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Ријеч редакције

Поводом седамдесет година од пробоја логораша из концен- 
трационог логора Јасеновац, стручни радници Јавне установе „Спо- 
мен-подручје Доња Градина“, уз помоћ својих колега запослених у 
другим установама из области културе и образовања, одлучили су да 
покрену научни часопис који је добио симболичан назив „Топола“. 
Од свог првог састанка, у септембру 2014. године, чланови редакци- 
је активно су радили на структурирању новог часописа, на тражењу 
сарадника и на писању и сакупљању текстова који ће заједно ство- 
рити први број.

„Топола“ је добила једну структуру која ће, вјерујемо, постати 
препознатљива, и која ће својом стручном отвореношћу омогућити 
многим сарадницима да њихова научна, стручна и образовна оства- 
рења  нађу  пут  до  нас.  Први  дио  часописа,  „Историјска  истражи- 
вања“, посвећен је историји ширег подручја око Јасеновца и Доње 
Градине, укључујући Поткозарје, Козару, Просару и обале Уне и Са- 
ве од Костајнице до Градишке. Други дио, „Студије о рату и геноци- 
ду“, отворен је за текстове научног типа који су посвећени истражи- 
вању историјe рата и геноцида, не нужно ограничених на подручје 
Независне Државе Хрватске и временски период од 1941. до 1945. 
године. У складу са тематиком у обје цјелине, обезбиједили смо и 
простор за објављивање историјских извора – докумената и сјећања – 
који би читаоцу омогућили непосредан контакт са историјским про- 
цесима.

Ствараоци часописа, чији је први број данас пред вама, у свом 
послу водили су се потрагом за истином као главним мотивом. Теш- 
ко бреме рата, страдања и сјећања на жртве које баштини „Спомен- 
-подручје Доња Градина“, пред нас поставља кредо научне објектив- 
ности и радне етике. Надамо се да ће „Топола“ постати медијум кри- 
тичког мишљења и научне реконструкције важних исторјских дога- 
ђаја и процеса. Ми ћемо се, са своје стране, потрудити да „Топола“ 
ту своју задату мисију достојно оствари.

Редакција
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Село Доња Градина

Тања Тулековић

ЈУ СП Доња Градина, 
виши кустос;
tanjatulekovic@jusp-donjagradina.org

DOI: 10.7251/TDG0115013T

УДК 908(497.6 ДОЊА ГРАДИНА)„1941/1945“

 
Апстракт: У тексту се налазе основни подаци о положају села Доња Гради- 
на, о насељавању од праисторије до савременог доба, о становништву те ус- 
ловима и начину живота у самом селу, с тим да је истакнут најзначајнији 
период  по  ком  је  ово  село  забиљежено  у  историји.  Ради  се  о  периоду 
1941–1945. године, када је на власти била тзв. Ендехазија, која је на свом 
путу уништавала и затирала људске и материјалне трагове свега што је 
српско, свега што је православно. С тим у вези, одмах након ликвидације 
становништва, срушене су црква и школа у Доњој Градини.

Кључне ријечи: „градина“, парохија, црква, вјеронаука, писменост, шко- 
ла.

1.) Доња Градина

Село Доња Градина налази се у сјеверозападном дијелу Репу- 
блике Српске, на 45° и 16' географске ширине и 16° и 55' географске 
дужине. Административно припада општини Козарска Дубица (раније 
Босанска Дубица), и од ње је удаљено 16 км, према истоку. Само село 
има облик полуострва: окружено је ријекама Уном и Савом, те просар- 
ским селима Драксенић и Међеђа. Ниска планина Просара удаљена је 
од села 10 км, а планина Козара је удаљена 26 км. Доња Градина лежи 
на десној, алувијалној обали ријеке Саве, насупрот Јaсеновцу (Републи- 
ка Хрватска). Површина села износи 942 ха.

Термин „градина“ словенског је поријекла, а означава мјесто ог- 
рађено насипом, зидом. У ширем смислу обухвата налазишта на доми- 
нантном положају (узвишења, долине ријека, итд.) са утврђењем изгра- 
ђеним од трајног материјала. У ужем смислу, овај термин подразумије- 
ва мјеста трајног боравка мањих или већих заједница, која су самим 
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географским положајем пружала одређен степен безбједности, могућ- 
ност контроле и сагледавања ближе околине. 

Повољан географски и климатски положај погодовао је насеља- 
вању овог подручја још у праисторијска времена. Тада су овај крај насе- 
љавали Илири, индоевропска група народа (племе Мезеја).  Основни 
тип насеља Мезеја представљале су градине, природно или вјештачки 
утврђене. 

Гушењем илирске буне 9. године1 Босна је већим дијелом потпа- 
ла под римску провинцију Далмацију, док је сјеверни дио Босне припао 
провинцији Панонији. Самим тим Градина је припала Панонији. 

Крајем VI вијека Авари надиру у ове предјеле, а Словени у VII 
вијеку. Од 930. године ово подручје доживљава велики успон. На прос- 
тору села Драксенић, Међеђа, Демировац, Доња Градина и Суваја био 
је изграђен велики град Дубица. Најездом Монгола 1242. године под 
вођством Бату-кана, Дубица је била поптуно порушена.

Клима  у  овом крају  чини прелаз између климатских  утицаја 
високих планинских предјела и Панонске низије, а то условљава да над 
овим простором влада умјереноконтинентална клима. Најхладнији је 
мјесец јануар, са просјечном температуром oкo 1º С, а најтоплији је јул, 
са просјечном температуром од 22,1º до 23º С.

Средња годишња количина падавина је 944 мм. Најмања је у ав- 
густу, 60–68 мм, а највећа у касним прољетним и јесењим мјесецима.2

Становништво

Према Шематизму православне митрополије и архидијецезе за 
годину 1882, број становника у селу Доња Градина износио је 370, у 
укупно 65 кућа.3

Према подацима о  структури становништва Аустроугарске из 
1895. године, у Доњој Градини су била укупно 93 домаћинства. Укупан 

1 Др Љ. Михић, Козара, „Дневник“, Нови Сад 1987, стр. 451.
2 Б. Радош, Драксенић, Босанска Градишка, стр. 10.
3 Шематизам  православне  митрополије  и  архидијецезе  Дабро-Босанске  за 

годину  1882,  уредио  Ђорђе  Николајевић,  протопрезвитер,  Земаљска 
тискара, Сарајево 1882, стр. 34.
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број становника износио је 510 — од тога 506 православних, један като- 
лик и три евангелиста.4

Jaсеновац, чардак – стража на ушћу Уне у Саву по М. Клаусу.

Између два свјетска рата, драксенићку општину чинило је шест 
села,  међу  њима  и  село  Доња  Градина,  а  укупан  број  становника 
читаве општине био је 6.0075. Становништво је српско, православно, са 

4 Трећи попис Аустроугарске, извршен 22. априла, 1895. године, дао је пот- 
пунији преглед социјалне структуре становништва по селима Босне и Хер- 
цеговине.

5 Д. Алексић,  Кнежопоље и Кнежопољци у прошлости и садашњости, Бо- 
санска Дубица 1931, стр. 42.
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изузетком Просаре. У Врановцу и у Просари Аустрија је из Галиције 
населила евангелисте њемачке народности6.

Срез босанскодубички7, чији је начелник био Никола Г. Биво- 
ларевић, обухватао је шест општина, које имају укупно 51 село. Укупан 
број становника овог среза био је 33.350, са 5.553 домаћинстава8. Драк- 
сенићка општина, са сједиштем у Драксенићу, обухватала је шест села: 
Драксенић, Демировац, Међеђа, Просара, Клековци и Доња Градина. 
Начелник ове општине био је Миле Вукић, подначелник Миле Миси- 
рача, одборници: Саво Влаинић, Драгоја Корица, Никола Ђикић, Глиго 
Ковачевић, Мићо Кољеновић, Марко Костић, Пане Рокић, Станко Ра- 
шић и Лазо Лончар, а биљежник је био Никола Лончар9. Свако село је 
имало свог кнеза: Драксенић – Сава Влаинац, Демировац – Миле Хр- 
њак, Међеђа – Никола Шкондрић, Просара – Адолф Хес, Клековци – 
Цвијо Петковић, Доња Градина – Нико Вукић. Читав овај систем управе 
у самом срезу имао је за циљ напредак како у економском тако и у 
културно-просвјетном смислу.

Прота Славко Вујасиновић оставио је податак да је Доња Гради- 
на до почетка рата 1941. године10 имала 130 кућа.

Дакле, село Доња Градина је српско-православно. Имало је своју 
цркву,  посвећену Вазнесењу Господњем – Спасовдану. Oвај  празник 
слави се четрдесет дана послије Вакрса. Становништво је поштовало 
свештеника, славило славу. Вјеронаука је била обавезан предмет већ 
од првог разреда основне школе. 

Једнолична ношња становништва доњег Поуња развијала се под 
утицајем сусједне Славоније. У селима Доња Градина, Ћуклинац, Драк- 
сенић, Демировац и Међеђа мушкарци су љети носили широке шни- 
товане гаће, везену кошуљу, тканицу (појас), прслук (од чоје, штофа и 
сл.), шешир славонских клобучара од уваљаног материјала а на ногама 
су били црни опанци или ципеле од коже. Капут и штап такође су били 
обавезни. Женска ношња: шнитована (набрана) сукња, испод сукње су 
биле и по двије-три скути (подсукње), јелече, бијела везена кошуља. 

6 Исто, стр. 43.
7 Прим. аут.: период послије 1926. године.
8 Д. Алексић,  Кнежопоље и Кнежопољци у прошлости и садашњости, Бо- 

санска Дубица 1931, стр. 42.
9 Никола Лончар (1902) убијен је 8. августа 1941. године од стране усташа 

(извор: Т. Тулековић, Књига из тишине: Усташки злочин геноцида у селу  
Међеђа, 1941–1945, Јагодина 2012, стр. 26).

10 П. С. Вујасиновић, Срби као птице, Бања Лука 1994, стр. 200.
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Коса је била уплетена у дуге плетенице, окићене цвијећем. Зими су 
мушкарци носили „ајнцуге“ односно хлаче и капуте, а жене „рекљице“ 
са дугим рукавима, капуте од плиша и сомота11.

Услови и начин живота

Куће грађене прије Првог свјетског рата имале су камене теме- 
ље, подумијенте од храстовог или кестеновог дрвета, диреке између 
којих се шеперало. Кров на кући био је од цијепане даске или шиндре. 
Између два свјетска рата изграђен је већи број кућа од тврдог мате- 
ријала, покривене цријепом. Основно занимање становника села Доња 
Градина јесте  пољопривредна производња и  сточарство.  То  је  усло- 
вљено климом и географским положајем, о којима је већ било ријечи. 
Кукуруз, пшеница и јечам сију се на великим, а поврће углавном на ма- 
њим површинама, за властите потребе. Такође је развијено и воћар- 
ство: узгајају се јабуке, шљиве, крушке. Од крупне стоке узгајају се 
говеда, свиње и живина. Риболов је такође развијен.

О условима и начину живота у селу Доња Градина те почецима 
рата најбоље свједочи извод из текста под насловом „Градина – највећа 
гробница жртава Другог свјетског рата у Југославији“ Милорада Виг- 
њевића из едиције Козара, књига IV:

„На ушћу Уне у Саву налази се село Градина. У њему је прије рата 
живјело око 148 домаћинстава са по пет, шест и више чланова. Богата 
дубичка равница била је позната по добрим приносима жита и ври- 
једним угледним домаћинима. Неки домаћини су имали и стотину и 
више грла крупне стоке, коња, волова и крава.  Имали су неколико 
десетина хектара земље која им је служила за испашу стоке. Многи 
чак нису ни знали колико имају стоке која се слободно кретала по 
равницама и луговима села Градине.

Домаћинства су живјела у слози и углавном се бавила земљо- 
радњом. Само повремено из села су одлазиле групе мушкараца у су- 
сједни  Јасеновац,  гдје  су  радили  на  циглани.  Живјели  су  од  свога 
труда. Ни помишљали нису на рат који би могао од њиховог села нап- 
равити пустош, да њихово село постане највећа гробница људи, жена и 
дјеце из свих крајева наше земље, да ће ту, у заједничкој гробници 
лежати борци народноослободилачког рата и жртве фашизма. 

Дошла је 1941. година и донијела рат какав се није запамтио. 
Осјетило је то и село Градина. Ту, у њиховом сусједству, само преко 

11  П. С. Вујасиновић, Срби као птице, Бања Лука 1994, стр. 158–159.
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ријеке Саве, у Јасеновац, дошле су усташе. Успостављена је по злочи- 
нима позната Независна Држава Хрватска.

Страх је почео да обузима становнике Градине и околних села. 
Почеле су непосредне пријетње усташа. Говорили су да ће сваки онај 
код кога се нађе било какво оружје, муниција или нешто од војничке 
опреме или ко не буде слушао наређења усташке власти бити стри- 
јељан. Кружиле су и пароле усташких идеолога и крвника о томе да 
'Србима  није  мјесто  у  границама  НДХ',  да  треба  'Србе  на  врбе'  и 
слично.

Већ  крајем  јесени  1941.  године  долазило  је  и  до  сукоба  са 
усташама који су из Јасеновца прелазили у Градину. Усташе још нису 
имали смјелости да пређу и да се дуже задрже у селу. Трајало је тако 
све до средине јануара 1942. године. Тада су усташе са јачим снагама 
прешле на десну обалу ријеке Саве и Уне и извршили страшан покољ 
народа у православној цркви у Драксенићу.

Градина, као најистуреније поткозарско село према непријате- 
љу, доживјело је тешке дане. Народ је морао да напусти село. Станов- 
ништво, које је преживјело овај покољ, покупивши оно што је најнуж- 
није од одјеће и хране, кренуло је од својих кућа. Оставили су своја бо- 
гата имања, добар број стоке, жито и друго и настанили се у потко- 
зарским селима изнад цесте Босанска Дубица – Орахова – Босанска 
Градишка.

Овдје почиње трагедија села. У њему се настањују усташе и 
стварају своје упориште. Куће и све остале зграде су уништене. Уста- 
ше су то користиле за прављење бункера. Село Градина је тако поста- 
ло саставни дио усташког логора Јасеновац. Направљени су бункери за 
одбрану из правца Козаре. Али, оно што је најстрашније – Градина ће 
постати мјесто гдје су усташе свакодневно, од почетка 1942. године, 
отпочеле  да  врше  најзвјерскија  ликвидирања  логораша  из  логора 
Јасеновац.

У рату цијела Градина ће постати једа велика гробница. Десети- 
не и десетине хектара некада плодне земље, равнице, претворено је у 
гробнице заточеника логора Јасеновца.

