2007. Меморијални му-
зеј Холокауста из Вашингтона (САД) у сарадњи са ЈУСП Доња Градина оба-
вио је снимања преживјелих свједока са општине Козарска Дубица 2007. го-
дине за период 1941–1945. Што се тиче податка о почетку напада 14. феб-
руара, врло вјероватно може бити да је свједок повезао близину вјерског
празника који се прослављао као крсна слава код српског становништва и
почетак напада.

17 У сјећању се наводи на горе наведен начин.
18 Илија Крнета, Живи запаљени: Злочин геноцида Независне Државе Хрват-

ске на Козари и Поткозарју у Другом свјетском рату, Бања Лука 2014,
271–272. 

19 Код спомен-чесме налази се тенк на којем је постављена табла са натпи-
сом: „Овдје су 2. јуна 1942. године јединице II партизанског козарског одре-
да заплијениле непријатељски тенк“. Током снимања, Илија, да би се лакше
сјетио, употребио је тенк као локацију гдје се десило убиство. Крајем маја и
почетком јуна 1942.  године на територији Босанске Дубице појављује се
Црна Легија, елитна војна јединица НДХ сачињена од фанатизованих уста-
ша, у току борби између локалних партизанских јединица (углавном Срби)
са Црном Легијом заплијењена су два тенка, у успомену на ту борбу постав-
љен је тенк Т-34 руске производње на мјесто гдје су првобитно заплијењени
усташки тенкови. Више о овим борбама видјети: Dušan D. Samardžija, Bosan-
skodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji  1941–1945, Bosanska
Dubica 1984, 193-194; Тања Тулековић, Драксенић 1941–1945, Доња Гради-
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му усташе кољу мајку Милку. Сестру Смиљу је усташа убио из пиш-
тоља, потом распорио утробу мајци и ставио је у њену утробу. Читав
дан су провели у грму, а потом су у оближњем штагљу преноћили, гдје
их је пронашла родбина која се вратила послије завршетка ових деша-
вања.20

Грозда Мирић описује фебруарске дане 1945. године код куће
Боже Вукмира. У близини куће била је партизанска предстража. Убрзо
по њиховом одласку наишле су усташе у веома густом распореду. Гроз-
да Мирић наводи да су „усташе ишле грабљама“.21 Не спомињући име-
на, наводи да су се жене и дјеца сакрили у кућу Јове Миљановића, те да
су приликом пуцања из пушака истрчали и побјегли у оближњу шуму.
Дио људи се сакрио у Вукмиров јарак (дио шуме или нека локација поз-
ната мјештанима који су је тако звали; увала и сл.). Усташе су их похва-
тале, а међу њима су била Гроздина браћа: Милан Гога, Рајко Гога, Гој-
ко Гога, сестре Перса и Мара и мати Драгиња. Послије злочина, зајед-
но са још једном дјевојком, наишла је покрај Вукмирове куће те су вид-
јели да су изгорјели. Пронашла је чарапу од сестре Персе у близини
паљевине.22

Вукица Баришић показује тачну локацију гдје се некада налази-
ла куће Јове Крњајића (фотографија у књизи „Црни уплетњак“).23 Ниже
куће била је гробница, једна јама у коју су били укопане двије сестре
Вукице, Перса и Боса, које су биле јако гојазне те их је на основу тога
препознала. Након рата власти су наредиле да се пренесу остаци на
партизанско гробље. Нашла је њихове бутине, месо, косу и вилице. У
близини је једна гробница која није откопавана, ту је убијен Милоја
Мисирача те дјеца из Клековаца, којима не наводи имена. Вадили су
кости које су пренесене на партизанско гробље у Срефлије.24

на 2016, 52.
20 Видео-запис „Сјећање Илије Крнете“, аутор Мирко Димић, 23. 06. 2017. У

видео-запису Илија Крнета није рекао аутору да су мајчину утробу распори-
ли те ставили у њу сестру, аутору је то рекао након снимања јер му је јако
тешко да се тога сјећа, изговара, читав живот је имао ноћне море и сл. Пси-
хичке проблеме које прате људе који су свједоци оваквих догађаја.

21 Требало би да означава густ војнички распоред који је за циљ имао да се
претражи терен.

22 Симо Брдар, Црни Уплетњак, Бања Лука – Козарска Дубица 1997, 26–27.
23 Исто, 27. Фотографија се налази на 27. страни али је јако лошег квалитета,

оригинал није био доступан аутору. Настала је 21. или 22. марта 1990. годи-
не, како се наводи у горе наведеном дјелу.

24 Исто, 27–28.

158



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. III, бр. 3 (2017)

Милинко Обућина наводи да су у кућу Јове Крњајића усташе
стјерале народ, потом да је из куће успјела побјећи Милева Јовишић са
дјецом. Кућу су запалили.25 У Крњајића јарку остао је гроб Ане Рокић,
рођене Пјевић, са сином старим 13-14 година, јер њен супруг Милован
Рокић није дозволио да се тијела преносе на партизанско гробље у
Срефлијама.26

Поименични попис жртава убијених 19. фебруара 1945. године у
селу Гуњевци аутор је покушао да допуни. Углавном су допуњена име-
на очева страдалих које је успио пронаћи. Као главни извор користио је
спомен-чесму на којој су уклесана имена и презимена 96 жртава (фото-
графија у прилогу) и попис који се налази у „Црном уплетњаку“. Поред
два наведена пописа, коришћени су и други извори27. Потребно је по-
јаснити да жртве нису само из села Гуњеваца него и околних села. Ово
је посљедњи напад војске НДХ на подручје Босанске Дубице прије ње-
ног коначног слома, маја 1945. године. Укупан број страдалих је 12228

на подручју Босанске Дубице за период фебруар–март 1945. године.

Село Клековци

1. Бањац (Мишка) Мара, 1910–1945, Српкиња
2. Бањац (Драгоја) Марица, 1930–1945, Српкиња
3. Бањац (Ј.) Милка, 1900–1945, Српкиња
4. Бањац (С.) Савка, 1922–1945, Српкиња
5. Дерикућа (М.) Боса, 1890–1945, Српкиња
6. Хрњак (Ђ.) Слободанка, 1935–1945, Српкиња

25 Исто, 27–28. Свједок наводи у сјећању да је кућа запаљена; сигурно је дош-
ло до забуне јер је кућа Боже Вукмира запаљена а не кућа Јове Крњајића
иако је ријеч о локацијама у којима је извршено масовно убијање.

26 Исто, 28–29.
27 Симо Брдар, Црни Уплетњак, Бања Лука – Козарска Дубица 199, 46–49. Du-

šan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluci-
ji  1941–1945,  Bosanska  Dubica  1984,  374–381,  396–407.  Тања  Тулековић,
Драксенић 1941–1945, Доња Градина 2016, 113.  Popis žrtava Drugog svjet-
skog rata u BiH, opština Bosanska Dubica, naselje Klekovci, <www.muzejgeno-
cida.rs>, pdf format, 351–358; isto, Gunjevci,  332–338; Спомен-чесма у селу
Гуњевцима подигнута је 1988. године. На споменику су уклесана имена 96
жртава.

28 Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revo-
luciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 263.
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7. Хрњак (С.) Ана, 1912–1945, Српкиња
8. Хрњак (Ђ.) Анкица, 1928–1945, Српкиња
9. Хрњак (Н.) Драган, 1934–1945, Србин
10. Хрњак (Н.) Јека, 1882–1945, Српкиња
11. Хрњак (Д.) Сава, 1920–1945, Српкиња
12. Јанковић (Г.) Милица, 1897–1945, Српкиња
13. Јанковић (Ђ) Стоја, 1928–1945, Српкиња
14. Ловрић (М.) Станка, 1900–1945, Српкиња
15. Ловрић (С.) Станко, 1933–1945, Србин
16. Ловрић (С.) Нада, 1935–1945, Српкиња
17. Ловрић (С.) Марко, 1936–1945, Србин
18. Ловрић (С.) Милка, 1938–1945, Српкиња
19. Маричић (С.) Маријан, 1885–1945, Србин
20. Петковић (Б) Стеванија, 1930–1945, Српкиња
21. Петковић (Б.) Ана, 1907–1945, Српкиња
22. Петковић (Б.) Марија, 1935–1945, Српкиња
23. Петковић (М.) Сава, 1907–1945, Српкиња
24. Петковић (Д.) Војин, 1935–1945, Србин
25. Петковић (Д.) Бора, 1938–1945, Српкиња
26. Петковић (Д.) Милена, 1940–1945, Српкиња
27. Плавањац (Раде) Грозда, 1926–1945, Српкиња
28. Плавањац (Раде) Љубица, 1937–1945, Српкиња
29. Плавањац (Т.) Боса 1900–1945, Српкиња
30. Репајић (С.) Ана, 1905–1945, Српкиња
31. Латиновић (М.) Саван, 1942–1945, Србин