На самом ушћу Уне у Саву налази се велика топола. И она је 
својеврстан  споменик.  На  њој  су  усташе  вјешале  своје  жртве.  На 
сваком кораку овог села умирале су бројне невине жртве најтежом 
смрћу. Има се осјећај да ће се стати на гроб или гробове, на кости 
мртвих којих овдје има свуда разасутих. Не зна се колико је још мртвих 
за чије се гробнице не зна у овом селу“.12

12 Едиција  Козара у Народноослободилачком рату, Записи и сјећања,  књига 
IV, Београд 1978, стр. 464–470.
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До почетка 1942. године становништво је углавном живјело у се- 
лу. Крајем 1941. године десио се један мањи сукоб усташа са локалним 
јединицама. Том приликом убијено је десетак усташа. Међутим, среди- 
ном јануара мијења се ситуација. Градина је остала пуста 14. јануара 
1942.  године,  након стравичног покоља  у  цркви  у  селу Драксенић. 
Усташе су уништиле све стамбене и друге зграде у селу. Плодна поља 
обрађивали су логораши. У Доњој Градини је, за потребе усташке еко- 
номије, радило неколико стотина логораша на обрађивању отете земље 
покланих српских сељака. Свако јутро би логораши скелом били прево- 
жени на рад у Градину, уз пратњу усташа, а навече би се враћали у 
логор. Брали су кукурузе, пресовали сијено. Такође су из Градине одво- 
жене огромне количине одјеће ликвидираних . Потом је та одјећа тран- 
спортована у творницу текстила у Вараждин на прераду.13

Цадик И. Данон Брацо говори овако о економији у селу Доња 
Градина:

„Крај фебруара 1942. године. Један од усташа обратио се групнику 
бараке и рекао да му треба десетак људи за рад на пресовању сена у 
неком суседном селу. Јавио сам се међу првима и стао у строј. Сава је 
била замрзнута и уз леву и уз десну обалу. Прешли смо преко неза- 
леђеног дела Саве и успели се на супротну обалу. Гледао сам на све 
стране и видео да у селу нема ни живе душе. Једино су пси луталице 
безуспешно тражили храну. Ушао сам у прву сеоску кућу и тргао се 
затекавши стравичан призор. Просторије су биле пуне одеће и обуће, и 
то мушке, женске и дечије, сеоске и градске. Схватио сам да је то 
одећа жртава усташког масовног убијања. Кренуо сам даље од куће до 
куће и дошао до краја села не нашавши никог од сељана, док су све 
куће биле пуне одеће убијених људи. Излазећи из једне зграде погле- 
дао сам према југу и угледао обрисе Козаре. Када сам спустио поглед, 
спазио сам дугачку црну јаму. Из јаме се по оној хладноћи извијала 
пара – у њој су лежале гомиле лешева прекланих људи, набацаних 
један преко другог. Схватио сам у каквој се опасности и сам налазим. 
Пожурио сам да се што пре удаљим од тог стравичног места. Пришао 
сам групи логораша која је пресовала сено у четвртасте бале. Радили 
смо брзо, уз стална пожуривања двојице усташа који су нас пратили. 
Предвече смо се опет чамцем пребацили преко Саве и вратили у ло- 

13 Изјава Стеве Шепала, Ријечи које нису заклане, III, Свједочанства прежи- 
вјелих заточеника логора Јасеновац, Јасеновац 1977, стр. 13.
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гор. Кад сам испричао групнику Барарону шта сам видео, он ми је 
објаснио да сам био у селу Градини“.14

Још једно потресно свједочење о „раду“ у Доњој Градини:

„Одређен сам на економију. Већ други дан био сам у Градини, на не- 
ком привременом послу. Батина сам примао немало сваки дан. С тих 
радова у Градини група се враћала у логор у правилу увијек препо- 
ловљена. Они који су недостајали били су у току дана убијани, јер уз 
рад, убијање заточеника сматрало се 'нормалним'.“15

Село је било неприступачно због ровова који су били повезани 
бодљикавом жицом и неколико бункера према поткозарским селима. 
На тај начин су усташе могли „у миру“ да раде свој „посао“. Градина 
постаје  ликвидационим центром концентрационог  логора  Јасеновац. 
Удаљена, изолована... идеално мјесто за вршење стравичних масовних 
ликвидација. Резултат: 105 масовних гробница огромних димензија (ду- 
жине 15–50 м, ширине 3–4 м, дубине око 2,5 м). Истраживањима из 
шездесетих и седамдесетих година двадесетог вијека установљено је да 
се налази 17–21 скелета по 1 м3 у истраженим гробницама Доње Гра- 
дине16. Попут печата у земљи, масовне гробнице у Доњој Градини опо- 
мињу посјетиоце да зауставе свој поглед на њима.

2.) Црква у Доњој Градини

Село Доња Градина је крајем XIX вијека, према подацима Шема- 
тизма православне митрополије и архидијецезе за годину 1882, припа- 
дало демировачкој парохији. Ова парохија обухватала је два села: Де- 
мировац и Градину. Парох је био Марко Павковић, а парохијална Црква 
Св. пророка Илије. У ова два села налазило се укупно 156 кућа и 876 
душа.17 Славиле су се сљедеће славе:

14 Ц. И. Данон Брацо, Сасечено стабло Данонових, Београд, 2007, стр. 94.
15 М. Биличић,  Код куће ми је остала слијепа мајка…, Поруке, Година 2, Ја- 

сеновац 21.6.1971, број 2 (3), стр. 3.
16 Р. Булатовић, Концентрациони логор Јасеновац, Сарајево 1990, стр. 174.
17 Шематизам  православне  митрополије  и  архидијецезе  Дабро-Босанске  за 

годину 1882, уредио Ђорђе Николајевић, протопрезвитер, Земаљска тиска- 
ра, Сарајево 1882, стр. 34.
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Св. Јован:  породице Даниловић, Шпица, Ожеговић, Јанковић, 
Јелисавац, Бабић, Ковачевић, Бјеловук, Рапаић, Рњак, Пјевић, Миљуш, 
Корица.

Св. Ђорђија: породице Радмановић, Бањац, Петровић, Обућина, 
Глигић, Драгишић, Мисирача, Прибић, Ковачевић, Париповић, Заклан, 
Човић, Мећава, Жабић, Гачић, Пиђа.

Св. Пантелија: породице Ђико, Југовић.
Михољдан: породица Мирић.
Срђевдан: породица Ристић.
Св. Лука: породице Рашић, Трубарац.
Св. Димитрије: породица Живковић.
Св. Ђурђиц: породице Вукић, Коњодер, Шаркан, Ковачевић.
Св. арханђел: породице Пралица, Марчета, Димић.
Св. Тома: породица Панић.
Св.  Никола:  породице  Павковић,  Ковачевић,  Марић,  Батић, 

Комадина, Шпица, Бабић, Лукић, Лешковић, Котур, Секулић, Драгељ, 
Рокић, Милошевић, Корица, Богић, Малешевић.

Св. Стефан: Бараћ.

Дрвена капелица на гробљу подигнута је за живота попа Марка 
Злојутра, а 1899. године озидана је лијепа црква и снабдјевена свим ут- 
варима18. Поп Марко становао је у близини чардака спахије Џинића у 
Демировцу.

Свештеник Мирко Павић служио је у Демировцу 1902–1930. го- 
дине. Становао је у кући Симе Батајића у селу Међеђа до 1918. године, 
а потом у спахијском чардаку Џинића19.

Црква посвећена Вазнесењу Господњем – Спасовдану подигнута 
је 1907. године.

18 Поп Мирко Злојутро (1835–1900), родом је из Горњоселаца, живио у Деми- 
ровцу. У Манастиру Моштаница учио је као манастирски ђак. Забиљежено 
је да је поп Мирко знао читати и писати, крстити, вјенчати и опојати, али 
службу није до краја знао опслужити.

19 П. С. Вујасиновић, Срби као птице, Бања Лука 1994, стр. 123.
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Скицу цркве у Доњој Градини за потребе овог текста урадила је 
дипл. арх. Лана Бараћ из Козарске Дубице

Милан (Станко) Пјевић пише:20

„Црква се звала Свети Спас21. Била је лијепо саграђена. Сјећам се ико- 
ностаса. Сваке године је одржаван збор на Спасовдан и на Свету Пет- 
ку22. За Ускрс се исто окупљало. Сваке недјеље је била игранка, играло 
се коло. Дјеца су обавезно ишла са родитељима. Поп је долазио из 
Драксенића.  Црквена општина је  био Драксенић,  срез  у  Дубици,  а 
округ је био Бања Лука. Звонар у цркви био је Мића Мећава. Уз попа је 
појао Перо Мећава, а за неки већи празник окупљао се мушки хор. 
Црква је била пуна сваки пут, нарочито кад је збор. Поред цркве се 
налазила велика надстрешница. Ту се припремао ручак за дан цркве. 
Пекла се пита, кокош, прасе. Долазио је начелник из Дубице, прис- 

20 Милан (Станко)  Пјевић (1928),  село Доња Градина;  изјава  од 22.  марта, 
2011. године.

21 Вазнесење  Господње  црква  слави  у  четрдесети  дан  послије  Васкрсења 
Христова, када се Господ узнио на небо, и увијек пада у четвртак, шесте 
недјеље послије Васкрса.

22 Славна светитељка српског порјекла, рођена у граду Епивату. Упокојила се 
у  XI  вијеку. Њене мошти налазе се у граду Јaшу у Румунији. Слави се 27. 
октобра.
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тав23 и неки већи чиновници. Ђаци су ишли за празнике рецитовати у 
цркву. Имали смо народне ношње. Углавном су ишли први и други 
разред. Стајали смо испред црквеног пјевача. Учитељ нам је дириго- 
вао.  Рецитовали смо или хорски пјевали. За сваки распуст свако је 
морао имати по једну рецитацију“.

Јереј Данило Ћућун био је демировачки парох до почетка Другог 
свјетског рата. Водицу је светио на Јовањдан, 20. јануара. Такође је 
држао часове вјеронауке, која је била обавезан предмет у школи. Први 
разред је учио лакше молитве: Оченаш и Богородицу. Други разред 
исто то, и још понеку молитву. Трећи и четврти разреди су, уз наведене 
молитве, већ полако почињали да уче црквену историју. Милан Пјевић 
пише:

„Сваког четвртка долазио је у школу поп за вјеронауку. Тај дан нисмо 
имали наставе. Само је била вјеронаука. Црквенословенски дијете не 
може изговорити како треба. Ја сам обично знао замуцати“.

Црква и поп су се држали као светиња. Није било куће да није 
славила славу, прослављала Божић, Ускрс, и остале православне праз- 
нике. Тако све до 1941. године. Доласком Независне Државе Хрватске 
на власт, становништво овог села дијелом је побјегло, а дијелом ликви- 
дирано. Ноћу, 10/11. јула 1941. године, демировачки парох Данило Ћу- 
ћун, са још шесторицом православних српских свештеника из Среза бо- 
санскодубичког, одведен је у Бановинску болницу у Босанској Дубици, 
својеврстан затвор. Ту су остали до 27. јула, а затим су пребачени у 
Цапраг. Цапраг је био препун па их послаше у Славонску Пожегу. У 
Славонској  Пожеги су остали 7–8 дана.  Почетком августа стигло је 
наређење из Загреба да се ова група свештеника пребаци у Србију. Ње- 
мачка команда из Београда сазнала је за намјеру усташа да их побију 
те је хитно затражила ову групу свештеника24. Након одвођења свеште- 
ника црквена имовина је конфискована од стране усташа. Милан Пје- 
вић пише:

„Црква је срушена 1941. године. Срушена је са топовима из Јасеновца. 
Ја сам био са покојним оцем овдје у Тишини25 кад су топови гађали. То 
је било негдје пред Нову годину, 26–27. децембра, 1941. године. Нај- 

23 Чиновник среске полиције. Налазио се на челу стана среске јединице.
24 П. С. Вујасиновић, Срби као птице, Бања Лука 1994, стр. 12–14.
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прије је граната ударила у торањ, па се торањ срушио. Онда су испа- 
лили још двије гранате у доњи дио цркве. Није баш до темеља била 
срушена, али је кров и доњи дио цркве остао рушевина. Усташе су 
циглу од ове цркве искористили за прављење бункера. Године 1945. 
вратили  смо  се  у  Доњу  Градину.  Затекли  смо  само  темеље  Цркве 
Светог Спаса.“

Допис – обавјештење Заповједништва сабирних логора Јасеновац 
од 3. маја, 1942. године Пучкој26 школи Јасеновац свједочи о њиховом 
систематском уништавању свега што је српско, као и о затирању тра- 
гова материјалне културе истих. 

Факсимил документа (извор: А. Милетић, Концентрациони логор 
Јасеновац, књига 4, Јагодина 2007, стр. 77.)

25 Прим. аут.: Тишина је бара, рукавац – старача ријеке Уне, удаљена од цркве 
200 м. 

26 Прим. аут.: пучка = основна.
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Године 1950. неколицина мјештана села Доња Градина,  међу 
њима и Милан Пјевић, уочи Спасовдана, на мјесту некадашње цркве 
ископаше рупу и у њу усадише крст. Крст је од храстовог дрвета ис- 
тесао Јован Миљуш. На крст објесише икону Светог Спаса, коју им је из 
Београда донио поп Брацо27. Милан Пјевић пише:

„На Спасовдан ујутро пођем да видим како све то изгледа. Ја тамо – 
нема крста! Гледам свуда около... кад у јарку лежи крст изрезан на 
комадиће, а икона полупана. Послије тога дође по мене исљедник... и 
три мјесеца одлежим у затвору због постављања крста! Више није било 
покушаја да се гради црква. То није нико смио ни споменути“.

На аутентичном мјесту некадашње цркве, мјесна заједница До- 
ња Градина подигла је 2009. године крст са плочом.

3.) Школа у Доњој Градини

Писменост на овом подручју се за вријеме Турске у првом реду 
учила код занатлија, те у Манастиру Моштаница у планини Козара. 
Почеци писмености везани су  за  улогу  и  потребе цркве:  читање и 
преписивање молитви и богослужбених књига. Овако је било све до 
1857. године, кад је основана прва основна школа у Босанској Дубици, 
бројећи  тад  десетак  ђака.  Временом  је  порастао  број  ђака,  што  је 
утицало на оснивање и других школа по околним селима.

Под Аустроугарском, користећи се црквено-школском аутономи- 
јом добијеном 1905. године, наставило се са оснивањем школа, наро- 
чито по селима28. Подизањем школа ширила се и јачала национална 
свијест у народу. То је била прва фаза у оснивању школа – оснивање 
српских народних основних школа, и трајала је до 1914. године. Друга 
фаза –  оснивање народних државних основних школа,  трајала је  од 
1918. до 1941. године.

Основна школа у Доњој Градини основана је 1921. године. Учи- 
тељ је био Ђорђе Николић29. Милан Пјевић пише:

27 Прим. аут.: поп Брацо је тада био поп у цркви у Јасеновцу.
28 Д. Алексић, Кнежопоље и Кнежопољци, у прошлости и садашњости, Бо- 

санска Дубица, 1931, стр. 65
29 Исто, стр. 66.
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„Школа је била под тополом. Ту се за вријеме Аустроугарске налазила 
жандармерија. Била је то велика зграда на спрат. На тавану је био 
затвор. Кад се Аустроугарска повукла, ту је остала школа. Ту се ишло 
од првог до петог разреда, тзв. ПЕТОВНИЦА. Нас је било око 120–130 
ђака. Највише нас је у једном периоду било 140! Сви заједно смо ишли. 
Послије петовнице се ишло на занат, и то само врлодобри и одлични 
ђаци.  На  занат  се  ишло  у  'Привредник'  у  Београд.  То  је  држава 
школовала.  Одређивало  се  по  знању  гдје  ко  иде.  Сам  ниси  могао 
изабрати.“

Школске приредбе одржавале су се за Сретење Господње (четр- 
десет дана послије Божића). Милан Пјевић пише:

„Учитељ је водио приредбе. Училе су се улоге... сви су учествовали, и 
дечки, и старији мушкарци и жене, каквих год је требало! Имали смо 
добре  кулисе.  Толико  су  биле  добре  да  су  их  посуђивали  чак  из 
Јасеновца.  Долазило  је  много  свијета  гледати  приредбе.  Школа  је 
имала 150 или 250 столица за почасне госте,  а  за остале  су  биле 
обичне клупе. Мој покојни отац је кувао кафу. Није тад ишло пиће. На 
почетку сваке приредбе хор, мушки и женски, изводио је химну 'Боже 
правде'. А ја се сјећам пјесме: 

'Листај горо, листај гаравице
У теби се пије рујно винце!'“

Школа је такође срушена доласком Ендехазије на власт. И од 
њене цигле усташе су правили бункере!