Село Драксенић

1. Гога (Т.) Мијољка, 1934–1945, Српкиња
2. Радак (С.) Перса, 1905–1945, Српкиња
3. Злојутро (Ђуро) Коса, 1909–1945, Српкиња
4. Злојутро (Станко) Љуба, 1931–1945, Српкиња
5. Злојутро (Станко) Десанка, 1933–1945, Српкиња

Село Јошик

1. Мандић (Ђ.) Марија, 1892–1945, Српкиња
2. Мандић (Ђ.) Анка, 1923–1945, Српкиња
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Село Доња Градина

1. Пјевић (С.) Вајица, 1892–1945, Српкиња
2. Пјевић (М.) Загорка, 1922–1945, Српкиња
3. Живковић (Д.) Роса, 1902–1945, Српкиња

Село Демировац

1. Шпица (М.) Дева, 1903–1945, Српкиња

Село Срефлије

1. Крнета (Лука) Милка, 1914–1945, Српкиња
2. Крнета (Јован) Смиља, 1939–1945, Српкиња
3. Крнета (Ђ.) Мара, 1930–1945, Српкиња

Село Гуњевци

1. Богуновић (Никола) Роса, 1936–1945, Српкиња
2. Димић (Пане) Миле, 1878–1945, Србин
3. Деспот (Р.) Роса, 1933–1945, Српкиња
4. Гога (М.) Драгиња, 1900–1945, Српкиња
5. Гога (Светко) Ратко, 1939–1945, Србин
6. Гога (Јефто) Јово, 1878–1945, Србин
7. Гога (М.) Драгиња, 1900–1945, Српкиња
8. Гога (Милош) Милан, 1927–1945, Србин
9. Гога (Милош) Перса, 1929–1945, Српкиња
10. Гога (Милош) Гојко, 1931–1945, Србин
11. Гога (Милош) Рајко, 1932–1945, Србин
12. Гога (Милош) Мара, 1930–1945, Српкиња
13. Крњајић (М.) Перка, 1900–1945, Српкиња
14. Крњајић (М.) Савка, 1922–1945, Српкиња
15. Крњајић (Мићо) Марија, 1935–1945, Српкиња
16. Крњајић (М.) Ратко, 1937–1945, Србин
17. Крамар (Станко) Стоја, 1891–1945, Српкиња
18. Милошевић (М.) Боса, 1906–1945, Српкиња
19. Мисирача (Илија) Милоја, 1900–1945, Србин
20. Мисирача (Милоја) Радосова, 1935–1945, Српкиња
21. Обућина (О.) Грозда, 1903–1945, Српкиња
22. Обућина (Саван) Боса, 1928–1945, Српкиња
23. Обућина (Саван) Стана, 1940–1945, Српкиња
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24. Пилиповић (Живко) Милан, 1932–1945, Србин
25. Пилиповић (Живко) Борислав, 1934–1945, Србин
26. Пилиповић (Живко) Анка, 1936–1945, Српкиња
27. Пилиповић (Живко) Грозда, 1939–1945, Српкиња
28. Пилиповић (Миленко) Драгољуб, 1938–1945, Србин
29. Пилиповић (Миленко) Мара, 1909–1945, Српкиња
30. Пилиповић (Миленко) Милорад, 1932–1945, Србин
31. Рокић (Марко) Ана, 1912–1945, Српкиња
32. Рокић (Милован) Саво, 1934–1945, Србин
33. Стамболија (С.) Смиља, 1915–1945, Српкиња
34. Стамболија (М.) Никола, 1932–1945, Србин
35. Стамболија (М.) Раде, 1931–1945, Србин
36. Штакић (Ј.) Сава, 1904–1945, Србин или Српкиња
37. Штакић (П.) Перса, 1930–1945, Српкиња
38. Штакић (П.) Јован, 1933–1945, Србин
39. Штакић (П.) Милан, 1935–1945, Србин
40. Видовић (Стојан) Миле, 1927–1945, Србин
41. Видовић (Васо) Стоја, 1902–1945, Српкиња
42. Видовић (Перо) Радосова, 1922–1945, Српкиња
43. Видовић (Стојан) Сава, 1890–1945, Српкиња
44. Видовић (А.) Дева, 1918–1945, Српкиња
45. Видовић (Петар) Грозда, 1936–1945, Српкиња
46. Видовић (Петар) Нада, 1939–1945, Српкиња
47. Видовић (Ђуро) Стана, 1932–1945, Српкиња
48. Вукмир (Божо) Ана 1911–1945, Српкиња
49. Вукмир (Божо) Милка, 1908–1945, Српкиња
50. Вукмир (Божо) Драган, 1935–1945, Србин
51. Вукмир (Божо) Душан, 1938–1945, Србин
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Гробље у селу Срефлије, у којем су сахрањене жртве покоља 19. фебруара 1945.
године (дио жртава). Аутор фотографије: Мирко Димић, 17. јул 2017. године

Списак НOO Моштаница, број жртава и причињене материјалне штете у периоду
од 19. 2. до 1. 3. 1945. год. Аутор фотографије: Мирко Димић, 14. 6. 2017. године.
Архив Републике Српске, Бања Лука (АРСБЛ), Окружна комисија за испитивање

ратних злочина окупатора и њихових помагача, Козара (1941–1945), фонд 66.
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Спомен-чесма у селу Гуњевци, подигнута 1988. године страдалим жртвама
убијеним 19. фебруара 1945. године (све жртве су српске националности). На
споменику је уклесано: „Подивљали усташки злочинци, 19. фебруара 1945.
године, надомак слободе, звјерски су масакрирали 96 становника из седам

околних села – у кући Боже Вукмира 68 и у засеоку Брезине 28. Међу жртвама
овог злочина је: 44 дјеце, омладине 14, жена 34 и стараца 4.“ Аутор фотографије:

Мирко Димић, 23. 6. 2017. године
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Mirko Dimić

The ordeal of the Serb population of Gunjevci in February 1945

Summary: The aim of this paper is to describe the sequences of events in Febru-
ary 1945 in the village of Gunjevci, northwestern Bosnia and Herzegovina. The In-
dependent State of Croatia (NDH) was consistent in its legislative and political ac-
tions throughout the war. Although the war itself in its final year has been lost to
the NDH, it was still asserted that its Serb population should be put through exe-
cutions as much as possible. An event that testifies to these policies was the ordeal
of the Serb Orthodox population in Gunjevci and its surroundings. The monstrosity
of the event is demonstrated by the fact that most of the victims of this described
slaughter were children. Both the rise and the fall of the NDH were marked by its
sheer brutality.
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Сјећање Ђује Вуклиш

Горан Вуклиш

vuklisgoran@gmail.com

UDK 343.819.5(497.15)"1939/1945"

DOI: 10.7251/TOP1703169V

Апстракт: Овај текст садржи сјећање Ђује Вуклиш, рођене 1930. у породи-
ци Марин у Бачванима, општина Козарска Дубица. Сјећање садржи кратак
историјат породице, праћен детањним приказом личног доживљаја током
окупације и рата, с посебним освртом на збјегове у Козари и на страдање
током Козарске офанзиве, као и даљи ток рата у селима дубичког краја.
Сјећање је забиљежио и средио за објављивање њен унук Горан Вуклиш.

Кључне ријечи: село Бачвани; Козара; логор Јасеновац; усташе

Бака Ђуја Вуклиш (1930), желећи да сачува сјећање на страдање своје
породице, али и страдање српског народа Поткозарја, дала ми је у за-
датак да вјерно запишем њене ријечи. Из родног села Бачвани код Ко-
зарске Дубице, са својим народом кренула је пут Козаре, бјежећи пред
усташама. Међутим, као и велика већина српског народа,1 и бака Ђуја
је завршила у логору Јасеновац. Читав свој пут бака је поткријепила чи-
њеницама и сликовитим детаљима.2

———————————————————

Транскрипт сјећања

———————————————————

Моје име је Ђуја Вуклиш (дјевојачко Марин), из Бачвана, општи-
на Козарска Дубица. Рођена сам 24.6.1930. године у селу Бачвани, од
оца Лазара и мајке Стоје. Моју породицу у доба мог рођења чинили су
дјед Никола, бака Ружа и њихових пет синова: Лазар, Млађен, Драгу-

1 Односи се на народ у козарским збјеговима – прим. уредништва.
2 Ђуја Вуклиш преминула је 20. фебруара 2017. године, у току припреме ча-

сописа за штампу – прим. приређивача.
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тин, Миле (убијен од стране комшија Злокапа 1934. године због неких
размирица), и Јово који је живио одвојено од породице у другој кући у
селу. Породица мог дједа била је једна од имућнијих у селу, пошто је
имала доста обрадиве земље, као и доста чланова породице. У селу се
тада живјело углавном од пољопривреде и сточарства. Имали смо зида-
ну породичну кућу на подрум какву су имале ријетке фамилије у на-
шем крају, и сви осим стрица Јове смо ту живјели. Кућа је била мало
издвојена из села и налазила се на брду. Моја мајка Стоја преминула је
1,5 годину након мог рођења, тако да је нисам ни упамтила. Након смр-
ти мајке бригу о мени су, поред свих, највише преузели дјед и бака. У
октобру 1936. године мој се отац поново оженио тако да сам добила ма-
ћеху Анику. Са Аником мој је отац добио још троје дјеце, а ја сам доби-
ла брата и двије сестре по оцу: Миле (1937), Радосава (1940) и Стоја
(1941). Живјели смо срећно пошто су стричеви и мој отац били сложни
и заједнички су све радили. Доласком рата наша срећа је прекинута.

У априлу 1941. године чули смо да смо нападнути од стране Ње-
мачке и да нам је пропала држава. Ускоро се појавило безброј њемач-
ких тенкова који су ишли цестом од Костајнице према Дубици, а које
сам посматрала са другом дјецом са брда изнад моје куће, које се нази-
ва Стража. Сјећам се да су старији људи говорили да ти тенкови иду на
Русију. Убрзо након тога смо чули да су Хрвати основали своју државу
преко Уне са новцем који се назива „куне“, и са војском која се назива
усташе. У том тренутку нисмо знали да ће и наша земља потпасти под
усташку власт. У селу су се почели појављивати хрватски жандари и
усташе у мањем броју али у почетку није било злочина. Већ тада се чу-
ло да су најгори „Баћинци“, усташе из села Баћин које се налази преко
Уне од Комленца, а у ком су сви наши имали неке познанике. Споми-
њале су се некакве кречане, мада ја нисам тада разумијевала о чему се
ради. По селу се почело тајно причати да ускоро треба да почне уста-
нак против окупатора у ком је требало да узму учешће сви способни
мушкарци. Причало се да ће борци из околних села ићи у напад на Кос-
тајницу. Једног јутра су зазвонила сва црквена звона, што је био дого-
ворен знак да се почиње са устанком и борбом. Мој је отац рекао маће-
хи: „Готово је, жено, иде се на Костајницу“. Сјећам се да није било ни-
каквог оружја осим вила, сјекира, мотика итд., и да је у читавом селу
била једна пушка, коју су крили од усташа. Такође памтим да су моји
причали да има један пушкомитраљез који се носи тамо гдје треба и
стално се премјешта. Читав дан након њиховог одласка за Костајницу
слушали смо пуцњаву из тог правца. Најтеже је било мом дједу и читав
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дан је ходао по дворишту и јаукао. Сјећам се да сам му рекла: „Немој,
ђеде, плакати“, а он ми је одговорио: „Како да не јаучем, моја су четири
сина горе“. Након тога сјећам се да су отац и стричеви повремено дола-
зили кући по пресвлаку и по храну и да су се враћали назад у јединицу.
Кући су се вратили након што их је непријатељ одбио од Костајнице, а
онда је наступило најгоре доба за нас – Козара.

Сјећам се да је једне недјеље, у јуну 1942, наређено (не знам од
кога) да се народ повлачи и да се иде у Козару. Све смо оставили а спа-
ковали смо толико колико је могло стати у једна запрежна кола, и још
је у колима било нас четворо дјеце и дјед. Ишли смо према Читлуку до
наших рођака Марина, гдје смо преноћили. Те ноћи смо у рођаковој
башти у рупу закопали већину ствари у једном сандуку и након што су
затрпали рупу земљом посадили су купус да се не позна да је ту зако-
пано нешто. Сљедећи дан око десет часова кренули смо даље у Козару.
Са собом смо потјерали двије краве и око десет свиња, да бисмо имали
шта јести. Мислили смо да идемо на неколико дана па ћемо се вратити
кући али након тога већина мојих није никад више кућу видјела. Ишли
смо на Кнежицу и даље преко јеловачких брда према Широкој Луци.
Све вријеме док смо ишли падале су гранате и надлијетали су нас ави-
они. На једном мјесту сам видјела како је граната разнијела читаву по-
родицу. У Широкој Луци смо још увијек били сви заједно али смо ту ос-
тавили коње и кола пошто се даље узбрдо није могло другачије него
пјешке. Било је ту доста рањеника који су молили да их неко убије само
да их не нађу усташе. Сјећам се да је један старији човјек из сусједног
села Страјић упртио свог рањеног сина на леђа да га носи даље у Коза-
ру. Чули смо да су усташе и Нијемци већ на Кнежици и да крећу за на-
ма. Када смо ушли дубље у Козару биле су још двије фамилије из села
са нама. Ту је мој стриц Драгутин узео пушку и отишао у борбу. Трећи
дан након тога смо чули од једног његовог друга да се један од усташа
попео на јелику и да га је са ње убио. Тад су један од стричева и отац
ишли да га нађу испод тог дрвета и да га сахране али њега није било.
Никад се није сазнало гдје је завршило његово тијело. Мог дједа је то
јако погодило, сјећам се да смо ишли да укрешемо букових грана за
краве и да је он плакао а ја сам га тјешила говорећи му да је можда
стриц прекомандован у другу чету, а он ми је рекао: „Е моје дијете,
отишао је он у црну земљу“. На истом мјесту смо се задржавали и да-
ље, хранили смо се тако што смо музли краве које смо повели и у
договору са другим домаћинима клали смо свиње које смо потјерали од
куће. Сјећам се да су ту биле направљене и неке колибе у које смо се
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склањали пошто је углавном ноћу падала киша. Тада смо већ знали да
смо у обручу, па смо, када чујемо да се пуцњава приближи Широкој Лу-
ци, бјежали дубље у шуму. Не сјећам се тачно колико смо дуго били ту.

Једне  ноћи  нам  је  речено  да  идемо  у  пробој  преко  цесте  у
Јеловцу пошто је ту најуже. Народ је потјерао сву стоку са собом пошто
се мислило да се враћамо кућама. Најгоре су биле овце које су погуби-
ле јагњад па су непрестано блечале а то се по ноћи далеко чуло па смо
откривени. Почела је пуцњава по нама, и тада је командовано да се
враћамо назад. Настала је велика гужва у ноћи и ту се народ расуо. Ми
смо се у тој гужви одвојили од дједа и стрица Млађена. Такође се ту
раздвојила и породица стрица Јове, који је био у близини. Након тога
смо се вратили поново на Козару и поново смо правили колибе, и пос-
лије пробој више није покушаван. Већина породица се у покушају про-
боја раздвојила и погубила, са нама је остао само отац. Поново смо се
вратили на једно узвишење изнад Широке Луке. Ту смо већ остали без
стоке а самим тим и без хране. Сјећам се да је отац однекуд донио лон-
чић кукуруза и мислио је да га скува нама за јело, али није смио да на-
ложи ватру пошто су усташе били у близини. Отац је отишао да тражи
воду за пиће, а ми смо се склонили у рупу иза једне букве која је пала
од удара гранате па је у падању повука са собом и своје коријење и
тако направила рупу у земљи која је нама послужила као заклон. Отац
се вратио након неког времена и рекао маћехи; „Аника, нема воде ниг-
дје, а усташе су ту близу. Ето их испод нас. Останите ви ту, теби и дјеци
неће ништа, а ја оде мало даље, бојим се то ће дијете заплакати па ће
нас онда све наћи. Вратићу се ја кад они оду“. Оца сам тад посљедњи
пут видјела. 