Нова школа направљена је негдје око 1955. године, на мјесту 
гдје се данас налази дом у Доњој Градини. Ту се налазио и учитељски 
стан.
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Summary

Vil lage of Donja Gradina

Village of Donja Gradina, at the Northwest tip of Republic of Srpska, was 
inhabited in the prehistoric era. Throughout the centuries, tribes and na- 
tions  settled  and  moved  through  it.  Today,  it's  an  ethnic  Serb  village, 
Orthodox by religion, and it's best known as the mass execution and grave 
site of the WWII Jasenovac Concentration Camp. Memorial site Donja Gra- 
dina encompasses 105 mass graves of large proportions (15 to 50 meters in 
length, 3 to 4 meters in  width and about 2,5 meters in depth). Reseach 
conducted in the sixties established that every cubic meter of graveyards 
contain 17 to 21 skeletons. This text also describes the school and the 
church in Donja Gradina. Literature itself is quite scarce. Thanks to Milan 
Pijević, we were able to partially describe how these objects looked,  and 
also to have some insight into the lives of the villagers before WWII, and in 
part, during the war.
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Kraj logora III — Ciglana
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Apstrakt: Logor III – Ciglana bio je najveći jasenovački logor. Osnovan je sredi- 
nom novembra 1941. i postojao je do kraja aprila 1945. Prije nego što su ustaše 
napustile ovaj logor, započeli su njegovu likvidaciju i uništavanje tragova zloči- 
na koji su u njemu učinjeni. Posljednja grupa logoraša učinila je herojski podvig 
i izvršila proboj iz logora, u kojem je preživilo 90 logoraša. Sve do sredine šez- 
desetih godina, prostor ovog logora bio je prepušten prirodi. Godine 1965. na- 
pravljen je spomenik, a dvije godine kasnije osnovano je spomen-područje koje 
se brine o prostoru nekadašnjeg logora.

Ključne riječi: Jasenovac,  logor III  –  Ciglana,  ustaše,  logoraši,  proboj,  spo- 
men-područje

Uvod

Preuzimanje uprave/reokupacija tzv. druge okupacione zone od stra- 
ne fašističke Italije u ljeto 1941. dovela je do izmještanja dotadašnjeg glav- 
nog koncentracijskog logora sa sjedištem u Gospiću na novu lokaciju.1 Us- 
taška obrana, odnosno Ured III Ustaške nadzorne službe, koji je na čelu s 
Vjekoslavom Maksom Luburićem2 imao upravu nad svim logorima u NDH, 
odlučila je da budući logor smjesti na područje Lonjskog polja. Postojalo je 
nekoliko razloga za to. Blizina Save i Struga je, s jedne strane, onemoguća- 

1 Gospićka grupa logora (Jadovno, Slana i  Metajna)  postojala je do  sredine 8. 
mjeseca 1941. godine. Te logore ustaše su morale napustiti, jer se oružane sna- 
ge NDH nisu mogle uspješnije suprostaviti sve većoj aktivnosti ustanika koji ak- 
tivno počinju borbu od ljeta 1941. godine. Zato je italijanska vlada odlučila da 
njena vojska zaposjedne pojas koji se prostirao južno od linije Vinica – Plitvička 
jezera – Plješevica – Šator planina – Velika Golija – Prenj – Troglav, čime su se i 
Gospić i Jadovno i Slana i Metajna našli pod italijanskom vojnom upravom vlaš- 
ću (prim. aut.).
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valo bjekstva iz logora, kao i eventualne pokušaje napada na njega. Osim 
toga, to se područje nalazilo na mjestu dodirnih točaka nekoliko regija (Pot- 
kozarja, Banije i zapadne Slavonije), u kojima je srpsko stanovništvo činilo 
znatan udio. To je ustašama omogućavalo brzo i lako dovođenje stanov- 
ništva iz navedenih područja u logor, a deportacije su se mogle vršiti pješice 
ili uz pomoć zaprežnih kola. Tome treba dodati i željezničku povezanost tog 
područja  s  gotovo  svim  krajevima  NDH,  jer  je  željeznička  pruga  Zag- 
reb–Beograd prolazila kroz buduće sjedište novog logora. Računa se da su 
prvi zatočenici dopremljeni na željezničku stanicu u Jasenovac između 19. i 
21. avgusta 1941, čime je označen početak postojanja koncentracijskog lo- 
gora Jasenovac.3

Jasenovački  logor  imao  je  svoju  genezu  nastanka.  Isprva  je  bio 
smješten izvan naselja Jasenovac, na lokacijama Krapje i Bročice, koje su 
bile udaljene nekoliko kilometara od Jasenovca. Radilo se o logorima I i II, 
koji  su  bili  smješteni  uz  samu  desnu  obalu  rijeke  Strug.  Zbog  velikih 
jesenjih poplava, oba logora su sredinom novembra 1941. ukinuta, a os- 
novan je novi, Logor III, na ulazu u samo mjesto Jasenovac. Do rata su se tu 
nalazila inudustrijska postrojenja jasenovačke porodice Bačić, među kojima 
je dominirao pogon za proizvodnju cigle (prema kojem će logor ponijeti 

2 Vjekoslav Luburić Maks, rođen  1914. Humcu  kod Ljubuškog, ubijen  1969. u 
Karkagenteu kod Valensije. Bio je jedan od najvećih zločinaca  u NDH.  Godine 
1931. bio je osuđen na pet mjeseci zatvora zbog pronevjere. Poslije odslužene 
kazne otišao je u Suboticu, a odatle u ustaški teroristički kamp u Janka Pusti u 
Mađarskoj. Čim je osnovana  NDH, predvodio je grupu ustaša, koja masakrira 
253 srpska stanovnika Donje Suvaje. Nakon tog masakra postaje šef Ureda III, u 
čijoj nadležnosti je bilo i osnivanje i upravljanje logorima. U koncentracionom 
logoru Jasenovac često naređuje masovna ubistva logoraša a nerijetko i  sam 
učestvuje u njima. Nakon što su njegovi zločini procurili u javnost, na zahtjev 
Nijemaca,  Luburić  je  sklonjen  na  manje  uočljivo  mjesto  komandanta  ustaš- 
ko-domobranske divizije u Travniku. I tu je počinio nekoliko zločina, zbog kojih 
je morao napustiti mjesto komandanta divizije. Godine 1944. postaje komandant 
Ustaške obrane u činu pukovnika. Kako se  bliži  kraj  ratu, tako se povećava 
njegovo učešće u masovnim zločinima. Nakon sloma NDH povlači  se  prema 
Austriji. Nastanio se u Španiji gdje je, pod imenom general Drinjanin, aktivno 
sudjelovao u ustaškoj emigraciji. Godine 1969. nađen je mrtav u svom stanu. 
Ubijen je udarcem u glavu željeznom šipkom, a zatim izboden nožem (Marko 
Ručnov, Zašto Jasenovac, Beograd, 2001, str. 415–427).

3 O osnivanju logora Jasenovac vidi  u: Mario Kevo,  „Počeci logora Jasenovac“, 
Scrinia slavonica, 3(2003), Slavonski Brod, 2003; Mirko Peršen, Ustaški logori, 
Zagreb,  1990;  Nataša  Mataušić,  Jasenovac  1941–1945, Jasenovac  –  Zagreb, 
2003. 
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naziv Logor III – Ciglana Jasenovac). Bačićima su, kao srpskoj porodici, us- 
taške vlasti oduzele svu imovinu, te je stavile pod upravu i nadzor Ustaške 
obrane. Računa se da je ovaj logor počeo djelovati između 14. i 16. no- 
vembra 1941. Bio je to najveći i najozloglašeniji jasenovački logor, koji je 
postojao sve do 22. aprila 1945. I nakon osnivanja Logora III, koncentra- 
cioni logor Jasenovac nastavio se širiti. Njegovo formiranje trajalo je i 1942, 
kada su uspostavljne logorske jedinice IV – Kožara i V – Stara Gradiška, kao 
i logori u Dubičkim krečanama kod Hrvatske Dubice te Uštici, selu smješ- 
tenom na desnoj obali rijeke Save, nasuprot Jasenovca. Uz ove logore formi- 
rano je i nekoliko logorskih ekonomija. Radilo se uglavnom o selima između 
Jasenovca i Stare Gradiške, koja su bila naseljena srpskim stanovništvom. 
Mještani su najvećim dijelom deportovani u logore, dok su na ispražnjene 
okućnice i imanja dovođeni logoraši kako bi vršili sezonske poljoprivredne 
poslove. Po završetku radova, zatočenici bi ondje najčešće bili ubijani. Tak- 
ve logorske ekonomije postojale su u selima Mlaka, Jablanac, Gređani (tzv. 
Vojnovića salaš), Bistrica i Draksenić. Uz logorske jedince i logorske ekono- 
mije, koncentracioni logor Jasenovac činila su i brojna stratišta, na kojima 
su vršene masovne likvidacije zatočenika. Najveće se nalazilo u selu Donja 
Gradina, na desnoj obali rijeke Save, nasuprot lokacije Logora III. Uz ovaj 
lokalitet, masovne grobice nalaze se razasute i na drugim mjestima, poseb- 
no uz lokacije logorskih jedinica i ekonomija.

Logor III — Ciglana

Logor III prostirao se duž lijeve obale Save, na površini od oko 1,5 
km². U početku je bio ograđen dvostrukim redom bodljikave žice, a od 
sredine 1942. godine i visokim zidom. Zid je obuhvatao logor sa zapadne, 
sjeverne i istočne strane, dok se na jugu nalazila rijeka Sava, kao prirodna 
prepreka. Na zidinama su se nalazile stražarske kule, s kojih je bilo lako 
kontrolisati logor i logorsku okolinu.4

Logor je imao dva zapovjednika. Zapovjednik logora imao je u nad- 
ležnosti sigurnost logora, tj.  vojne jedinice koje su davale stražu, čuvale 
logoraše na vanjskim radovima i vršile likvidacije. Zapovjednik radne službe 
imao je veći uticaj u logoru jer je u nadležnosti imao rad u logoru, ishranu i 
smještaj logoraša. Prvi zapovjednik logora je bio zastavnik Joso Matijević5, a 
radne službe Ljubo Miloš.6 To je ujedno bila i  prva uprava Logora III – 

4 Slavko Odić, Slavko Komarica,  Zašto Jasenovac nije oslobođen, Zagreb, 2008, 
str. 71.
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Ciglana.7 Postojalo je i „Zapovjedništvo sabirnih logora“, čije je sjedište bilo 
u selu Jasenovac, u kući Ozrena Bačića, a koje je trebalo da posluži kao 
veza između logora i centrale u Zagrebu. Prvi komandant „Zapovjedništva“ 
bio je Ivica Brkljačić8 koji je na toj dužnosti ostao do proljeća 1942. godine. 
„Zapovjedništvo sabirnih logora“ 1943. godine spojeno je sa jasenovačkim 
zdrugom, čiji je zapovjednik imao neograničenu komandu nad svim logori- 
ma i vojnim jedinicama.9 

 Unutrašnja uprava logora sastojala se od logoraša na čijem čelu se 
nalazio „logornik“10 koji je dobijao naredbe od zapovjednika radne službe. 
Logorniku su bili podređeni grupnici, koji su bili na čelu radnih grupa. Niže 
u logorskoj hijerarhiji bili su obični zatočenici koji su bili razmješteni po 
obrtno-industrijskim grupama i ekonomijama. U najtežem položaju bili su 
logoraši bez ikakvih stručnih kvalifikacija za postojeće obrte u logoru. Oni 
su radili najteže poslove i često su umirali od iscrpljenosti i gladi ili su bili 
5 Josip Matijević Joso, u jesen 1941. godine došao je kao zastavnik sa svojom 13. 

bojnom iz logora Slana. Postavljen je za prvog komandanta Logora III – Ciglana. 
Rukovodio je brojnim masovnim i pojedinačnim zločinima, a i sam je učestvovao 
u njima (Marko Ručnov, n. d., str. 456–457).

6 Ljubo Miloš, rođen 1919 u Bosanskom Šamcu. Bio je prvi rukovodilac Radne 
službe u Logoru III – Ciglana i najbliži saradnik i rođak Maksa Luburića. Izvršio 
je niz pojedinačnih i masovnih zločina. Nakon kapitulacije Njemačke pobjegao je 
u  Austriju, odakle  je  otišao u  Italiju.  Početkom juna  1947.  godine, kao član 
ustaške terorističke grupe, ubacuje se ilegalno u Jugoslaviju. Cijela ta grupa je 
uhvaćena  na  Papuku  20.  jula  1947.  godine.  Ljubo  Miloš  osuđen  je  na  smrt 
strijeljanjem u avgustu 1948. godine (Marko Ručnov, n. d., str. 473–478).

7 Antun Miletić,  Koncentracioni logor Jasenovac – Dokumenta, knj. II, Beograd, 
1986, str. 1061.

8 Ivica Brkljačić (1917–1945)  rođen u Brušanima, teologiju završio u Zagrebu. 
Postaje prvi komandant „Zapovjedništva sabirnih logora“. Godine 1942. kratko 
je bio zapovjednik Logora  V –  Stara Gradiška. Po svjedočenju Ljube Miloša is- 
tražnim  organima  Jugoslavije,  Brkljačić  je  tad  likvidirao  2000–3000  žena  u 
Staroj Gradišci. Nakon propasti NDH, Brkljačić je bježao prema Austriji i tad su 
ga organi OZNE uhvatili. Vojni sud ga je osudio na smrt 5. juna 1945. godine. 
Kazna je izvršena u Zagrebu (Marko Ručnov, n. d., str. 239–240).

9 Jedinice ustaške obrane tj.  „Ustaški obrambeni zdrug“ formiran je početkom 
1942. sa glavnim zadatkom odbrane logora od eventualnih napada partizana, te 
davanja straže za logoraše koji su radili na poslovima izvan logora. Po osnivanju 
je imala oko 1800 vojnika dobrovoljaca, a u 1945. oko 10.000 (Antun Miletić, 
Koncentracioni logor, knj II, str. 1055–1056; Mario Kevo, Počeci logora Jaseno- 
vac, str. 490).