У тој рупи смо преноћили и идуће јутро је са нама био и један
непознат старији човјек који је мене подсјетио на мог дједа, па сам се
накратко обрадовала мислећи да се вратио мој дјед. Тај се човјек пос-
лије одвојио од нас, тако да смо поново остали сами. Из нашег заклона
смо јасно видјели да усташе празне Широку Луку и да полако одводе
колоне људи. Ми смо се бојали да ћемо остати сами у шуми, а речено
нам је да ће послије ићи „грабље“, усташе који иду држећи се за руке и
да ће страдати сви које нађу а који се нису предали. Видјели смо да се
народ предаје, предавали су се тако што су везали бијелу крпу и тако
ишли према усташама. Одлучили смо да се и ми тако предамо и на-
пустили смо заклон кренувши према групи усташа који су чували једну
групу народа. Причало се да је Козара пуна Нијемаца, али их ми у току
свог боравка на Козари никада нисмо видјели. Нас су спроводиле и
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убијале само усташе, наше дојучерашње комшије. Када су нас угледа-
ли, један од њих нам је љутито рекао: „Гдје сте досад били, ајде тамо у
колону међу друге“. Ту је било доста народа, али и доста наших рање-
ника који су лежали. Они су остали иза нас, вјероватно су их послије
побили. Када су нам наредили да кренемо, ја сам узела сестру Стоју и
носила је све вријеме, пошто је маћеха носила Радосаву и ствари. Мог
брата Милу није имао ко носити па је у петој години морао пјешке да
иде за Јасеновац. Када смо кренули, након неког времена наишли смо
на неки поток и ту смо сви навалили да пијемо воду пошто смо били
жедни. Чудили смо се зашто усташе не реагују на то што се издвајамо
из колоне, али када смо кренули још мало напријед видјели смо разлог
– узводно у води је лежао мртав човјек који је већ био надувен. Даље су
нас истјерали преко Влашковаца на Крушковац. Ту смо, међу стоком
коју су гонили дубички муслимани, за које смо чули да су послани да
купе стоку и пљачкају куће, препознали нашу краву. Маћеха је кренула
да је помузе, а усташа је замахнуо пушком на њу и дрекнуо:  „Куда
ћеш?“. „Пошла сам да умузем дјеци млијека, гладни су“, рекла је она.
„Натраг“, поново је дрекнуо. Ту смо се задржали око пола сата, да се
наши гониоци одморе, и кренули смо даље. Сјећам се да сам на Круш-
ковцу на цести видјела жену која је била прегажена насред цесте у
таквом стању да је била у потпуности равна са цестом пошто су усташе
возилима прелазиле преко ње кад год наиђу. Идући са Крушковца пре-
ма Дубици, видјели смо у двориштима кућа поред цесте да стоје лијепо
обучени младићи и дјевојке и смијали су се нама. Касније сам сазнала
да су то били Хрвати који су ту живјели. Дошли смо у Дубицу и низ Уну
до Саве. Даље су нас превезли скелом преко воде пошто је мост био за-
крчен људима. Када је скела била насред воде, једна жена је искочила
и удавила се. Та се жена презивала Кондић. Ту смо заустављени прије
уласка у логор, сјећам се да смо сједили на пијеску који је остао када се
вода повукла. Нас неколико стотина чувало је неколико усташа. Ја сам
била прва до једног од њих. Тог се добро сјећам, био је углађен, утегнут
са аутоматом преко себе, пришао је мени. Знам да сам се уплашила и
разговор са њим ми се неизбрисиво урезао у памћење. Разговор је те-
као овако:

— Је ли, мала, како се оно поздрављају партизани?, питао ме је.
— Не знам, одговорила сам.
— Кажу ли смрт фашизму?, и даље је питао.
— Не знам, поновила сам.
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— Смрт је сад њима, рекао је и отишао даље низ строј.

Након овог што ми је рекао, јако сам се уплашила и говорила
сам маћехи да се сви изљубимо и опростимо јер ће нас сад све овдје по-
бити, а она ме је смиривала. Ту смо се мало задржали а затим смо по-
ново кренули, према Јасеновцу. У Јасеновац смо стигли дан прије Пет-
ровдана. До жице логора смо стигли у сумрак; ту сам видјела више зап-
режних кола са лешевима. Видјела сам двојицу усташа како на шатор-
ском крилу носе леш мушкарца који је растом био сличан једном од
мојих стричева. Када су донијели леш до једних кола бацили су га и је-
дан од њих је рекао: „О мајку му српску ј... ал` је тежак“. Даље смо пот-
јерани до капије и ушли смо у жицу. Ту је једна од комшиница из сус-
једног села рекла: „Јој, мој Свети Петре, ђе сам те дошла славити“.
Видјела сам да десно од тог простора у ком смо се ми налазили гори
циглана. Нама су старији логораши рекли само да смо дошли мало ра-
није да бисмо сви били побијени и побацани у ту циглану, пошто су ус-
таше празниле логор да би било мјеста за људе са Козаре. Рекли су да
су они преживјели само зато што нису дошли на ред претходног дана, а
чуло се да је дошао неко ко је прекинуо убијања. Видјело се да су ступ-
ци и жица свјеже постављени па смо претпоставили да је то било план-
ски проширено за народ са Козаре.

У току нашег боравка у жици нисмо имали никаквог заклона од
сунца и кише, нити смо имали било какве хране. Прву ноћ смо провели
без имало воде, тек нам је у 10 сати ујутро довезена цистерна мутне во-
де са Саве до капије ограде у којој смо били. Око подне добили смо по
једну кришку старог хљеба и мало давно скуваног пасуља који се већ
био укиселио. То нам је био читав оброк за тај дан. Народ је био приси-
љен да врши нужду у жици. Сјећам се да су дјеца на коју није имао ко
пазити усљед глади јела чак и људски измет. Након неколико дана
боравка у жици глад је почела да уништава ионако уморан и изнурен
народ, а нови затвореници су пристизали свакодневно. У мом, а вјеру-
јем и у памћењу других који су ту били, остао је призор дјетета које је
сисало мртву мајку, која је мало прије тога умрла. Такође су дјеца ма-
совно умирала, уништена дугим пјешачењем, а докрајчена глађу и уоп-
ште боравком у жици. У једном углу жице били су раније остављени из-
бодени лешеви троје дјеце, старих отприлике од 8 до 10 година, једног
дјечака и двије дјевојчице. Знам да су им ране од убода биле уцрване и
да су их сви заобилазили због смрада. Чули смо до људи који су их поз-
навали да се ради о брату и двије сестре који су дошли са мајком, која
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је умрла ту у логору. Није се знало шта су скривили усташама да их на
тај начин усмрте. У таквим условима смо провели скоро мјесец дана у
жици, без икаквог склоништа, са једним оброком на дан и са малом
цистерном прљаве и вруће воде из Саве. Свакодневно је неко умирао, а
најгоре је било дјеци којима су умирале мајке па су остајала препуште-
на сама себи. Из жице смо могли видјети како усташе често одводе ма-
ње или веће групе људи, међу којима и жене и дјецу, назад према води.
Усташе су говориле да их воде скелом на пољопривредне радове негдје
према Млаци. Обично се такве одведене групе никада више нису вра-
тиле. Међу логорашима се чуло да одведени негдје на другој обали ко-
пају гробницу онолику колико усташе сматрају да могу побити за један
дан, а затим и сами заврше у тој гробници. Кажу да је ту крв кључала
из земље. Такође смо сваки дан гледали како усташе ујутро рано одво-
де колону мушкараца средње доби и стараца у другом правцу поред
пруге, а враћали су их тек предвече. За њих се говорило да иду радити
у шуми, а сваки од њих у повратку је носио по већи сноп врбових мо-
така. Било је примјетно да колона буде увијек мања у повратку, вјеро-
ватно су оне који би изнемогли од радова убијали и остављали на лицу
мјеста. Кад год би та колона наишла, маћеха и ја заједно са другима би-
смо прилазили жици и покушавали познати неког од својих. Ја сам у
сваком старцу препознавала свог дједа. 

Један дан нам је наређен покрет за Новску. Поново сам ја носила
малу сестру. Дотјерани смо до једне велике штале. Прије него што су
нас затворили, свако од нас је морао скинути сву одјећу и ући у једно
веће буре, у ком се налазила нека бијела течност. Вјероватно су се бо-
јали заразе од нас. Након купања сви мушкарци су ошишани до главе,
а женама су косу намазали петролејом. Одјећа нам није враћана, већ су
сваког од нас појединачно записали. Потпуно голи затворени смо у ту
шталу. Ноћ је била изузетно хладна, поготово за уморан народ изнурен
свим  тешкоћама  које  су  нас  задесиле.  Један  младић  из  мог  села,
Славко Кеча, почео је псовати  мајку усташама, говорећи им да нам
врате нашу одјећу, док су га остали смиривали јер су се бојали да ће
нас усташе побити. Након читаве ноћи тако проведене, ујутро су се от-
ворила врата и почело је прозивање. Како кога прозову, тако му вра-
ћају одјећу, која је вјероватно опрана да се не би шириле вашке а тиме
и тифус који је владао у то доба. Ово нам је давало неку наду јер смо
мислили да нас усташе не би шишале и прале да нас мисле побити.
Народ је причао да ћемо највјероватније бити распоређени по хрват-
ским селима да будемо слуге хрватским фамилијама. Сво то вријеме
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док смо боравили у тој штали нико нам није давао ни храну ни воду. Са
тог мјеста усташе су нас спровели до школе у Старом Грабовцу.

У тој школи смо боравили неколико дана. Школа је прокишњава-
ла и било је ноћу хладно у њој али су нам усташе донијели сламу да је
простремо за спавање. Након неколико дана поново смо покренути и
враћали смо се назад према Новској. Ја сам и даље носила своју малу
сестру. Од Новске су нас усташе водиле даље правцем према Загребу.
Када смо дошли на једну раскрсницу у Новом Грабовцу, један усташа
који је стајао на тој раскрсници је пришао једној млађој жени која је но-
сила своје дијете, и отео јој га из наручја. Када је она покушала да узме
дијете од њега, он је окренуо кундак од своје пушке и ударио је у сто-
мак. То се неколико пута понављало, сваки пут када би она покушала
да се приближи он би је ударио кундаком у стомак. На крају она више
није ни могла устати, а он је њено дијете однио са собом. Ту су сазване
све породице из Новог Грабовца и речено им је да свако од њих мора
узети себи једну српску фамилију. Нас су додијелили газдама који су се
презивали Гаћо, а који су били сиромашни као и ми, и који нису имали
довољно хране ни за себе, а камоли да уздржавају нас. Спавали смо у
сијену на њиховој штали. Имали су двије краве које сам ја морала чува-
ти. Наша газдарица нам је давала млијека од тих двају крава тако да
смо имали нешто за јело. Ту је преминула моја мала сестра коју сам ја
донијела од Широке Луке, преко Јасеновца па све до овог села. Поред
нас, ту је била и једна породица из Костајнице, села Календери, и зајед-
но смо ту били око три мјесеца. Чули смо од те жене са којом смо били
да је брат њеног мужа, Тривун Шурлан, остао при усташама у Костај-
ници на служби и да ће доћи по њих да их врати кући. Ми смо га сви
молили да поводе и нас и он је пристао, али рекао је да нема на папиру
да смије водити толики народ, већ је обећао да ће се вратити за  три
дана, а нама је рекао да попишемо још неколико фамилија из нашег се-
ла, да и њих врати кући. Иако му нисмо вјеровали, након три дана је
дошао и повео нас 30 у Новску на жељезничку станицу. Ту смо се смје-
стили у сточне вагоне, и кренули за Хрватску Костајницу. Када смо
стигли на станицу прешли смо у нашу Костајницу. Ту нам је Тривун ре-
као да, када будемо ишли према Дубици, то јест нашем селу, не идемо
цестом зато што су ту усташе, већ да, када дођемо до бачванске стра-
не, одмах уђемо у бачванске шуме и тако избјегнемо цесту. Жене нису
послушале његов савјет, па смо ишли цестом кроз село. Кад смо дошли
до круга бачванске цркве, видјели смо да ту има доста народа и да ус-
таше свраћају сваког ко пролази. Ту смо заустављени, али је једну од
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жена које су ишле са нама препознао један од усташа и пропустио нас,
рекавши овим другима да смо ми стигли својој кући и да смо ми ту из
села. Послије смо чули да је сав тај народ отјеран за црквени бок и та-
мо поклан. 

Када смо дошли кући затекли смо комплетно имање нетакнуто.
Од стоке нисмо имали ништа, осим неке подивљале кокоши. Тих дана
смо се скупљали у кући Милана Кече, која је била дубље у бачванским
брдима. Ту су се налазили људи који су се вратили из логора и Козаре
и понеки партизан који је ту боравио ради одржавања везе. Налазили
смо се код те куће из више разлога, прво да бисмо се међусобно распи-
тали о несталим члановима наше породице, а друго, да бисмо наба-
вили нешто за јело и одјећу.  Стално смо се надали да ће се вратити
неко од мушких глава наше породице. Тада о њима још увијек нисмо
знали ништа. Убрзо смо успјели да како-тако организујемо живот у
селу. Оно мало хране што смо имали дијелили смо међусобно. Такође
су од стране војске организоване страже на свим брдима одакле су се
могли видјети путеви који су водили од Дубице, Костајнице и Кнежице,
како би се народ на вријеме могао повући дубље у шуму пред налетом
усташа. Обично је на стражу ишло неколико нас млађих уз пратњу
једног или више старијих. У то доба усташе су долазиле и пролазиле
кроз село у краћем времену али није било масовних злочина. Памтим
да се спомињао усташа Марко, који је често долазио у село код једне
дјевојке. Када су то сазнали партизани, њему су спремили засједу и ус-
мртио га је један од партизана из села, док су ту дјевојку истукли. Сва-
ки пут када би се појавила војска, ми смо бјежали од куће. Имали смо
увијек спремне завежљаје тако да, чим би стража јавила да иде нека
војска, ми бисмо били спреми за напуштање куће. Тако смо провели
вријеме до 1944. године. 

У зиму 1943. на 1944. годину у нашим селима појавили су се
Черкези. Ми нисмо знали ни ко су они ни ко их је довео у Поткозарје.
Само смо чули за њих да се истичу у силовањима. Једно јутро су их
примијетили са страже и нама је дојављено да напуштамо куће. Сви
смо се склонили у кућу једног од мјештана, која се налазила у једној
шумској  ували даље од села.  Наш комшија Млађен Злокапа нам је
рекао да није добро што смо сви у кући, пошто из увале не видимо ко
долази. Он је рекао да ће он ићи да стражари, а и ја сам изашла са
њим. Он је имао болесну ногу и кретао се јашући на коњу. Изашли смо
око 50 метара даље од куће. На мени је била црвена кошуља. Прва сам
угледала како нам из правца одакле их нисмо очекивали на коњима
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долазе два човјека. Млађен је рекао: „Ако буду наши, они ће ићи шу-
мом, неће путем“. Када је видио да долазе путем, рекао је да је то вјеро-
ватно бочна патрола која је дошла шумским путем из правца Костај-
нице. Та два војника су застала и могли смо јасно видјети да један од
њих осматра двогледом около. Брзо смо отишли до куће гдје су били ос-
тали и рекли им да смо видјели два војника. Они су одлучили да оста-
ну, а нас двоје смо се раздвојили и покушали побјећи. Он је побјегао бр-
же од мене према Бајаличком гају, пошто је био на коњу, а ја сам одлу-
чила да бјежим у другом правцу од оног у ком је он кренуо. Тада су они
већ стигли до куће и питали све који се ту налазе: „Партизанка, гдје је
партизанка?“ Они су у страху показали у ком сам правцу отишла и
Черкези су ме брзо стигли. Пуцали су за мном, али моја је срећа била
што сам тада већ трчала низ страну према једном дијелу шуме у ком
сам се сакрила. Они вјероватно нису смјели ићи даље у шуму, пошто су
се бојали партизана. У току читавог рата усташе и Черкези никад нису
смјели ићи дубоко у шуму у нашим селима, пошто је улазак у шуму
значио борбу са народом и партизанима. Шума је увијек била наша
заштита.

У јуну 1944. године села у нашем крају, Бачвани и Шеварлије,
након свих проживљених невоља страдала су од комшија преко Уне –
усташа из Баћина. Њихов план је био да побију и попале прво све у
Бачванима, па су зато планирали прећи Уну рано ујутро на бачванском
купалишту. Из неког разлога промашили су мјесто преласка и прешли
су на Пландишту – купалишту села Шеварлије и одмах су почели по-
кољ у засеоку Малинићи. Тада је један дио усташа дошао и у наше
село. Нас је то јутро поново спасио Млађен Злокапа, пошто смо ми још
увијек спавали и нисмо знали да су усташе упале у село  јер је наша
кућа била издвојена из села па нисмо чули шта се дешава, нити смо чу-
ли повике стражара. Он је дојахао до наше куће и викао: „Устајте, Ани-
ка, што не бјежите, сунце вам, ето усташа попалише Малиниће“. Чим
нас је пробудио, он је наставио даље према брдима, а ми смо се спрема-
ли за напуштање куће. Ја сам побјегла, а маћеха се задржала да још
нешто узме из куће. У том часу неколико усташа је већ стигло до наше
и куће Ђурађа Злокапе, које су се налазиле једна до друге. Тада маћеха
више није могла побјећи већ се са двоје дјеце сакрила изнад штале,
одакле је јасно видјела усташе и чула њихов разговор. Послије ми је
причала да су дошла двојица и да је један рекао: „Ајд на шталу види
шта има“, а овај се попео и рекао: „Ево у сијену мјеста гдје су спавали
партизани“. На нашој штали је у то доба спавала породица Мијата Јуки-
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ћа из данашње Хрватске Слабиње. Овај са земље је командовао: „Пали
све, али види шта има у штали“. Када је сишао и погледао у шталу, од-
говорио му је: „Имају двије краве“. Усташа који је наређивао је рекао:
„Краве пусти, а све остало запали“. То је била памет баћинског усташе,
према кравама самилост, а дјецу из колијевке су бацали у ватру. Штала
је брзо планула, чак је цријеп падао по маћехи и дјеци. Тада је маћеха
искористила дим и удаљила се од горућег имања.  Већина Бачванаца
успјела се спасити пошто су се на вријеме повлачили, само су пронађе-
не двије старице које су се вратиле кући да узму новац који им је остао
и ту су их поклали. Скоро све куће у Бачванима су попаљене али на
срећу нису пронашли много мјештана. Много горе су прошли Малини-
ћи, гдје је поклано 55 људи. Чули смо послије да су клали читаве поро-
дице и након тога их палили у њиховим кућама. Ђуђо Дилинић је пора-
нио у млин са женом и оставио пет ћерки и једног сина код куће. Када
је почело пуцање, они су се подвукли под обали рјечице Слабиње и
тако се сакрили. Кад су се вратили кући нашли су само пепео од куће и
дјеце.