10 Prvi logornik bio je Bruno Diamanstein (1906–1942), Jevrej iz Proztohova (prim. 
aut.).
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likvidirani po dolasku novih zatočenika.11 Svaki logoraš koji nije bio raspo- 
ređen u neku radnu grupu u kratkom vremenskom periodu bio je odveden u 
Donju Gradinu i tamo ubijen. Ukupno brojno stanje logora bilo je od 3000 
do 4000 logoraša, s tim da je po potrebi taj broj ponekad bio i daleko veći.12

Rad u logoru dijelio se na unutrašnji i vanjski. Unutrašnji rad odvijao 
se po raznim radionicama unutar logora: u „Lančari“, „Ciglani“, „Pogonu“, 
„Pilani“. Vanjski rad zatočenika sastojao se od izgradnji nasipa, zidanja veli- 
kog zida oko logora, krčenja i sječe šume, rada na poljima „Ekonomije“. 
Logoraši su često ubijani i pri samom radu. Tako se često znalo desiti da 
grupe logoraša odu na vanjski rad i da se ne vrate u logor jer su ih stražari 
ubili pri povratku.13 Likvidacije su u početku vršene u krugu samog logora, 
a od 1942. u selu Donja Gradina, koje je smješteno nasuprot Logora III – 
Ciglana, na desnoj obali rijeke Save.14 Ako se zbog visokog vodostaja rijeke 
Save nije moglo preći u Donju Gradinu, tada je za likvidaciju logoraša slu- 
žilo i mjesto zvano „Granik“. To je bilo povišeno riječno pristanište na lijevoj 
obali Save, na kojem je bila ugrađena dizalica pomoću koje su se utovarali i 
istovarali  riječni brodovi.  Ubijanja na Graniku vršena su krajem 1944. i 
početkom 1945. U tom periodu u Logor III – Ciglana dolazila su sedmično 
2–3 željeznička transporta iz svih krajeva NDH, sa po nekoliko stotina ljudi 
u  svakom transportu.15 Ljudi  iz  pristiglih  transporta  nisu  zadržavani  u 
logoru nego su odmah odvedeni u Donju Gradinu ili na Granik, gdje su i 
ubijani.16 Početkom aprila 1945. u logor je došao i Luburić sa transportom 
od oko 400 ljudi iz Sarajeva.17 Oni su zatvoreni u posebnu baraku i nisu 
imali nikakav kontakt sa ostalim zatočenicima. Nakon nekoliko dana svi su 

11 Nataša Mataušić,  Koncentracioni  logor Jasenovac – Fotomonografija,  Zagreb, 
2008, str. 103–104; Antun Miletić, Koncentracioni logor, knj. II, str. 1062–1063.  

12 Broj logoraša mnogostruko se povećavao ako je postojala potreba za radnom 
snagom. Nakon prestanka te potrebe ponovo se svodio na oko 3000 logoraša 
(prim. aut.).

13 Zločini u logoru Jasenovac, Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora 
i njihovih pomagača, Zagreb, 1946, str. 10; u daljem tekstu ZKUZ.

14 Antun Miletić, Koncentracioni logor, knj. II, str. 1078.
15 Ilija Ivanović, Svjedok jasenovačkog pakla, Banjaluka, 2006, str. 111.
16 Nataša Mataušić, Jasenovac – Fotomonografija, str. 114.
17 Krajem marta 1945. godine naredio je da se, u Sarajevu, objesi 55 ljudi, čiji su 

leševi visili  na ulici 24 sata. Između 4. i  5. aprila 1945.  ubijeno je 23 lica u 
podrumu sarajevske vile „Vilkert“, u kojoj je on stanovao. U tom periodu unapre- 
đen je u čin generala. Po napuštanju Sarajeva, u logor je poslao nekoliko stotina 
stanovnika ovoga grada.
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odvedeni u Gradinu i ubijeni.18 U proljeće 1945, zatvoreni u deset stočnih 
vagona, u Jasenovac su dovedeni i posljednji zatočenici iz Lepoglave. Nisu 
ni ušli u logor, a već su odmah prevezeni skelom u Donju Gradinu, gdje su 
ubijeni. 

 Početkom 1945. logor su često nadlijetali saveznički avioni koji su, u 
formaciji od po nekoliko stotina aviona, letjeli u pravcu Mađarske. Logoraši- 
ma su ovi preleti podizali moral, ali se nije desilo ono što su oni očekivali i 
čemu su se nadali, a to je da će ovi avioni bombardovati logor i logorski zid 
i tako im otvoriti put za bjekstvo.19 Zemaljska komisija Hrvatske u svome iz- 
vještaju o zločinima u logoru Jasenovac, ali i pojedini autori, spominju da su 
saveznici 1945. bombardovali logor.20

Ako hronološki pratimo ustaška dokumenta21, nailazimo na informa- 
cije iz novembra 1944. o bombardovanju nekoliko ciljeva i objekata u okoli- 
ni Jasenovca. Tako su, prema dnevnim izvještajima, pogođeni željeznički 
most na Savi, željeznička stanica u Okučanima i Jasenovcu, most na Strugu. 
Jedan izvještaj od 22.11.1945. govori i o padu četiriju bombi na logor. Ovi 
izvještaji ne govore da li su angloamerički ili partizanski avioni bombardo- 
vali ove ciljeve već govore uopšteno o neprijateljskim avionima.22 U listu 
„Naprijed“, od 6. februara 1945, koji je izdavala Komunistička partija Hr- 
vatske, objavljen je tekst o najnovijim zločinima u Jasenovcu. U tekstu se 
dalje kaže da je ustaški radio „Zagreb vijesti“ krajem 1944. objavio vijest o 
velikom  broju  logoraša  nastradalih  usljed  savezničkog  bombardovanja 
logora.23 O istom događaju se govori i u listu „Borba“, u članku pod nazi- 
vom: „Ustaše su u decembru 1944. godine ubile u Jasenovcu 3000 ljudi“. 
Članak je objavljen 12. februara 1945. i govori kako je u ustaška propa- 
ganda ubistvo preko 3000 ljudi u logoru pripisala angloameričkom bombar- 

18 Sjećanje Jakice Fincija u:  Sjećanja Jevreja na logor Jasenovac, Beograd, 1972, 
str. 196.

19 Bogdan Petković,  Sto trideset pet dana u logoru Jasenovac, Banja Luka,2008, 
str. 233–235.

20 ZKUZ, str. 67; Nataša Mataušić,  Jasenovac – Fotomonografija, str. 114; Mario 
Kevo, Počeci logora Jasenovac, str. 490.

21 U pitanju su „dnevni izvještaji Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga 
NDH“ objavljeni u Zborniku dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom 
ratu  jugoslovenskih  naroda,  tom V,  knj.  35,  Beograd,  1967;  u  daljem tekstu 
Zbornik NOR-a. 

22 Zbornik NOR-a V, knj. 35, str. 677, 708, 718, 727, 746.
23 Antun Miletić, Koncentracioni logor, knj. II, str. 885.
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dovanju logora.24 Da je u pitanju bila samo ustaška propaganda kojom se 
htjelo opravdati veliki broj ubijenih logoraša možemo zaključiti i čitajući 
objavljena sjećanja preživjelih logoraša, zatim izjave koje su oni dali raznim 
komisijama nakon završetka rata, novinskim člancima koje su objavljivali. 
Naime, niko od njih ne spominje nikakav podatak o bombardovanju logora 
u 1944. i početkom 1945. Oni precizno govore o bombardovanju koje se 
dogodilo krajem marta 1945, na „Veliki petak“, napominjući da je to ujedno 
i prvo bombardovanje logora.25 Ali ovo bombardovanje izvršili su „kukuru- 
zari“ ili „prcandusi“, kako su logoraši zvali partizanske avione.26 Oni su se 
pojavljivali  iznenada u grupi  od dva do četiri  aviona.  Bacili  bi  nekoliko 
bombi, a zatim opet nestajali. U takvim napadima pogođen je željeznički 
most na Savi kod Jasenovca, željeznička stanica u selu, a u logoru zgrada 
logorske uprave,  lančara,  zgrada ciglane,  a jednim dijelom je oštećen i 
logorski zid.27

Proboj

U aprilu 1945. ustaše su započele konačnu likvidacija logora. To je 
podrazumijevalo da se ubiju svi preostali logoraši, a da se objekti logora 
spale i unište do temelja. Ipak, prvo je trebalo prikriti tragove zločina koji 
su počinili u Jasenovcu. Zbog toga su u logor došli, po naređenju Vjekoslava 
Luburića Maksa, nekadašnji komandanti logora Ljubo Miloš i natporučnik 
Dinko Šakić.28 Sam Ljubo Miloš je, nakon završetka Drugog svjetskog rata, 
istražnom organima Jugoslavije izjavio da on nije mogao izvršiti zapovijed, 
24 Isto, str. 888.
25 U pitanju je Veliki petak po Gregorijanskom kalendaru. Uskrs, po tom kalen- 

daru, 1945. padao je 1. aprila (prim. aut.).
26 U 1944. godini u sastavu britanske avijacije (RAF) osnovana je posebna jedinica 

pod nazivom „Balkan Air Force“ (BAF) čije je sektor dejstva ograničen na teri- 
toriju Balkana. Na aerodromu Benina u Libiji formirana je, 22. 4.1944. godine, 
Prva  eskadrila  NOVJ  (352  Yugoslav  squadron)  a  1.  7.  iste  godine  i  Druga 
eskadrila (351 Yugoslav squadron). Obje eskadrile su, iako u sastavu BAF, bor- 
bene zadatke imale isključivo nad teritorijom Jugoslavije. Eskadrila je bila orga- 
nizovana i opremljena po britanskoj ratnoj formaciji za pokretni lovačko-bom- 
barderski skvadron (squadron – samostalna operativna jedinica koju čini koman- 
da skvadrona, dva flajta sa po osam aviona te pomoćne službe kao što su avio- 
-radionica, kontrola letenja, sanitetska služba...). Predrag Pejčić,  Prva i Druga 
eskadrila NOVJ, Beograd, 1991. str. 24–30.

27 Sjećanje Adolfa Fridriha u: Sećanja Jevreja, str. 51: Ilija Ivanović, n. d., str. 98- 
–101; Čedomil Huber, Bio sam zatočenik logora Jasenovac, Jasenovac, 1977, str. 
68; Egon Berger, 44 mjeseca u Jasenovcu, Zagreb, 966, str. 81–82.
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jer nije znao gdje se sve tačno nalaze mjesta masovnih likvidacija. Zbog 
toga je u logor pozvan i Miroslav Filipović Majstorović29, koji je sa „satni- 
kom“ Pudićem30, Josipom „Jojom“ Sudarom31 i dijelom sigurnosne službe 
logora započeo akciju prikrivanja tragova zločina, koja je trajala od 6. do 
20. aprila 1945.32 Od logoraša su ustaše oformili radne grupe sa zadatkom 
da u Gradini traže i otkopavaju prethodne grobnice, iz kojih su onda vadili i 
spaljivali posmrtne ostatke jasenovačkih žrtava. Ispod ložišta, napravljenih 
od željezničkih šina, stavljali su koks, zatim su leševe stavljali na šine, poli- 
jevali naftom i potom sve to zapalili. Pepeo spaljenih leševa najčešće su ba- 
cali u rijeku Savu.33 Svaki dan je u Gradinu išla nova grupa logoraša, jer su 
oni od prethodnog dana ubijeni. Odvođenje ljudi i materijala trajalo je sve 
do 20. aprila, i za to vrijeme su se iz Gradine vidjele četiri velike vatre koje 
su neprestano gorjele, i danju i noću.34 Svi u logoru su znali da ustaše vrše 
likvidaciju logora i da neće ostaviti u životu svjedoke svog zločina. Ustaški 
zastavnik  Lisac35,  prema svjedočenju  Jovana  Živkovića,  20.04.  predveče 
pozvao je grupnike te im saopštio da se logor mora presleliti u Sunju i da je 

28 Dinko Šakić, rođen u Studenici kod Imotskog 1921.godine. Karijeru zločinca za- 
počeo je u februaru 1942. godine, kad je raspoređen u administrativni odjel  I 
UOZ. Nakon mjesec dana Luburić ga šalje u Logor V –  Stara Gradiška. U pro- 
ljeće 1944.  godine kao novopečeni  Luburićev zet  postaje zapovjednik  logora 
Ciglana. U aprilu 1944. godine lično je streljao dvojicu dječaka, Sadu Perera i 
Avrama Montilja,  zato  što  su  se  nasmijali  prilikom nastupa  logoraša. Potom 
odabire 25 logoraša, koji su odvedeni u Donju Gradinu i ubijeni. Dvadeset prvog 
septembra lično je ubio dr Milu Boškovića i naredio da se objesi 27 logoraša. 
Krajem oktobra 1944. godine odlazi s mjesta zapovjednika logora. Nakon sloma 
NDH bježi u Austriju, a potom u Argentinu. Dodine 1998. Argentina ga je izru- 
čila Republici Hrvatskoj, gdje je za ratne zločine osuđen na 20 godina zatvora, a 
gdje je i umro 2008. (Marko Ručnov, n. d., str. 589–597). 

29 Miroslav Majstorović, duhovno ime Filipović fra Tomislav, kršteno Vjekoslav, ro- 
đen u Jajcu 1915. godine. Teologiju je završio u Sarajevu. Zaređen je 1939. godi- 
ne i do kraja 1941. bio je kapelan u samostanu Petrićevac kod Banje Luke. Po- 
četkom 1942. postaje duhovnik „Poglavnikove tjelesne bojne“ sa kojom je 7. feb- 
ruara 1942. počinio zločine u rudniku Rakovac i selima Šargovac, Drakulić i Mo- 
tike, kod Banje Luke, kad je za  osam sati  ubijeno oko 2300 Srba, stanovnika 
ovih sela. Od Luburića je dobio čin „natporučnika“ i postao komandant Logora 
Ciglana.  Logoraši  su  ga  zvali  „fra  Sotona“.  Krajem oktobra  1942.  do  marta 
1943. godine bio je komandant logora Stara Gradiška. Posljednjih dana aprila 
1945. učestvuje u sakrivanju tragova zločina u Donjoj Gradini. Potom je pobje- 
gao u Austriju, gdje se predao engleskim trupama, koje su ga izručile Jugosla- 
viji.  Vojni  sud u Zagrebu ga 29.06.  1946.  osuđuje na kaznu smrti  vješanjem 
(Marko Ručnov, n. d., str. 311–315).
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spreman voz sa osam vagona za prvu grupu od 400 logoraša koja će biti 
preseljena. Voz nije ni napustio Jasenovac, a to veče su se čuli krici i jauci, 
tako da je onim logorašima koji su ostali u logoru postalo jasno da su ustaše 
ubile tu grupu od 400 logoraša.36

 Dvadeset i prvog aprila 1945, u poslijepodnevnim satima37, logoraši- 
ma je naređeno da uzmu sve svoje stvari,  jer treba da pređu u zgradu 
krojačke i obućarske radionice, koja se nalazila u istočnom dijelu logora i 
koja je imala prizemlje, sprat i potkrovlje. Neki logoraši nisu mogli izdržati 
napetost koja je vladala već su svoje muke prekratili na način da su se 
objesili u nastambi ili radionici. Pored zgrade krojačke i obućarske radioni- 
ce nalazio se objekt u kojem su bile smještene žene.38 Dok su muškarci 
zatvoreni u zgradu oko koje su ustaše postavile jaku stražu, žene su tu noć 
odvedene prema zapadnom dijelu logora i ubijene. Po pitanju mjesta i broja 

30 Dragutin Pudić „Paraliza“ (Bosanska Krupa 1906. –  Zagreb 1945).  Ovaj bivši 
trgovački pomoćnik važio je za specijalistu kod brzih masovnih likvidacija. To je 
bio  dokazao  još  dok  je  bio  komandant  logora  „Ovčara“  u  Gospiću  i  logora 
„Jadovno“. U Jasenovcu 1942. godine sprovodi likvidaciju Roma. Umno poreme- 
ćen, odlazio je na liječenje u umobolnicu kod Zagreba, ali se nekoliko puta vra- 
ćao u Jasenovac, gdje je činio nove zločine. Godine 1945, nakon propasti NDH, 
slučajno je prepoznat na ulicama Zagreba. Za vrijeme suđenja priznao je da je 
lično ubio nekoliko hiljada ljudi. Osuđen je na smrt od strane Vojnog suda ko- 
mande grada Zagreba. Kazna je izvršena krajem juna 1945. godine (Marko Ruč- 
nov, n. d., str. 531).