Када смо се ми вратили кући затекли смо све спаљено. Киша је
стално падала а ми се нисмо имали гдје склонили. Поред тога, ми нис-
мо имали мушке главе да нам како-тако оспособи кућу за живот. У по-
четку смо ишли сваке ноћи код комшија Марјановића на спавање. Њи-
ма је била остала штала па смо у њу простирали сламу и тако сви зајед-
но спавали. Послије смо успјели оспособити једно собу која је била на-
пола изгорјела па смо тако презимили. Већ се почетком 1945. године
чуло да Њемачка посустаје и да би се рат могао ускоро завршити. Ус-
таше након покоља у јуну нису више у већем броју долазиле у село,
пошто се и партизански покрет омасовио и скоро сав преостали народ
је био ангажован на неки начин. Још увијек се народ повлачио пред на-
иласком неке војске, док се не утврди коме припадају. Ми смо још уви-
јек живјели у нади да ће се појавити неко од наших, пошто нисмо знали
шта је било са оцем, стрицем Млађеном и дједом. Да је рат завршен и
да је наш крај коначно ослобођен, сазнали смо након што смо се у
прољеће 1945. повукли пред наилазећом непознатом војском у село
Диздарлије. Ту су нас у воћњаку Луке Стојаковића пронашли партиза-
ни из Србије и рекли нам да се слободно вратимо кући и да никад више
нећемо бјежати. 

Недуго након што је проглашено да је рат у потпуности завр-
шен, вратио се из ропства из Норвешке наш комшија Бранко Кос. Тада
смо сви ишли код њега да питамо да ли је видио неког од наших. Нама
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је рекао да је мој отац заробљен заједно са њим на Козари, и да су са
Козаре отјерани на Церовљане и затворени у штале три дана без хране
и воде. Након тога су сточним вагонима транспортовани за Сајмиште.
Ту су прво били на некаквим барама. Сви они који су похватани на Ко-
зари били су ангажовани на шумским радовима. Ту је Бранко једном
искористио прилику и покушао побјећи и био ухваћен од стране Није-
маца и упућен је у Норвешку. Посљедњи пут је мог оца видио како ле-
жи потрбушке на голој земљи у несвијести сав поцрвенио од јаког сун-
ца и испуцале коже на леђима, коју су други логораши откидали и јели
усљед велике глади. Не сјећам се ко нам је то рекао, али чули смо да су
стриц и дјед Млађен страдали у самом логору Јасеновац. Причали су да
је један усташа из неког разлога убио стрица пред дједом и да је дјед
онда опсовао такву државу, а усташа је потом убио и њега. Након рата
успјели смо својим тешким радом и уз помоћ комшија да некако обно-
вимо имање да буде довољно за нас да преживимо, мада без пет муш-
ких глава никад није могло бити оно исто.

Данас смо живи мој брат Миле и ја. Миле са својом породицом
живи у Козарској Дубици. Више нема презимена Марин у Бачванима.

 

 

Драгутин Марин, каплар, погинуо на Козари (други здесна)
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Млађен Марин, убијен у логору
Јасеновац пред очима свог оца

(десно)

Миле, Ђуја и Радосава Марин,
сликано након рата

Закључна мисао

„Сјећање баке Ђује“ је једно у низу сјећања која потврђују и чињени-
цама поткрепљују страдање српског народа са подручја општине Ко-
зарска Дубица. Голготу Козарске офанзиве осјетили су сви Срби, а ни-
јансе њихових запажања изњедравају снагу и понос најстрадалнијег на-
рода у току Другог свјетског рата – Срба.
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Goran Vukliš

The memory of Đuja Vukliš

Summary: This paper is composed of written memory of Đuja Vukliš, born in 1930
as Đuja Marin in Bačvani, village in today's municipality of Kozarska Dubica. The
memory contains a brief family history, followed by a detailed account of the days
of occupation and resistance, with a special focus on the ordeal during the Kozara
Offensive in 1942, as well as the following years of war in the villages surrounding
the town of Dubica. The memory was collected and transcribed by her grandson,
Goran Vukliš.
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Прилози

Contribut ions
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Обиљежавање 75 година од 
почетка геноцида над Србима, 
Јеврејима и Ромима у 
концентрационом логору 
Јасеновац

Тања Дерикућа

Новинска агенција Републике Српске
– СРНА; tanja.derikuca@gmail.com

UDK 343.819.5(497.15)"1939/1945"

DOI: 10.7251/TOP1703169V

У заједничкој организацији влада Републике Српске и Србије, у Спо-
мен-подручју  Доња  Градина,  испред  „Тополе  ужаса“,  19.  августа
2016. године обиљежено је 75 година од почетка геноцида над Срби-
ма, Јеврејима и Ромима у концентрационом логору Јасеновац. Обиље-
жавању је присуствовало око 7.500 посјетилаца. Поводом 75 година
од формирања логора у насељу Јасеновац,  кустоси Јавне установе
„Спомен-подручје Доња Градина“ Тања Тулековић и Дејан Мотл при-
премили су изложбу фотографија и докумената под називом „Кон-
центрациони логор Јасеновац 1941.  године“, која  говори о форми-
рању Независне Државе Хрватске и формирању концентрационог ло-
гора Јасеновац, а која је овим поводом званично и отворена. Про-
фесор Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци Горан Ла-
тиновић  одржао је  историјски  час.  Присутнима  су  се  обратили и
предсједник Владе Србије Александар Вучић те предсједник Репу-
блике  Српске  Милорад  Додик.  Централној  манифестацији,  која  је
одржана на платоу испред „Тополе ужаса“, присуствовали су и срп-
ски  члан Председништва БиХ Младен  Иванић,  министри  у  Влади
Српске и Србије, представници Народне скупштине Републике Срп-
ске, Српске православне цркве, делегација Покрајинске владе Војво-
дине, Савеза јеврејских општина и ромске националне мањине. 

185



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. III, бр. 3 (2017)

Изложба „Концентрациони логор 
Јасеновац 1941. године“

Фотографијама и документима дат је преглед историјских догађаја,
почев  од  10.  априла 1941.  године, када  је  проглашена Независна
Држава Хрватска и када је њемачка војска ушла у Загреб, уз свечани
дочек становништва Загреба, до јануара 1942. године, када је село
Доња Градина прикључено систему логора Јасеновац те постало ње-
говим највећим стратиштем. Доношењем законских одредаба ство-
рио се привид у законитости и чишћењу хрватске територије од, за
власти НДХ, непожељног становништва, те су на изложби приказане
неке од њих попут Законске одредбе за обрану народа и државе, За-
конска одредба о забрани ћирилице, Законска одредба о прелазу с
једне вјере на другу и др. 

Обесправљеност становништва види се и кроз ознаке које су
припадници  српског  и  јеврејског  народа  морали  да  носе.  Тако је
приказана ознака коју су Срби у Бјеловару морали да носе око руке,
као и ознаке које су носили Јевреји. На изложби су приказани и раз-
личити огласи – наредбе за попис Срба, Јевреја и Рома, чиме су влас-
ти настојале себи олакшати уништење припадника ових народа. 

С обзиром на то да су усташким злочинима претходили, али и
пратили их говори државних функционера, као и проповиједи поје-
диних католичких свештеника, у изложбу су уврштене изјаве Миле
Будака, министра за наставу и богоштовље Независне Државе Хрват-
ске,  Виктора Гутића, великог жупана Велике жупе Сана и Лука, др
Младена Лорковића, министра вањских послова Независне Државе
Хрватске,  др Милована Жанића, предсједника Законодавног повје-
ренства и професора Александра Сеитза.

Изложба показује и процес протјеривања једног дијела срп-
ског становништва, као и процес насилног прекрштавања. Фотогра-
фије прогнаног српског становништва свједоче о том протјеривању,
док је текстуално објашњен сам начин на који су усташке власти ово
спроводиле. Уз фотографије насилног прекрштавања Срба приказане
су и изјаве Љубице Живановић, Марије Душанић и Јована Момчило-
вића које свједоче о условљавању православних за прелазак на като-
личку вјеру зарад спаса. 

Изложене су и фотографије тијела убијених српских сељака у
селу Гудовац код Бјеловара, као и фотографије дрвеног маља и спе-
цијално  израђеног  ножа  „србосијек“,  којим  су  убијани  логораши
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концентрационог логора Јасеновац. Ту су и фотографије јасеновач-
ких докумената који свједоче о злочинима под окриљем НДХ-а.

Приказано је и оснивање првих логора у Независној Држави
Хрватској као и систем логора смрти чији је центар био у Госпићу а
који је био претеча логору Јасеновац.

Централни дио изложбе говори о оснивању концентрационог
логора  Јасеновац. Посебно се  истиче чланак из  усташких  новина
„Хрватски народ“ од 23. августа 1941. године, у ком је саопштено да
почињу радови на исушивању Лоњског поља. То је уједно и прва ви-
јест о логору Јасеновац.  Усташе су на тај  начин обмануле јавност
својом правом намјером, а то је оснивање најмонструознијег логора
из периода Другог свјетског рата. Такође, акценат је стављен и на
српску породицу Бачић чија је имовина конфискована а све компо-
ненте њихове „Прометне задруге“ стављене су у функцију логора.
Изјаве логораша употпуњују слику о начину живота у логору те о
стравичним ликвидацијама логораша. Изложба завршава са  јануа-
ром 1942. године, када је село Доња Градина прикључено систему
логора Јасеновац те постало његовим највећим стратиштем.

Историјски час

Професор Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци Горан
Латиновић рекао је у Доњој Градини да је вјековна тежња римокато-
личких Хрвата била истребљење српског народа и геноцид. „Срби су
вијековима бранили ставове слободних људи, што је сметало римока-
толицима  Хрватима.  Њихова  вјековна  тежња  била  је  истребљење
српског народа“, рекао је Латиновић. Према његовим ријечима, кул-
минација хрватских вјековних тежњи догодила се 1941. године фор-
мирањем концентрационих логора смрти Јасеновац и осталих логора
чији је циљ био уништење логораша. Он је подсјетио да су Независну
Државу Хрватску подржали и Римокатоличка црква, али и тадашњи
муслимански прваци. Латиновић је подсјетио да се за истребљење
Срба залагала хрватска правашка идеологија и један од предводника
хрватског народа Анте Старчевић. „Србима се у НДХ, али и вијекови-
ма прије тога, не признаје национална и вјерска равноправност, пра-
во на писмо и достојанство, што није запамћено прије, али ни пос-
лије тога“, нагласио је Латиновић.

Поруке овог догађаја усмјерене су на чување сјећања на жртве
концентрационог логора Јасеновац и његовог највећег стратишта Доње
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Градине, реакција су на ревизионизам који је све присутнији у данаш-
њој Републици Хрватској и са јединственом поруком да се никада и
нигдје више не понови.
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Упутство сарадницима

Топола:  часопис Спомен-подручја  Доња Градина представља научни
часопис ЈУ Спомен-подручја Доња Градина, који излази једном годиш-
ње у једној или више свесака. Главни циљеви часописа су истраживање
историје шире околине Козарске Дубице, затим истраживање историје
геноцида и ратних злочина на подручју Независне Државе Хрватске
(1941–1945) са фокусом на логор Јасеновац и стратиште у Доњој Гра-
дини, као и развој критичког промишљања тема као што су геноцид,
ратни злочини и Холокауст у Другом свјетском рату.

У складу с тим циљевима, часопис одликује посебна структура и тема-
тика, изражена кроз сљедеће рубрике:

1) Историјска истраживања

Рубрика научно обрађује историју Дубице и ширег дубичког подручја
(Козаре, Поткозарја и Просаре) те подручја са обје стране ријека Уне и
Саве од Костајнице до Градишке, без временског ограничења. За ову
рубрику прихватљиви су и научни радови који обрађују историју већих
географских јединица (нпр. Поуња, Босанске Крајине, Баније или за-
падне Славоније), посебно са фокусом на историју Другог свјетског ра-
та, и ако ратне догађаје и страдања на дубичком подручју стављају у
шири историјски контекст.

2) Студије о рату и геноциду

Сегмент часописа посвећен темама које су важне за дјеловање и миси-
ју Спомен-подручја Доња Градина. У овој рубрици објављиваће се науч-
ни текстови који говоре о логору Јасеновaц и стратишту Доња Градина,
о ратним злочинима, страдању становништва, геноциду и другим лого-
рима у НДХ и шире, те о геноциду и Холокаусту у Европи под Трећим
рајхом. Рубрици одговарају и текстови општег типа који са теоријског
или психолошког гледишта прилазе овим темама.

3) Документи и сјећања

Дио часописа посвећен објављивању историјских извора — архивске
грађе и ауторизованих сјећања. Примарна тематика извора односи се
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на логор Јасеновац, односно на рат и ратне злочине на територији НДХ
(1941–1945). Секундарно, објављиваће се и архивска и мемоарска грађа
од посебног научног и образовног значаја која се односи на историју
Дубице и ширег дубичког подручја, без временског ограничења.

4) Ставови

Часопис обезбјеђује простор за краће полемичке текстове који аргу-
ментовано образлажу одређени критички став у односу према проце-
сима и дешавањима, односно другим ставовима и текстовима, а који су
уско тематски везани за питања страдања, ратних злочина и Холокау-
ста у Другом свјетском рату, те пратеће културе сјећања.

5) Прилози

Простор за прилоге резервисан је за текстове који се због своје форме
не уклапају у претходне рубрике. Поред приказа књига, које су садр-
жајем сродне тематици часописа, ова рубрика је превасходно намије-
њена извјештајима о дјелатностима Спомен-подручја Доња Градина и
других сродних установа, те прилозима просвјетних и научних радника
из области педагошко-образовног рада на тему ратних злочина и гено-
цида под НДХ.

Сарадници који шаљу своје радове дужни су да наведу своје пуно име и
презиме, институцију у којој раде и своју и-мејл адресу. Радови за прву,
другу и трећу рубрику третирају се као научни радови и уз себе морају
имати апстракт (до 150 ријечи), кључне ријечи (до 10) и сажетак на
енглеском језику (прихвата се и превод апстракта).

Текстови достављени за прву и другу рубрику морају бити квалитетни
радови научног карактера и морају посједовати научни апарат. Од ових
радова очекује се да испуњавају један од два услова: 1) оригиналан нау-
чни допринос у тематици коју обрађују, са изношењем нових чињеница
и сазнања добијених употребом научне методологије са могућношћу
провјере извора (оригинални научни рад), 2) квалитетан синтетички
преглед досадашњих резултата науке, односно критички осврт на исте
(прегледни чланак). У трећој рубрици, уколико се објављују преписи
архивских докумената,  сваки документ мора уз себе имати име ар-
хивске установе у којој се чува, назив фонда и сигнатуру. Приређивачи
су одговорни за тачност преписа докумената, односно за тачност и ау-
тентичност транскрипције сјећања. Текстови за четврту и пету рубрику
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не сматрају се научним радовима, па стога не морају имати уз себе ни
научни апарат.

Текстови се достављају на мејл адресу редакције у DOC или ODT фор-
мату, папир А4, фонт  Times New Roman ili  Liberation Serif, величина
слова 12 (за фусноте 10), без прореда (1.0). Обавезни су наводници у
складу са језичким стандардом, дупли доњи па дупли горњи, [ „ ] и [ “ ],
који се на тастатури за српски језик добијају комбинацијом AltGr + S и
AltGr + D.

Пожељно је да текстови за прве двије рубрике садрже до 16 страница.
Уколико се ради о текстовима од посебног значаја, могуће је, у саглас-
ности са редакцијом, премашити ову границу. Преписи докумената у
радовима за трећу рубрику морају имати величину слова 11, а ауторски
коментар величину 12. Дозвољена величина текстова за четврту руб-
рику („Ставови“) је шест страница А4 формата, а текстови већи од тога
неће бити прихваћени.

Научни апарат наводи се у фуснотама (Footnote). Архивска грађа наво-
ди се на сљедећи начин: установа (скраћеница), фонд (број или скраће-
ница), сигнатура; даље у тексту у скраћеној верзији. На примјер:

—  Архив Републике Српске (АРСБЛ), Изванредни народни суд
Бањалука (88), бр. 4.

— АРСБЛ, ф. 88, бр. 30.

Књиге се наводе тако што се наведе аутор, наслов (у курзиву), мјесто и
година издања и број странице:

— Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i soci-
jalističkoj revoluciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 199.