31 Josip Sudar „Joja“, bojnik, iz Brušana, star oko 27 godina. Zločinačku karijeru 
započeo je kao vodnik u 13. bojni, koja je obezbjeđivala logor „Slana“ na ostrvu 
Pagu. U logoru Jasenovac učestvuje u likvidaciji logora „Krapje“ i „Bročice“ kao 
i u mnogim drugim zločinima (Marko Ručnov, n. d., 584–585).

32 Antun Miletić, Koncentracioni logor, knj II, str .1088.
33 ZKUZ, str. 63.
34 Antun Miletić, Koncentracioni logor, knj. II, str. 970.
35 Slavko Lisac, po činu zastavnik, star oko 24 godine, rodom iz Slavonskog Broda. 

Poznat u Logoru III kao batinaš. U oktobru 1944. godine rukovodio je likvida- 
cijom 25 logoraša „Kožare“. Naročito se po zlu istakao u posljednjim danima 
logora, kad je trebalo uništiti tragove zločina i ubiti posljednje svjedoke tih zlo- 
djela. Od strane Zemaljske komisije Hrvatske proglašen je ratnim zločincem 15. 
novembra 1945. godine (Marko Ručnov, n. d., str. 410–411).

36 Antun Miletić, Koncentracioni logor, knj. II, str. 970.
37 Kod utvrđivanja vremena kada su morali stati u nastup, u većini svjedočenja 

preživjelih učesnika proboja navodi se vrijeme oko 18 časova. Nekoliko sjećanja 
navodi i ranije termine, kao što je podne. U pojedinim sjećanjima navodi se po- 
grešan datum, 20. april, kao dan kada su muškarci morali da pređu u zgradu iz 
koje će izvršiti proboj (prim. aut.).
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ubijenih žena, mišljenja su različita. Pojedini preživjeli svjedočili su da su 
žene odvedene preko Save i ubijene u Gradini, dok neki govore kako su one 
zatvorene u barake u muškom dijelu logora, nakon čega su barake minirane 
i zapaljene. Osim činjenice da su žene ubijene, ni za jednu tvrdnju nemamo 
dovoljno čvrstih dokaza. Za one koji su tvrdili da su ubijene u Gradini u 
prilog ide činjenica da se kolona žena kretala prema Savi. Međutim, oni 
nisu mogli vidjeti  njihovo konačno ishodište.39 Jedan dio preživjelih ipak 
tvrdi da su žene ubijene u krugu logora.40 I ovdje se dosta iskaza temelji na 
onome što su čuli od onih koji su sa krova zgrade gledali šta se događa sa 
ženama. Ipak, tu je u pitanju nešto što oni nisu vidjeli nego što su čuli od 
drugih. Jedini koji je tvrdio da je vidio ubijanje žena je Antun Dalpont. On je 
to veče bio u zgradi električne centrale. Kada je kasnije priključen ostalim 
zatočenicima, rekao je da je vidio kako su žene utjerane u barake, koje su 
potom minirane i zapaljene.41 Ono u čemu se svi slažu jeste da su žene, iako 
su znale  da  idu u smrt,  bile  veoma hrabre.  Hrabro koračajući,  one su 
pjevale i bacale odjevne predmete duž puta kojim su prolazile. I po pitanju 
broja žena koje su ubijene toga dana nailazimo na različita mišljenja. Tako 
se u sjećanjima preživjelih govori da je ubijeno oko stotinak žena42, pa do 

38 Ženski logor u Jasenovcu osnovan je u ljeto 1943. godine, kada je, zbog potreba 
radne grupe Ekonomija, iz Stare Gradiške dovedeno oko 100 logorašica. Broj lo- 
gorašica u Logoru III – Ciglana vremenom se povećao na oko hiljadu. Do jeseni 
1944. one su bile smještene na dijelu logora gdje se nalazila logorska ekono- 
mija.  Koristile  su  dvije  barake  žicom odvojene  od  ostatka  logora.  Od jeseni 
1944. ženski logor se nalazio 500 metara udaljen od ekonomije. Tu su bile izgra- 
đene dvije velike zgrade, od kojih je jedna korištena za smještaj (Nada Salamon, 
„Mladost u zatvorima i logorima“, u: Revolucionarni omladinski pokret u Zagre- 
bu, Zagreb, 1984. str. 346).

39 Ilija Ivanović,  n.  d.,  str.  123. On nije siguran, ali  je  napisao da su žene naj- 
vjerovatnije odvedene u Gradinu; Čedomil Huber, n. d. str. 71, navodi da je čuo 
od logoraša koji su gledali sa tavana šta se događa kako žene odvode na skelu 
koja je povezivala logor i Gradinu. Istu tvrdnju nalazimo i kod Aleksić Arse u: 
Antun Miletić, Koncentracioni logor, knj. II, str. 991.

40 Sjećanje Josipa Erliha u:  Sećanja Jevreja, str. 282–283; Izjava Ota Lanfeldera 
Okružnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Osije- 
ku u: Mi smo preživjeli 5, str. 436; Zapisnik o saslušanju Karla Zebeca pred od  
7.VIII.1945, Hrvatski državni arhiv (HDA), Fond 306, Zemaljska komisija Hrvat- 
ske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača.

41 Nikola Nikolić,  Jasenovački logor smrti, n. d., str. 408; U izvještaju ZKUZ, str. 
68. stoji: „Sve su te žene toga dana dotučene i bačene u Savu ili spaljene na lo- 
mači“.

42 Čedomil Huber, n. d., str. 70–71.
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1300.43 Ipak,  najčešće  se  spominje  broj  od  700–800.44 Koliko  je  teško 
utvrditi  približan broj  žena ubijenih 21. aprila,  govori  i  podatak da je i 
preživjela  logorašica  Jasenovca,  Nada Salamon,  koja  je  iz  logora  izašla 
putem razmjene krajem marta 1945, navela da je u jesen 1944. u logoru 
stalno bilo između 500 i 1000 žena. I njoj je bilo teško znati brojno stanje 
žena u logoru jer su stalno dolazili novi transporti ali je svakodnevno izme- 
đu 100 do 200 žena odvođeno na likvidaciju.45 Na osnovu dokumenta, obja- 
vljenog u drugoj knjizi  Koncentracioni logor Jasenovac – Dokumenta, An- 
tuna Miletića, autori su pokušali utvrditi približan broj žena ubijenih 21. 
aprila. Dokument je u stvari sveska, na čijim koricama piše:  „Originalni 
popis  zatočenica  logora  Jasenovac“.  Unutar  sveske  se  nalaze  ispunjene 
rubrike za 1165 žena. Pored imena, prezimena, očevog imena, vjeroispo- 
vijesti i mjesta rođenja, sveska ima napomene i o dolasku u logor, kao i po- 
sebne napomene u slučaju smrti ili eventualnog puštanja logorašica na slo- 
bodu. Već je sam Miletić utvrdio da je sveska nastala 1945, kao i to da ona 
nije  nastala  radom  logorske  uprave  već  je  najvjerovatnije  djelo  samih 
logorašica.46 Kada se od ovog spiska oduzmu oni pored čijeg imena stoji 
napomena „pušten“ ili „umrla“, ostaje 598 imena. Ako uračunamo i even- 
tualne greške kojih sigurno ima47, možemo smatrati da se broj žena toga 
dana kretao između 550 i 590.

Oko 21 čas ustaše iz zgrade odvode sve grupnike, koje su zatim ubi- 
li. Ostao je samo Ante Bakotić, grupnik radne grupe hemičara, jer je usta- 
šama bio manje ispred očiju, pa nisu ni primijetili da nije odveden.48 Odvo- 
đenjem grupnika ustaše su namjeravale obezglaviti logoraše s ciljem da se 
spriječi mogući ustanak, koji ustaše kao da su predosjećale. Nešto kasnije 
ustaše traže brojno stanje logoraša. Logorski pisar, Mićo Anić iz Osijeka, 

43 Izjava Ota Langfeldera Okružnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i nji- 
hovih pomagača u Osijeku, u: Mi smo preživeli..., Jevreji o holokaustu, knj. V, str. 
436.

44 Sjećanje Josipa Erliha u: Sećanje Jevreja, n.d., str. 282–283; ZKUZ, str. 68; Iskaz 
Dragutina Škrgatića Okružnom sudu u Zagrebu od 31.VIII 1956. u predmetu 
protiv ustaškog poglavnika Ante Pavelića, HDA, Fond 421 Javno tužilaštvo SR 
Hrvatske; Sjećanje Ješue Abinuna u: Sećanje Jevreja, n.d., str. 152.

45 Nada Salamon, n. d., str. 353.
46 Antun Miletić, Koncentracioni logor, knj. II, str. 931–962.
47 Mara Simić i Nada Salamon su izašle iz logora 28. 03. 1945, ali pored njenog 

imena ne stoji  takva napomena. Isti  slučaj je  i  sa ženama koje su preživjele 
povlačenje ustaške bolnice u Jasenovcu, a koje se takođe nalaze na ovom spisku.

48 Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, str. 406. 
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predao je ustašama brojno stanje logoraša u zgradi – tačno 1073.49 U toku 
noći se brojno stanje smanjilo jer se usljed panike i straha nekoliko logoraša 
objesilo. Dok su kroz noć odjekivale detonacije eksploziva kojim su rušeni 
logorski objekti, grupa od desetak logoraša odvojila se u jednu prostoriju, 
svjesni da nešto treba preduzeti. To je bilo, na brzinu stvoreno, rukovodstvo 
logorske partijske organizacije, koju su činili istaknuti komunisti i višego- 
dišnji logoraši: Ante Bakotić, dr Petar Krstić, Jovo Živković, Dragutin Škrga- 
tić, Pavao Kulaš, Čedomil Huber, Milivoj Adamović, Franjo Bogdanović, Mi- 
le Ristić, Rade Kesić.50 Bez diskusije je odmah donesena odluka da treba da 
se napadne straža i  pokuša izvršiti  proboj  izvan logorskih zidina. Pored 
nekoliko predloženih planova, usvojen je onaj koji je predviđao da se ide na 
faktor iznenađenja, koji će se dobiti kada svi zajedno, kroz vrata i prozore, 
jurnu iz zgrade. 

Formirane su desetine, koje su imale zadatak da provale vrata, sa- 
vladaju stražare i otetim oružjem dejstvuju u pravcu bunkera.51 Za vođu 
proboja izabran je Ante Bakotić. Napad je trebalo da se izvrši što je brže 
moguće, jer je momenat iznenađenja morao biti iskorišćen kao prednost 
logoraša. Namjera i plan zadržani su u tajnosti, zbog straha da bi pojedini 
logoraši-cinkaroši mogli da ih odaju ustašama.

Hodajući zgradom u potrazi za hranom, Ilija Ivanović naišao je na 
grupu logoraša. Prišao im je misleći da dijele hranu. Prepoznao je Antu Ba- 
kotića, koji mu je rekao: „Ovdje se, sine, ništa ne jede. Nije ovo za tebe ali 
pazi, kada mi krenemo, ti trkom za nama.“52 

O početku proboja preživjeli logoraš Milutin Mirić je napisao: „Nala- 
zio sam se na gornjem spratu. Ne znam otkud su mi prišli Mile Ristić i Rade 
Kesić, koje sam inače dobro poznavao. Mile me je pitao da li znam svirati u 
prste. Odgovorio sam da znam. Tada mi je pokazao jednu vekerku koja je 
bila tu u zgradi i rekao mi, a to je bilo ujutro 22. aprila 1945. godine, da 
zasviram na prste kada bude 10 minuta do 10 sati. Rečeno mi je da to treba 
biti znak za ustanak. Točno u rečeno vrijeme snažno sam zasvirao. Nastao 
je lom.“53 Mnogi logoraši kao početak proboja označili su Bakotićev povik 
„Naprijed, drugovi“. Vjerujemo da signal Milutina Mirića nije bio znak za 

49 Čedomil Huber, n. d., str. 72; Mirko Peršen,  Ustaški logori, Zagreb, 1990,  str. 
218.

50 Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, str. 409; Čedomil Huber, n. d., str. 75.
51 Huber, n. d., str. 75, navodi da je drugi plan bio da se nekako u zgradu namame 

i likvidiraju stražari. Nekoliko logoraša bi obuklo njihove uniforme i na dati znak 
zapucalo prema izvidnicama, dok bi ostali logoraši jurnuli ka kapiji.

52 Ilija Ivanović, n. d., str. 128.
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početak proboja, nego da je on Bakotiću ali i ostalim vođama trebalo da 
označi da je došlo dogovoreno vrijeme za akciju. Nakon toga Bakotić je dao 
znak za početak ustanka.

Više stotina ljudi, naoružanih ciglama i daskama, svojim tijelima su 
navalili na izlazna vrata. Kad su vrata popustila, trkom su jurnuli iz zgrade. 
Istrčalo je oko 600 logoraša, dok preostalih 470 logoraša nisu učestvovali u 
proboju, zbog bolesti, nemoći i malodušnosti, ali i vjerovanja da će ih ustaše 
poštedjeti.54 Stražar na izlazu iz zgrade bukvalno je pregažen. Savladani su 
i stražari koji su bili oko zgrade, pa se borba prenijela kod istočne kapije 
koju ustaše, s obzirom na to da nisu očekivali otpor logoraša, nisu ni zatvo- 
rili. Tu su se nalazili bunkeri iz kojih su ustaše mitraljeskom vatrom i bom- 
bama zasuli logoraše. Dok su jedni padali, drugi su nastavljali goloruki da 
jurišaju prema kapiji, želeći da se domognu nekoliko stotina metara udalje- 
ne šume.

Dvije stvari su posebno značajne za uspjeh proboja. Mile Ristić, je- 
dan od organizatora ustanka, uspio je od ustaše oteti puškomitraljez i njime 
onesposobiti ustaški bunker pored kapije.55 Time je omogućio logorašima 
da izađu izvan logorskih zidina. Druga bitna stvar za uspjeh bilo je to što je 
logoraš Edo Šajer presjekao telefonske žice, pa ustaše nisu mogle pozvati 
pojačanje. O tome Edo kaže:

„Dobio sam zadatak od Bakotića da prekinem telefonske linije ukoliko us- 
pem da izađem kako ustaše ne bi mogle javiti posadama oko logora i bun- 
kerima. Zastao sam pred prvom banderom i upitao se šta da radim: svi be- 
že, a ja da se popnem dok iz Gradine pucaju ustaše iz svih oružja? Onda 
sam se kao član organizacije upitao šta će biti ako ostanem živ, pa me neko 
prozove i kaže da sam kukavica, da nisam izvršio zadatak. Popeo sam se na 
stub, prekinuo sam žicu sa šusterskim klještima i nastavio da bežim. Više 
nisam vodio računa o tome hoće li me pogoditi ili neće, izvršio sam svoj za- 
datak!“56

Preskačući mrtve, dio logoraša uspio je proći kroz logorsku kapiju. 
Neki su spas pokušali naći preplivavanjem rijeke Save. Oni su bili laka meta 
53 Milutin Mirić, „Hiljadu i deset dana u logoru Jasenovac“, u: Riječi koje nisu za- 

klane II, str. 16. 
54 Nataša Mataušić,  Jasenovac 1941–1945, str. 93; Mirko Peršen,  Ustaški logori, 

Zagreb, 1990, str. 218; ZKUZ, str. 64.
55 Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, str. 410.
56 Eduard Šajer, „Miris krematorijuma“ u:  Mi smo preživeli, Jevreji o holokaustu, 

Beograd, 2001, str. 74.
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ustašama, koji su na njih pucali sa obale. I sama rijeka je bila nabujala i 
hladna, tako da su se mnogi utopili. Čedomil Huber kaže: 

„Napokon sam i ja izašao iz logora. Primijetio sam da ustaše gađaju po vo- 
di, ali da ne mogu tući samu obalu. Brzo sam se spustio i pošao obalom, 
tako da sam cijelom visinom bio zaklonjen od mogućih metaka. Bio je to 
mrtvi ugao. Stalno sam pogledavao gore. Vidio sam zatočenike koji trče 
cestom i vidio kako ih meci obaraju. Vidio sam u Savi kako tonu oni koji su 
je pokušali preplivati. Nastavio sam tim putom… Došao sam do okuke Save. 
Sada ovo više nije bio mrtvi ugao. Trebalo se prebaciti preko ceste i nasta- 
viti put prema Košutarici. Plivanje preko Save u toj situaciji izgledalo je ne- 
moguće. Ustaše su još uvijek raspolagale s jakom vatrom i Savu su posebno 
tukli.“ 57

 
Najviše logoraša bježalo je u pravcu Košutarice,  jer se na oko 1 

kilometar udaljenosti nalazila šuma. Na tom putu trebalo je preći preko 
veće livade i zaobići bunkere i stražu, koji su činili spoljnu odbranu logora. 
Trčeći u pravcu šume, logoraši su pregazili jednog ustašu, koji ih je poku- 
šao spriječiti da se dokopaju ovog jedinog, kakvog-takvog, zaklona.58 U šu- 
mi se okupila jedna grupa59 i zajedno su se nastavili kretati u pravcu Oku- 
čana jer su znali da iz tog pravca treba da dođu jedinice Jugoslovenske 
armije. Ovu grupu je predvodio Savo Delibašić, koji je odrastao u susjed- 
nom selu. Osim ustaške potjere koja je krenula za logorašima, situaciju je 
dodatno otežavalo i to što su se postojećim komunikacijama povlačile nje- 
mačke i ustaško-domobranske trupe, tako da je svaki prelazak pruge i ceste 
bio izuzetno rizičan. Trebalo je preći i nabujalu rijeku Strug. Ova grupa od 
36 logoraša stigla je do sela Klenik. Savo Delibašić je otišao u selo da izvidi 
57 Čedomil Huber i Radovan Popović jedni su od rijetkih učesnika proboja koji su 

se spasili  preplivavanjem Save i odlaskom na teritoriju Bosne i Hercegovine. 
„Idući tako kroz šumu, nekoliko sam puta izbijao na Savu, ali nisam imao smje- 
losti da zaplivam. Uvijek sam se od Save vraćao natrag u šumu. Ali, kada sam 
jednom dospio na rub šume, u pravcu prema logoru, učinilo mi se da ustaše op- 
koljavaju šumu. Hitro sam pošao dublje u šumu, ali pored Save. I kada sam do- 
šao na mjesto gdje mi se učinilo da me nitko za vrijeme plivanja neće vidjeti, ski- 
nuo sam sa sebe sve osim gaća i bacio se u Savu. Bilo je strašno hladno. Puhao 
je vjetar, a padala je i kiša. Snijeg je prestao. A Sava mi se činila toliko toplom, 
toliko je prijatno bilo u njoj da sam brzo zaplivao. Nisam ponio odijelo, samo da 
bih što prije preplivao” (Čedomil Huber, n. d., str. 77–79).

58 Svjedočenje Josipa Erliha, Jasenovac, Zbornik radova Prve međonarodne konfe- 
rencije i izložbe o jasenovačkim koncentracionim logorima, str. 141; Ilija Ivano- 
vić, n. d., str. 130.
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ima li ikakve vojske u selu. Tu je mještanima objasnio ko je i odakle dolazi i 
zatražio pomoć u hrani i skrivanju za logoraše, koji su se sakrili u jednoj 
uvali nedaleko od sela. Oni su tu, zahvaljujući mještanima sela koji su im 
donosili hranu i obavještavali ih o nailasku neprijateljskih vojnika, ostali do 
večeri 25. aprila, kada su u selo ušli borci 31. srpske udarne brigade. U me- 
đuvremenu se broj logoraša povećao na 58. U štabu 21. udarne divizije60 

preživjelim logorašima je pružena medicinska pomoć. Iako su bili na granici 
fizičke i mentalne izdržljivosti, pričali su o onome što su preživjeli i vidjeli u 
logoru. Oni koji su željeli i bili sposobni raspoređeni su u jedinice ove divi- 
zije.61

Nije poznato kada su ustaše potpuno napustile logor. Isti dan nakon 
proboja ubili su onih 470 logoraša koji su ostali u zgradi i nisu učestvovali u 
proboju. Prema izjavi logoraša Kazimira Grašića koji je, sa još trojicom logo- 
raša, 22. aprila bio u električnoj centrali, nakon što su ubijeni oni koji su 
ostali u logoru, u ranim jutarnjim časovima 23. aprila, ustaše su naredile da 
se ugase sva svjetla i da električna centrala prestane rad.62 Uveče su se po- 
vukli iz logora ali su se narednih dana vraćali tražeći one koji su se u logoru 
sakrili.63 O povlačenju ustaša iz Jasenovca saznajemo i iz narednog doku- 
menta:

59 Ostali su bježali ili pojedinačno ili u manjim grupama. O boravku u šumi Savo 
Petrović kaže: „Na 5 do 6 kilometara od logora u jednoj manjoj šumi našlo se 
oko 30 ljudi. Podelili  smo se u više grupa. Nas četvoricu predvodio je stariji 
čovek Stevo iz Divoša u Sremu. U šumi smo brali lišće – danima nismo ništa jeli. 
Šumu je opkolio streljački stroj ustaša. Puzali smo kroz žbunje. U jednom času, 
Stevo se podigao i počeo da beži. Otvorili su na njega vatru i ubili ga. Na drugu 
stranu bežao je jedan musliman. Hteli su da ga uhvate živog. Rajko Stojaković, 
mlađi od mene, držao se mene i pratio me. Mi smo se pritajili. Ustaše su prošle 
na tridesetak metara od nas“ (Aleksandar S. Jovanović, Iščupani koreni Velikog 
Nabrđa, Beograd, 2003, str. 122).

60 U sastavu 21. udarne divizije nalazile su se: 4. srpska brigada, 5. srpska brigada 
i 31. srpska brigada. Štab divizije tada se nalazio u selu Vrbovljani (prim. aut.).

61 Isidor Đuković, Trideset prva srpska NOU brigada, Beograd, 1987, str. 220–222.
62 On navodi da je bilo oko 3 časa ujutro, 21. aprila. Poznate događaje od 21. ap- 

rila (ubijanje žena i zatvaranje muškaraca u zgradu krojačnice) on je datirao 20. 
aprila, dok je za proboj stavio da se desio dan kasnije. Tako možemo zaključiti  
da je, po njegovom mišljenju, dan kada su ustaše napustili logor 23. april.

63 Zapisnik o saslušanju Kazimira Grašića pred Okružnom komisijom za utvrđiva- 
nje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Banjoj Luci od 16. 6. 1945, 
Arhiv Republike Srpske (ARSBL), Fond, Okružna komisija za ispitivanje ratnih 
zločina okupatora i njihovih pomagača Banjaluka (1945–1946), bez signature.
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„…U nedelju 22. travnja 1945. izvedeni smo svi iz samica64 i odvojeni po 
grupama i to, najveća za logor kao krivci, oko 20 drugova i drugarica koji 
se odpuštaju kućama, a nas 4 druga koji nismo ništa priznali ostali smo 
zasebna grupa. Istog dana po podne sprovedeni smo u oružnički vod i prit- 
voreni u zatvoru oružničkog voda. Zatvori  oružničkog voda bili  su puni 
pritvorenika. U večer istog dana oko 22.00 sata vršen je proziv pritvore- 
nika, te su svi drugovi i drugarice vezani žicom i sprovedeni u logor, a u 
ovom zatvoru su ostala samo nas četvorica, koji smo zajedno i dopraćeni iz 
zatvora ’C-1’… Drugi dan po podne, kada se je zatvor ’C-1’ selio iz Jase- 
novca u Sunju, poveli su i nas četvoricu sa sobom, da nas u Sunji i dalje pri- 
siljavaju na priznanje…“65

Tvrdnju da su se ustaše nakon napuštanja logora povremeno vraćale 
upotpunjuje i članak Jovana Živkovića, koji se 21. aprila sakrio u potkrovlju 
zgrade ciglane. Nakon pet dana skrivanja, noću 26. aprila izašao je iz sklo- 
ništa i polako je ušao u rijeku Savu. Dok se polako udaljavao od logora, us- 
taše su sa obale pucali iz mitraljeza prema njemu.66 

I na prostoru oko Jasenovca još uvijek je bilo ustaških jedinica. Tako 
su jedinice 31. srpske brigade 25. aprila krenule prema Jasenovcu, sa za- 
dakom da na prostoru između Save i Struga prihvate učesnike proboja koji 
su se eventualno još uvijek krili na ovom području.67 Jedinice ove brigade su 
se 26. aprila morale povući jer su na prostoru sjeverno od Mlake naišle na 
jak otpor 3. ustaško-domobranske divizije, koja je činila vanjsku odbranu lo- 
gora.68 Tek 2. maja prvi bataljon 4. srpske udarne brigade bez borbe ulazi u 
potpuno pust Jasenovac. U neobjavljenim sjećanjima zamjenik komandira 
čete Zdravko Munjić o ulasku u Jasenovac kaže:

64 U selu Jasenovac, ustaška komanda Jasenovca je formirala nekoliko istražnih 
zatvora. U njih su zatvarani oni ljudi od kojih je trebalo iznuditi neko priznanje. 
Ispitivanja su često završavala smću ispitanika  (Radovan Trivunčić, Jasenovac i  
jasenovački logori, Jasenovac, 1977, str. 30).

65 Izvještaj Mate Idžojtića Zemaljskoj komisiji Hrvatske za utvrđivanje zločina oku- 
patora i njihovih pomagača u Zagrebu od 2.VI 1945, HDA, Fond 306, ZKRZ-Zh, 
br. 13795-13801.

66 Jovo Živković, Begunac, Poslednji dani Jasenovca, Zrenjanin, 18. 4. 1964.
67 Štab Prve armije JA je 24. aprila uputio naredbu 21. srpskoj udarnoj diviziji da 

jednu svoju brigadu uputi  prema Jasenovcu „u cilju likvidacije neprijateljskih 
uporišta  u  istom (ostaviti  obezbeđenje  logora  i  sačuvati  logor  i  dokumenta); 
Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih 
naroda“, tom XI, knj. 1, Beograd, 1971, str. 498.

68 Isidor Đuković, n. d., str. 221.
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„Ulazimo u selo Jasenovac. Na sve strane miris paljevine. Najviše nas je 
potresao miris spaljenog ljudskog mesa što potiče od zapaljenih logoraša 
koje su ustaše pobile pre povlačenja. Na sve strane samo se vide zgarišta 
koja još pušnjare i dogorevaju. Od zgrada su ostali samo zidovi, jer su kro- 
vovi, vrata, prozori, izgoreli. Prizor je stravičan.“69

Nakon što je izviđanjem utvrđeno da su ustaše pobjegle i da nemaju 
namjeru da se vrate, u Jasenovcu je ostala Druga četa i Vod automatičara, 
sa zadatkom da zaštite razvaline logora sve dok to ne učine civilne tj. orga- 
ni narodne vlasti.70

Jasenovac poslije 

Prvi uviđaj o zatečenom stanju u koncentracionom logoru Jasenovac 
– Logoru III, u Donjoj Gradini i u Uštici obavila je, 11. maja 1945, Okružna 
komisija  za  utvrđivanje  zločina  okupatora  i  njihovih  pomagača iz  Nove 
Gradiške. Sedam dana kasnije, 18. maja, na prostor bivšeg logora došla je 
Anketna komisija Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina oku- 
patora i njihovih pomagača. Podatke o izgledu, organizaciji logora, svako- 
dnevnom životu i posljednjim danima postojanja logora Komisiji su dali pre- 
živjeli zatočenici, učesnici proboja.71

Uz dozvolu lokalnih vlasti, mještani Jasenovca i okolnih mjesta uzi- 
mali su ciglu s ruševina logora i koristili je za popravak svojih u ratu poru- 
šenih imanja. Dio sačuvanih mašina iz logora rastavljeno je i prevezeno na 
različite lokacije. Na taj način je do 1948. prostor bivšeg logora pretvoren u 
ledinu, koja je s vremenom obrastala u korov i šikaru.

U godinama nakon završetka Drugog svjetskog rata, pod parolom 
Da se ne zaboravi, redovno su se sastajali bivši logoraši i internirci iz fašisti- 
čkih logora širom Evrope. Svi osim jasenovačkih.72 Trebalo je proći više od 

69 Milorad Gončin, Četvrta srpska udarna brigada, Institut za savremenu istoriju, 
Beograd, 1996, str. 369.

70 Isto, str. 369.
71 Prema  višegodišnjem  istraživanju  višeg  kustosa  Spomen-područja  Jasenovac 

Đorđa Mihovilovića i  kustosa Spomen-područja Donja Gradina Dejana Motla, 
proboj iz Logora III – Ciglana preživilo je 90 logoraša.

72 Prozivka nakon dvadeset godina, „Vjesnik u srijedu“ od 10. 11. 1965. „Vjesnik u 
srijedu“ je sedmično izdanje zagrebačkog „Vjesnika“. Izlazio je u razdoblju od 
1955. do 1975. godine.
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dvadeset godina da se preživjeli učesnici proboja okupe na mjestu gdje su 
izveli svoj herojski podvig.

Sredinom pedesetih godina Općinska organizacija SUBNOR-a iz Ja- 
senovca prvi je put obilježila prostor uz pomoć drvenih oznaka s natpisima 
na mjestima na kojima su se nalazili važniji objekti. Bio je to prvenstveno 
izraz želje preživjelih logoraša i potomaka žrtava koji su se na mjestu neka- 
dašnjeg logora počeli spontano okupljati. Osnivanje prvog udruženja koje je 
okupljalo preživjele zatočenike 1958. u Beogradu označilo je početak orga- 
nizovane borbe za uređenje i izgradnju prikladnog memorijala posvećenog 
žrtvama jasenovačkih logora. 

Što se preživjelih iz proboja tiče, sve je započelo 21.IV 1965. godine, 
kada je u zagrebačkom tjedniku  Vjesnik u srijedu (VUS), objavljen feljton 
Čedomila Hubera pod naslovom Posljednjih 1073. Huber je tekst pisan na 
dvadesetu godišnjicu proboja završio riječima: Kažu da nas ima živih osam- 
desetak. Još se nikad nismo sastali i prebrojili. To je dalo povod uredništvu 
VUS-a da pozove sve preživjele učesnike proboja da se okupe u Zagrebu.73 

Nakon tog članka redakcija ovog lista je pozvala sve učesnike proboja da joj 
se jave, da bi mogli organizovati njihovo okupljanje. Tad se redakciji pisme- 
no obratilo 24 učesnika proboja.

Tridesetog oktobra 1965. godine iz zagrebačkog hotela „Internatio- 
nal“ bivši logoraši, u pratnji svojih domaćina iz redakcije VUS-a i Saveza 
udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske,  uputili  su se u 
pravcu Jasenovca. Na obali Save, mjestu gdje se nekada nalazio Granik, Če- 
domil Huber je izvršio prozivku. Ukupno je prozvano 36 imena. Prozvani su 
potom u rijeku Savu bacili veliki vijenac od crvenih i bijelih hrizantema, na 
kojem je pisalo: Znanim i neznanim herojima – žrtvama logora Jasenovac – 
od drugova, preživjelih učesnika proboja i bijega 22. IV 1945. godine. 