— D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u..., 240.

Текстови објављени у зборницима и часописима наводе се тако што се
наводи аутор, назив текста (под наводницима, без курзива), назив пуб-
ликације (без наводника, у курзиву), уредник, мјесто и година издања
(уколико је часопис, мјесто долази у загради иза назива публикације, а
број и година након те заграде), број странице:

— Sanja Gladanac, „Uspostava državnog školstva na području Velike
župe Vrhbosna“, u: Bosna i Hercegovina 1941: novi pogledi, ur. Hus-
nija Kamberović, Sarajevo 2012, 67.

— S. Gladanac, „Uspostava državnog školstva...“, 71.
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— Miladin Životić, „Patriotizam i socijalizam“, Praxis (Zagreb), br. 3-
4, 1972, 489.

— M. Životić, „Patriotizam i socijalizam“, 495.

Текстови са интернета наводе се на исти начин, с тим да се назив сајта
ставља у једноугласте заграде уз навођење датума приступа:

— Slavko Goldstein, „Ratovanje na pravoj strani“, Novosti (Zagreb),
24. 7. 2011. <www.novossti.com, 25. 9. 2013>.

— S. Goldstein, „Ratovanje na pravoj strani“.

Прихватају се и ћирилички и латинички текстови. Текстови на српском
језику биће лекторисани о трошку редакције. Аутори који своје текс-
тове достављају на другим језицима дужни су да обезбиједе лекториса-
ње својих текстова.

Достављене текстове разматраће чланови редакције. Они који не испу-
њавају услове биће одбијени, а они који би могли бити објављени уз
извјесна побољшања, биће враћени ауторима на дораду, уз коментар
анонимног редактора. Редакција задржава право да измијени наслов
рада уколико сматра да исти није сагласан са садржајем текста.

Рок за доставу радова: 31. јануар 2018.

И-мејл адреса: redakcija@jusp-donjagradina.org
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Instructions for authors

Topola: Journal of Memorial Zone Donja Gradina1 is a scientific journal pub-
lished annually in one or more issues. Two primary goals of this journal are:
1.) to foster the research of history of the wider geographic region of Koza-
rska (Bosanska) Dubica, 2.) to further the ongoing historical and multidisc-
iplinary research into the history of genocide and war crimes on the terr-
itory of the Independent State of Croatia (NDH) (1941–1945), focusing on
the Jasenovac concentration camp, as well as to to encourage the critical
examination of issues such as genocide, war crimes and the Holocaust dur-
ing the Second World War.

Based on those premises, the journal is structured through following secti-
ons:

1.) Historical Researches

This section is intended for scholarly texts that explore the history of Dubi-
ca, its wider geographic region, including Kozara and Prosara mountains,
as well as the entire territory surrounding the Una and Sava rivers from
Kostajnica to Gradiška, with both sides of the riverbanks, and without a ti-
me-frame. In this section we will also publish the histories of even wider re-
gions (such as Pounje, Bosanska Krajina, Banija or Western Slavonia), espe-
cially if they are focused on the period of Second World War with an effort
to contextualize the events and processes in the Dubica region.

2.) Studies of War and Genocide

This part of the journal is focused on those issues that are of special inte-
rest for the Memorial Zone Donja Gradina. Here, we will publish scientific
papers that talk about the Jasenovac concentration camp, war crimes, des-
truction of society and loss of civilian life during the war, genocide, other
concentration and death camps in NDH and beyond, the Holocaust in Eur-
ope under Third Reich and so on. Papers that approach these issues from a
generalized, theoretical and psychological viewpoint are also suitable.
1 Topola (Топола), noun — Poplar [Lat. Populus]; the “Poplar of Horror” was a po-

plar tree located at the bank of Sava and Una rivers, used as gallows by the execu-
tioners from the Jasenovac Concentration Camp.
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3.) Documents and Testimonies

Section dedicated for publishing historical sources — archival documents
and testimonies. Primarily, we will publish those sources that give us an in-
sight into history of Jasenovac concentration camp, as well as history of war
and war crimes on the territory of NDH (1941–1945). Secondly, we will
publish historical sources of special scientific and educational significance
for the history of the Dubica region, without a time-frame.

4.) Perspectives

The journal also encourages authors to contribute their short essays that
critically analyze and rethink any given opinions, trends, processes or other
texts in connection to issues of special interest for our journal, such as war
crimes, loss of life and the Holocaust in the Second World War, as well as its
corresponding memory culture.

5.) Contributions

Section for other texts that due to their form do not belong to any of the
previous sections. Here, we'll publish reviews of books which are conceptu-
ally related to our issues, reports on activities of the Memorial Zone Donja
Gradina and similar institutions, reports on educational activities concern-
ed with war crimes and genocide in Second World War, interviews with cu-
rators, teachers, researchers etc.

Authors who send their papers must also write down their full name, insti-
tution and an e-mail address. Papers for first, second and third section are
treated as works of scientific character, so they have to include an abstract
(up to 150 words), key words (10 at most) and a summary that will be tran-
slated to Serbian language.

Papers for first and second sections without an exception must be academic
in nature and must include references (citation). They also have to meet
one of two demands: 1.) original academic contribution to our understan-
ding of issues dealt with by the text, with addition of new facts and pers-
pectives (original scientific paper), 2.) a synthesis of results offered by curr-
ent research in the humanities, or a critical review of that research (review
article). Texts intended for the third section, if they are presenting archival
records, those records must contain the name of the archival institution, re-
cord group (fond) or a record collection name and a signature. Authors are
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responsible for a precise transcription of documents and testimonies. Texts
intended for a fourth or a fifth section are not treated as scientific papers.

Authors should send their papers to the Editorial Board’s email address, in
DOC or ODT formats, A4 paper size, font Times New Roman or Liberation
Serif, font size 12 (10 for footnotes), spacing 1.0. Authors should use proper
English language quotation marks, [ “ ] and [ ” ].

Papers for the first two sections should span up to 16 pages, but we’re open
for even longer papers if they are of high academic quality. Transcriptions
of documents and testimonies for the third section texts should be typed in
font size 11, while author’s own comments would retain size 12. Texts in-
tended for our fourth section (“Perspectives”) should be up to 6 pages long
(size A4); those that do not conform to this request will not be published.

References are to be written in footnotes (not endnotes). Archival records
are cited in the following manner: institution (abbreviation), record group
or collection (its number or its sign), reference code; onward in a shortened
version. For example:

—  National Archives and Records Administration (NARA), Foreign
Record Seized (RG 242), T314, roll 560, frame 1280.

— NARA, RG 242, T314, roll 560, frame 1280.

Reference to books should be starting with the author’s name, follo-
wed by the title (italic), publication place and year, page number:

—  Milan Ristović,  U potrazi za utočištem: jugoslovenski jevereji u
bekstvu od Holokausta 1941–1945, Beograd 1998, 50.

— M. Ristović, U potrazi za utočištem..., 94.

Texts published in journals and conference proceedings should start with
the author’s name, followed by the title of the text (in quotes, no italics),
name of the publication (in italics, no quotes), editor’s name, location and
year (if it’s a journal, location should be written in parentheses after the
publication, followed by the issue’s number outside, and a year inside a
new pair of parentheses), ending with a page number:

— Olga Manojlović Pintar, “Još jednom o Milanu Nediću, emigraciji i
reviziji istorije”, in: Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam: (zlo)u-
potrebe istorije Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata na pros-
toru Jugoslavije, ed. Milo Petrović, Belgrade 2014, 307.

— O. Manojlović Pintar, “Još jednom o Milanu Nediću...”, 309.
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— Alan Labus, “Bitka za Staljingrad i promidžba NDH: kako je po
odluci vodstva NDH poraz Osovine u tisku NDH pretvoren u pobjedu”, in:
Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), no. 1 (2010), 79.

— A. Labus, “Bitka za Staljingrad i promidžba NDH...”, 82.

Texts from the internet should have the same form, while a web address
must be placed in angle brackets with a date of the access; if an address is
longer than 50 characters, please use only the address of the given web-
site:

— “The Trial of Adolf Eichmann”, Session 46, Part 5 of 6, 2012.
<www.nizkor.org, 10. 10. 2014.>.

— “The Trial of Adolf Eichmann”.

Authors whose texts, written in English, were accepted for publication, mu-
st provide a proofreader.

All texts will be taken into consideration by the Editoral Board. Those that
do not conform will be rejected, while the ones that could be published gi-
ven some improvement, will be sent back to the author with an anonymous
comment. Editors may change the title of the paper if they consider the ex-
isting one inadequate in relation to the content.

Deadline: January 31st 2018

E-mail address: redakcija@jusp-donjagradina.org
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