 Nakon toga je minutom šutnje odana počast svim jasenovačkim žrt- 
vama. Prisjećajući se jasenovačkih strahota, preživjeli su obišli spomenik, 
koji je bio u izgradnji. Narednog dana obišli su Hrvatsko zagorje i Kumro- 
vec, odakle su predsjedniku Titu poslali telegram. Time je i zvanično završi- 
lo okupljanje preživjelih učesnika proboja.74

Formiranjem Spomen-područja Jasenovac i  izgradnjom Memorijal- 
nog muzeja 1968. godine, Jasenovac postaje centar okupljanja bivših logo- 
raša. Tako je prilikom otvaranja Spomen-područja Jasenovac jedan dio pre- 

73 Isto.
74 „Vjesnik u srijedu“ od 10. 11. 1965. godine.
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živjelih učesnika proboja dobio plakete, koje su im dodijelile skupštine op- 
ština Bosanska Dubica i Novska.75

Godine 1989. beogradska sekcija preživjelih logoraša predložila je 
da se svi učesnici proboja odlikuju Ordenom za hrabrost. Ordeni su trebali 
biti dodijeljeni, uglavnom posthumno, 1990. godine na 45. godišnjicu pro- 
boja. Zbog događaja koji su se uskoro izdešavali na području Jugoslavije, ta 
inicijativa nikada nije provedena, a imena preživjelih učesnika proboja nika- 
da u cijelosti nisu oteta od zaborava.
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Summary

The Demise of Camp III  – Brickyard

Ustaša concentration camp Jasenovac was founded in the middle of August 
1941. It was a system of camps based in the village of Jasenovac, where the 
biggest camp within this system was founded – Camp III (Brickyard). This 
camp was positioned along the left bank of the Sava river, while its scaffold 
was placed on the other side of the river, in the village of Donja Gradina. In 
the Spring of 1945, ustaša commenced the destruction of the camp and the 
material evidence of committed crimes. They had the intent to murder all 
remaining prisoners, as they were witnesses to for years of terrible crimes. 
On April 21st the mass execution of remaining female prisoners took place, 
while the killing of men was left for the day after. But on the morning of 
22nd, male prisoners commenced a breakout. Out of 1073, only 90 survived.
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Apstrakt: U ovom tekstu autor kritički analizira postupak relativizacije i mini- 
miziranja ustaških zločina na primjeru feljtona Igora Vukića, koji je tokom 2013. 
godine izlazio u Glasu Koncila, zvaničnom časopisu Zagrebačke nadbiskupije, 
pod naslovom „Zanemarene činjenice o jasenovačkom logoru“.

Ključne riječi: NDH, Igor Vukić, Glas Koncila, Jasenovac, Glina, Mlaka

 

Revizionistička vulgata na stranicama Glasa Koncila

Zvanično glasilo Zagrebačke nadbiskupije, Glas Koncila („Novo lice 
Crkve“), od 17. marta do 21. aprila 2013. objavilo je šest nastavaka feljtona 
pod naslovom „Zanemarene činjenice o jasenovačkom logoru“. Autor felj- 
tona je novinar Igor Vukić. U napomeni uredništva navodi se da je Jutarnji  
list „bez razložna i suvisla objašnjenja odbio objaviti“ Vukićev tekst, „nakon 
što tekst nije pozitivno ocijenjen od Slavka Goldsteina, osobnoga savjetnika 
predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Zorana Milanovića“.

Reč je o još jednom pokušaju uredništva Glasa Koncila da minimizira 
i relativizuje zločine Nezavisne Države Hrvatske, 1941–1945, falsifikujući 
istorijsku realnost događaja koji su se odigrali na lokacijama koje se vezuju 
za masovne zločine ustaškog režima, poput koncentracionog logora Jaseno- 
vac i grada Gline, koji su još tokom Drugog svetskog rata postali sinonimi 
ustaških pokolja, a u proteklim decenijama paradigma genocida sprovođe- 
nog nad srpskim stanovništvom u okviru Nezavisne Države Hrvatske.

Nemački istoričar i relevantan poznavalac istorije Jugoslavije, Holm 
Sundhaussen, ističe uočljivu paralelu između predstavnika notornog istorij- 
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skog revizionizma u Nemačkoj i Hrvatskoj: „Ono što desnoradikalni, neona- 
cistički krugovi u Njemačkoj i drugim nekim zemljama, označavaju kao ’laž 
o Auschwitzu’ za nacionalističke su krugove u Hrvatskoj ’laži o Jasenovcu’ 
odnosno ’jasenovačka bajka’. U oba slučaja radi se o tome da se brojčano 
neegzaktni i manjkavo dokumentirani zločin bagatelizira u svojim dimenzi- 
jama do neprepoznatljivosti ili u potpunosti porekne. I u jednom i u drugom 
slučaju riječ je o čišćenju dotične ’nacionalne’ prošlosti, pri čemu se masov- 
na ubojstva objašnjavaju kao puke klevete i povijesni falsifikati.“1

Glasilo Zagrebačke nadbiskupije predstavlja jedno od najdoslednijih 
medijskih uporišta istorijskog revizionizma u Hrvatskoj, naročito kada je 
reč o zagovornicima teze o tzv. „jasenovačkom mitu“ kojim se nastoje „raz- 
blažiti i zataškati neke nesporne činjenice o ustaškoj NDH“. Zagrebački is- 
toričari Ivo Goldstein i Goran Hutinec uočavaju jasan kontinuitet ovog feno- 
mena u savremenoj Hrvatskoj od pojavljivanja knjige  Bespuća povijesne 
zbiljnosti Franje Tuđmana (Zagreb, 1989). „Revizionizam se 1989–90. go- 
dine u Hrvatskoj pojavio kao historiografska retardacija i društveno-poli- 
tička anomalija.“  U Hrvatskoj  od 1990.  nova politička vlast  je  istorijski 
revizionizam „tolerirala i ohrabrivala, a dijelom i uključila u svoj politički 
program. Opće mu je obilježje i osnovno polazište – fetišizam države i feti- 
šizacija hrvatske državotvorne ideje. Sve što je u povijesti djelovalo u prav- 
cu hrvatske državne samostalnosti ocjenjuje se najpozitivnije i nekritički se 
prenaglašava, a slabosti se ili krivnje ekskulpiraju ili barem minimaliziraju.” 
Predstavnici istorijskog revizionizma u Hrvatskoj, po Goldsteinu i Hutinecu, 
„ne prezaju ni pred prešućivanjem i izvrdavanjem činjenica, što ponekad 
ide čak do direktnih krivotvorina i laži.”2 Nakon političkih promena 2000. u 
Hrvatskoj, uticaj istorijskog revizionizma umanjen je u akademskim krugo- 
vima i vladajućim političkim strukturama, ali je i dalje snažno prisutan u 
okrilju Katoličke crkve, desničarskom političkom i medijskom miljeu.

Iskrivljena tumačenja istorije Drugog svetskog rata na stranicama 
Glasa Koncila, naročito u tekstovima u kojima se govori o Jasenovcu, kores- 
pondiraju sa knjigom zagrebačkog istoričara Josipa Jurčevića, Nastanak ja- 
senovačkog mita (Zagreb, 1998) u kojoj autor „proizvoljnim, selektivnim 

1 Holm Sundhaussen, „Osvrt na njemačko izdanje Jurčevićeve knjige ’Nastanak 
jasenovačkog mita’“, Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, 41, Zagreb, 2009, str. 
483.

2 Ivo Goldstein, Goran Hutinec, „Neki aspekti revizionizma u hrvatskoj historio- 
grafiji devedesetih godina XX. stoljeća – motivi, metode i odjeci“, Revizija proš- 
losti na prostorima bivše Jugoslavije, Zbornik radova (ur. Vera Katz), Sarajevo, 
2007, str. 188.
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citiranjem sugerira da je Jasenovac bio samo radni logor, a ne mjesto ma- 
sovnog uništavanja ljudi“.3 Istoričar Holm Sundhausen u kritičkom prikazu 
nemačkog izdanja Jurčevićeve knjige (2009) zaključuje: „Jurčeviću nije sa- 
mo niti u prvom redu bitna razgradnja lažnih brojeva, nego odnosni kon- 
tekst u koji su ti brojevi uklopljeni – konkretno, ustaška država i ustaški po- 
redak.“4

Glas Koncila je 2006. objavio feljton „’Ustaški pokolj u pravoslavnoj 
crkvi u Glini’ – povijesni događaj ili mit?“ čiji je autor zagrebački novinar 
Tomislav Vuković, dugogodišnji saradnik klerikalnih i nacionalističkih gla- 
sila. U feljtonu se nastojalo pokazati kako je jedan nesumnjiv istorijski doga- 
đaj, kakav je bio ustaški pokolj u glinskoj pravoslavnoj crkvi 1941, navodno 
iskonstruisan  neposredno  nakon  oslobođenja  („glinski  slučaj“)  kako  bi 
mogao „poslužiti zatiranju bilo kakve pomisli o nekakvoj budućoj hrvatskoj 
samostalnosti“ i kako bi „pripremio teren za obračun sa najmoćnijim ideolo- 
škim neprijateljem jugoslovenskog komunizma – katolištvom“.5 Pri tom Vu- 
ković iznosi nenaučnu tvrdnju koja normalizuje ovaj pokolj, ističući kako su 
događaji koji su se odigrali u Glini krajem jula i početkom avgusta 1941. 
navodno „uslijedili kao odmazda ustaških vlasti zbog partizanskog napada 
na željezničku stanicu u Banskom Grabovcu“, od 23. jula 1941.6 U posled- 
njem nastavku feljtona, Vuković iznosi patetičan apel javnosti, u kome se 
ogleda intencija onih koji su omogućili plasiranje ovakvih napisa: „Hoće li 
hrvatske  vlasti  i  dalje  nezainteresirano  promatrati  instrumentaliziranje 
’glinskog slučaja’ za generalizirajuće protuhrvatske optužbe (naroda i drža- 
ve)?“7

Postavlja se pitanje čime je uredništvo zvaničnog glasila Zagrebačke 
nadbiskupije motivisano da opovrgava jedan nesumnjiv istorijski događaj, 

3 Isto, str. 198, 209.
4 Holm Sundhaussen, „Osvrt na njemačko izdanje Jurčevićeve knjige ’Nastanak 

jasenovačkog mita’“, str. 481–482.
5 Tomislav Vuković, „’Ustaški pokolj u pravoslavnoj crkvi u Glini’ – dovijesni do- 

gađaj ili mit? (1) Zatiranje misli o hrvatskoj samostalnosti“, Glas Koncila, 35/06, 
Zagreb, 27. 8. 2006, str. 25.

6 Tomislav Vuković, „’Ustaški pokolj u pravoslavnoj crkvi u Glini’ – dovijesni do- 
gađaj ili mit? (2) Preslikana shema zločina,  Glas Koncila, 36/06, Zagreb, 3. 9. 
2006, str. 25.

7 Tomislav Vuković, „’Ustaški pokolj u pravoslavnoj crkvi u Glini’ – dovijesni doga- 
đaj ili mit? (14) Iskonstruisana i nametnuta priča (?!)“, Glas Koncila, 52-53/06, 
Zagreb, 24. 12. 2006, str. 31.
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naročito u kontekstu nesuvislih zaključaka njihovog feljtoniste („zatiranje 
misli o hrvatskoj samostalnosti“)?

Nenaučni napisi Tomislava Vukovića, štampani na stranicama Glasa 
Koncila, objavljeni su u formi knjige pod naslovom Drukčija povijest: o Sr- 
bu, Jasenovcu, Glini... (Zagreb, 2012), u izdanju izdavačke kuće Zagrebačke 
nadbiskupije. Tomislav Vuković je zatim (27. aprila 2013) postao laureat 
opskurne „Nagrade ’Ljubica Štefan’ – za povijest i publicistiku“, neformal- 
nog priznanja za istorijski revizionizam u Hrvatskoj, koju dodeljuje desni- 
čarski  tjednik  Hrvatsko slovo,  tj.  Hrvatska kulturna zaklada.  Vuković  je 
nagrađen upravo za publicistički rad u izdanju Glasa Koncila.8

U Vukovićevom tekstu, objavljenom 17. septembra 2012. u nekoliko 
desničarskih glasila (u nekima je prenet pod naslovom „Sramotan i skanda- 
lozan popis jasenovačkih žrtava“), nastalom u odbranu suludog istupa crk- 
venog istoričara Stjepana Razuma, uočljiv je pokušaj kompromitacije prire- 
đivača  publikacije  Poimenični  popis  žrtava  KL  Jasenovac (Zagreb–Jase- 
novac, 2007) zbog uvrštavanja u registar nekoliko stradalih četničkih ofici- 
ra, ističući  kako su „vojvoda [Pavle] Đurišić,  njegov časnički zbor i  oko 
1.500 četnika zarobljeni  i  odvedeni  u Staru Gradišku.  Tamo je  dio njih 
pobijen a drugi je dio sa zapovjednikom odveden u jasenovački logor i tamo 
također pogubljen“, iako je poznato svega desetak imena pripadnika četni- 
čkog pokreta koji su stradali u Jasenovcu. Na osnovu ove fabulozne nume- 
ričke pretpostavke Vuković iznosi zaključak: „To iziskuje i novo promišljanje 
o jasenovačkim komemoracijama.“9

Možda najdrastičniji primer negiranja naučno ustanovljenih činjeni- 
ca i istorijskog negacionizma na stranicama Glasa Koncila predstavlja inter- 
vju Tomislava Vukovića sa zagrebačkim publicistom Mladenom Ivezićem 
(27. jul 2014). U ovom intervjuu Ivezić tvrdi da KL Jasenovac broji „najvje- 
rojatnije oko 1000 [žrtava], umrlih od svih uzroka, najviše naravnom smrću, 
pa od tifusa i slično“. Ivezić iznosi nesuvislu tezu po kojoj je tzv. „jaseno- 
vački mit motivacija i opravdanje zločina nad svećenstvom i vjernicima u 
Hrvatskoj“.10

Igor Vukić, kao pripadnik Koncilove revizionističke plejade, već u pr- 
vom nastavku feljtona ukazuje na glavnu intenciju teksta: „Prema poimeni- 

8 M.M., „Tomislavu Vukoviću nagrada ‘Ljubica Štefan’“, hrsvijet.net, 27. 4. 2013. 
<http://www.hrsvijet.net/>

9 Tomislav  Vuković,  „Pitanja  o  broju  jasenovačkih  žrtava  i  dalje  sramotno  bez 
odgovora:  Sramotan  i  skandalozan  popis  jasenovačkih  žrtava“,  Hrvatsko 
kulturno vijeće, 19. 9. 2012. <http://www.hkv.hr/hrvatski-tjednik/12810-pitanja- 
o-broju-jasenovackih-zrtava-i-dalje-sramotno-bez-odgovora.html>
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čnom  popisu  žrtava  koji  se  neprestance  ažurira  u  jasenovačkom  spo- 
men-području,  u  logorima  Jasenovac  i  Stara  Gradiška  život  je  izgubilo 
82.129 ljudi.“ Koncilov feljtonista postavlja demagoško pitanje: „No, gdje su 
pokopane sve te žrtve? Gdje su završila njihova tijela?”, i konstatuje kako 
navodno „povjesničari i stručnjaci za tu temu ni danas ne daju jasan od- 
govor na ta jednostavna pitanja”. 

Radikalna revizija prošlosti  podrazumeva ne samo iskrivljavanje i 
prećutkivanje  istorijskih  činjenica  već  i  negiranje  naučnih  činjenica.  U 
Vukićevom slučaju suočavamo se sa negiranjem egzaktno utvrđenim poime- 
ničnim spiskom žrtava KL Jasenovac i ignorisanjem činjenice da postoje dve 
prilično podudarne baze podataka žrtava logora, jedne koju su sačinili sa- 
radnici  Spomen-područja  Jasenovac,  i  druge,  potpunije,  koju  su  sačinili 
saradnici Muzeja žrtava genocida u Beogradu.

Vukić ističe: „U ovom feljtonu, koristeći podatke iz objavljenih knji- 
ga, sjećanja preživjelih logoraša, stručnih članaka te dosada zanemarivanih 
arhivskih  dokumenata,  nastojat  će  se  osvijetliti  događaji  u  tom logoru. 
Pokazat će se da popis s tako velikim brojem imena navodnih jasenovačkih 
žrtava jako odudara od događaja kako ih opisuju njihovi sudionici i arhivski 
dokumenti.”11 Umesto da „osvijetli događaje“ u logoru Jasenovac, autor je 
nastojao da ih mistifikuje i da smišljeno izobliči ukupnu sliku događaja, pre- 
ćutkujući mnoge važne i nezaobilazne istorijske činjenice, ignorišući mno- 
gobrojna svedočenja sudionika događaja i mnogobrojna poznata dokumenta 
koja se ne uklapaju u njegove unapred zadane teze.

Nije teško zaključiti da brojka poimenice poznatih žrtava KL Jase- 
novac (uključujući i Staru Gradišku, koja je bila inkorporirana u sistem KL 
Jasenovac, kao „Logor V“) predstavlja očiglednu nelagodu po autora i struk- 
turu koja je omogućila plasiranje ovakvog propagandističkog teksta. Prema 
podacima Spomen-područja Jasenovac,  obrađenim do marta 2013, u KL 
Jasenovac poimenice je stradalo 83.145 lica (od toga 39.570 muškaraca, 
23.474 žena i čak 20.101 dete do 14 godina).12

10 Tomislav Vuković, „Mr Mladen Ivezić, autor knjige ’Titov Jasenovac’: Ideologij- 
ska i dnevnopolitička uloga jasenovačkog mita“, Glas Koncila, 30/2014, Zagreb, 
27. 7. 2014, str. 27.

11 Igor Vukić, „Zanemarene činjenice o jasenovačkom logoru. (1) Gdje su pokopa- 
ne jasenovačke žrtve?“, Glas Koncila, 11/2013, Zagreb, 17. 3. 2013, str. 21.

12 Spomen-područje Jasenovac. Memorial site. Poimenični popis žrtava KCL Jase- 
novac 1941–1945.  <http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6284>  (pri- 
stupljeno 28. 4. 2013).
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Vredi  napomenuti  da  je  2006,  kada  je  ustanovljena  nova  stalna 
postavka Spomen-područja Jasenovac, u okviru postavke obznanjena brojka 
od 69.842 poimenice poznate žrtve ovog logora.13 Dakle, za poslednjih se- 
dam godina  ova  brojka  je  dopunjena  za  13.303  imena.  Prema naučno 
zasnovanoj  pretpostavci  Muzeja  žrtava  genocida  iz  Beograda,  odnosno 
istoričara Dragana Cvetkovića, potencijalni broj stradalih u KL Jasenovac 
iznosi između 122.300 i 130.100.14 Ovu pretpostavku tek treba egzaktno 
dokazati,  iako je naučno utemeljena.  Prema podacima Muzeja  žrtava iz 
Beograda (čiji saradnici dugi niz godina rade na reviziji saveznog popisa iz 
1964. „Žrtve rata 1941–1945.“) publikovanim 2008, u KL Jasenovac strada- 
lo je najmanje 84.859 poimenice poznatih lica.15 Prema poslednjim podaci- 
ma, koje je nedavno izneo istoričar Dragan Cvetković, Muzej žrtava geno- 
cida raspolaže sa podacima od „više od 88.000 stradalih“. Cvetković ističe: 
„JUSP Jasenovac zabeležio je imena 83.145 žrtava, no verujem da će ubrzo 
dosegnuti našu brojku. I njihovim i našim istraživanjem pobijena je teza o 
najviše 80.000 stradalih, koja je proteklih decenija prisutna u Hrvatskoj: taj 
je broj sada u rasponu između 80.000 i 100.000, a mislim da će naš rad i to 
oboriti. Naravno, to dokazuje i netačnost tvrdnje o 700.000 stradalih, pa i 
onih umerenijih, o nekoliko stotina hiljada, prisutnih u Srbiji. Dostupni su 
nam isti izvori, ali je pitanje šta je ko iz njih dosad izvadio. U perspektivi, 
obe će institucije verovatno obraditi sve izvore i doći do približno istog bro- 
ja stradalih.”16 Prema naučno utemeljenoj pretpostavci, koju je izneo Cvet- 
ković, na teritoriji NDH, u logorima koje su zasnovale vlasti NDH, stradalo 
je između 148.300 i 157.400 lica.17

Činjenica je da su u proteklim decenijama nacionalistički krugovi iz 
oba nacionalna tabora obmanjivali javnost u pogledu broja stradalih. Ova 

13 Драган Цветковић, „Јасеновац у систему страдања цивила у НДХ – кванти- 
тативна анализа (или поново о бројевима)“,  Јасеновац, Зборник радова са 
Четврте међународне конференције, Бања Лука – Доња Градина, 30–31. мај 
2007 (ур. Здравко Антонић), Бања Лука, 2007, стр. 69.

14 Драган Цветковић, „Страдање цивила Независне Dржаве Хрватске у логору 
Јасеновац“, Токови историје. Часопис Института за новију историју Србије, 
4/2007, Београд, 2007, стр. 

15 Јован Мирковић, „Јасеновац: историја и историографија“, Израелско-српска 
научна размена у проучавању Холокауста, Зборник радова са научног ску- 
па, Јерусалим – Јад Вашем, 15–20. јун 2006 (ур. Јован Мирковић), Београд, 
2008, стр. 325.

16 Nenad  Jovanović,  „Dragan  Cvetković:  Jasenovac  je  paradigma  stradanja“, 
Novosti,  699, Zagreb, 11. 5. 2013.  <http://www.novossti.com/2013/05/dragan- 
cvetkovic-jasenovac-je-paradigma-stradanja/>
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„posezanja za mrtvima” naročito su postala intenzivna od početka 1980-ih. 
Nije se teško složiti sa tvrdnjom zagrebačkog istoričara Vladimira Geigera: 
„Jednako su neugodna i srpska nacionalistička pretjerivanja o broju strada- 
lih i žrtava Srba u NDH, posebno žrtava u logoru Jasenovac, i hrvatska 
nacionalistička minimiziranja tih brojeva.“18

Srpski  nacionalisti  najčešće  su  insistirali  na  višestruko  uvećanoj 
brojci od 600.000–700.000 stradalih u KL Jasenovac. Ovakva licitiranja pod- 
sticala je činjenica da je ova brojka egzistirala u određenom broju publi- 
kacija štampanim u decenijama nakon Drugog svetskog rata, tako da je go- 
tovo stekla pseudolegitimitet poluslužbene brojke.19 Najdalje je u emfati- 
čnom licitiranju otišao publicista Radomir Bulatović plasirajući 1990. fabu- 
loznu brojku od 1.110.929 stradalih.20

Kada je reč o poimeničnom registrovanju stradalih u KL Jasenovac, 
najproblematičniji  pristup  iskazali  su  saradnici  Komisije  za  utvrđivanje 
ratnih i poratnih žrtava Republike Hrvatske, koja je „ideološki pristranom 
podjelom ljudskih gubitaka na poželjne i  nepoželjne, popisala od 1992. do 
1999. tek 2.238 žrtava logora Jasenovac“, objašnjavajući da „postoji neko- 
liko opsežnih popisa jasenovačkih žrtava“, što, zapravo, „nije bilo točno jer 
je do tada jedini  sustavni popis  žrtava logora Jasenovac bio poimenični 
popis Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFRJ iz 1964. koji je objavljen 
1992. i 1998“, iako i ovaj popis nije bio dovršen.21

Tendencija umanjivanja broja žrtava KL Jasenovac može se prepoz- 
nati u govoru zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića kazivanog 10. fe- 
bruara 1981. u zagrebačkoj katedrali, povodom 21. godišnjice smrti kardi- 
nala Alojzija Stepinca, pred, kako ističe Glas Koncila, oko 7.000 ljudi („Ka- 
tedrala  je  bila  puna,  prepuna,  kao  rijetko  kada  u  svojoj  povijesti“).22 

Kuharićev govor predstavljao je, zapravo, demagošku apologiju kardinala 
17 Dragan Cvetković, „Stradanje stanovništva NDH u logorima – numeričko odre- 

đenje“, Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941—1945, 1945—
1951, Zbornik radova (ur. Vladimir Geiger i dr.), Zagreb, 2010, str. 50.

18 Vladimir Geiger, „Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu koje su pro- 
uzročili  ’okupatori  i  njihovi  pomagači’.  Brojidbeni  pokazatelji  (procjene,  izra- 
čuni, popisi)“, Časopis za suvremenu povijest, 3/2011, Zagreb, 2011, str. 726.

19 Isto, str. 717–730; Јован Мирковић, „Јасеновац: историја и историографија“, 
стр. 317–325.

20 Radomir  Bulatović,  Koncentracioni  logor  Jasenovac  s  posebnim  osvrtom  na  
Donju Gradinu, Sarajevo, 1990.

21 Vladimir  Geiger,  „Ljudski  gubici  Hrvatske u  Drugom svjetskom ratu  koje  su 
prouzročili ’okupatori i njihovi pomagači’. Brojidbeni pokazatelji (procjene, iz- 
računi, popisi)“, str. 728.
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Stepinca. U ovoj homiliji kardinal Kuharić dotakao je i navodnu brojku žr- 
tava KL Jasenovac: „Optužnicom bi se htjelo nadbiskupa Stepinca učiniti 
odgovornim  za  onih  40.000  žrtava  koje  se  pripisuju  Jasenovcu.“23 Ova 
brojka nije preneta februara 1981. u izdanju Glasa Koncila, ali je preneta u 
Vjesniku zagrebačke nadbiskupije i informativnom biltenu Aktualnosti krš- 
ćanske sadašnjosti. 

Zapažen udeo u umanjivanju broja žrtava KL Jasenovac pružio je bu- 
dući predsednik Republike Hrvatske, Franjo Tuđman, ističući 1989. da je u 
Jasenovcu stradalo oko 30.000–40.000 osoba, napose usled „bolesti i pot- 
hranjenosti“.24

Glas Koncila je u poslednjih nekoliko godina plasirao čitav niz neisti- 
na i istorijskih falsifikata vezanih za istorijat KL Jasenovac. 

Najdrastičniji doprinos krivotvorenjima istorijske realnosti KL Jase- 
novac u Vukićevim napisima tiče se umanjivanja broja stradalih stanovnika 
okolnih srpskih sela interniranih u logor,  prećutkivanja njihove konačne 
sudbine, falsifikovanja istorijskih okolnosti koje su dovele do logorizovanja 
ovog stanovništva, u cilju očiglednog opravdavanja i relativizovanja zločina 
nad stanovništvom naselja koja gravitiraju Jasenovcu.

Takođe, Vukićev feljton eksploatiše „mit o tobožnjoj pobuni srpskog 
naroda kao uzroku zločina počinjenih od strane ustaških vlasti u NDH“. „Taj 
mit, osobito čest u revizionističkim djelima novijeg porijekla potječe od sa- 
mog početka ustanka protiv ustaškog terora 1941. godine. Ustaška propa- 
ganda suočena s širokom rasprostranjenošću ustaničkih skupina istog je 
trenutka lansirala takve tvrdnje. Nakon poraza ustaškog režima i sloma 
NDH one su ostale jedan od rijetkih argumenata kojima je ustaška emigra- 

22 „21. obljetnica smrti kardinala Stepinca“,  Glas Koncila, 4/1981, Zagreb, 22. 2. 
1981, str. 3.

23 “Govor nadbiskupa Kuharića na komemorativnoj misi za kardinala Stepinca”, 
AKSA – Aktualnosti kršćanske sadašnjosti: informativni bilten, 6/1981, Zagreb, 
13. 2. 1981, str. 1–7.
Kuharić je tom prilikom kazao: „Kako se je mogao držati jedan nadbiskup vjeran 
svojoj  vjereničkoj  savjesti  u onom vremenu političkih,  nacionalnih,  socijalnih, 
ekonomskih problema i sukoba? Kakav stav je mogao zauzeti zagrebački nad- 
biskup u jednom ratu u koji su se ubacili suprotni računi i ambicije, sile i inte- 
resi, stare nepravde i nove osvete, u kojem su se hrvali svjetovi? On je mogao 
ostati samo na stanovištu čvrstih etičkih principa kako mu je to diktirala vjera i 
savjest.“

24 Franjo Tuđman, Bespuća povijesne zbiljnosti. Rasprava o povijesti i filozofiji zlo- 
silja, Zagreb, 1989, str. 316.
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cija pokušavala opravdati svoje postupke, suočena s jasnim dokazima zloči- 
načke naravi ustaškog režima.“25

Plasiranjem revizionističkih konstrukcija  Glas Koncila ne samo što 
im daje širi publicitet već im omogućava dodatnu legitimizaciju u delu hr- 
vatske javnosti, konstantno utičući istorijskim falsifikatima na potencijalne 
konzumente.

Umanjivanje broja stradalih i prećutkivanje stradanja 
stanovništva Mlake i Jablanca u Vukićevom fejtonu

Igor Vukić, feljtonista Glasa Koncila, umanjuje broj stradalih ili, na- 
prosto, prećutkuje stradanje civilnog stanovništva čitavog niza naselja koja 
gravitiraju logorima u Jasenovcu i Staroj Gradiški, a koja su imala većinsku 
ili  znatnu zastupljenost  srpskog stanovništva:  Jasenovac,  Uštica,  Mlaka, 
Jablanac  (opština  Novska)  Crkveni  Bok  (opština  Sisak),  Donja  Gradina, 
Draksenić (opština Bosanska Dubica), pri tom ne usuđujući se da pomene i 
neka druga naselja koja su pretrpela znatne demografske gubitke, najviše 
zahvaljujući zločinima ustaša iz Jasenovca i Stare Gradiške: Ivanjski Bok, 
Strmen (opština Sisak), Međeđa (opština Bosanska Dubica), Uskoci, Gre- 
đani (opština Nova Gradiška).

U narednom delu teksta osvrnuću se prvenstveno na umanjivanje i 
prećutkivanje stradanja stanovnika sela  Mlaka i  Jablanac,  smeštenih na 
levoj obali Save, između Jasenovca i Stare Gradiške.

Koncilov feljtonista drastično umanjuje broj stradalih stanovnika sela 
Mlaka (potencijalnih 30 žrtava), dok potpuno prećutkuje stradanje stanov- 
nika Jablanca u ustaškim logorima jer bi podaci o broju stradalih Mlačana i 
Jablančana u Jasenovcu i Staroj Gradiški mogli kompromitovati one koje 
feljtonista nastoji da rastereti pune istorijske odgovornosti.

Odmah treba napomenuti da je poznat približan broj stradalih sta- 
novnika Mlake i Jablanca, zahvaljujući istraživanju lokalnog anketnog odbo- 
ra. Ove podatke publikovao je lokalni hroničar Mile Dragić u knjizi Trage- 
dija sela Mlake i Jablanca (Novska, 1989). Dragić je objavio podatke (ime, 
očevo ime, prezime, godina rođenja, godina i mesto stradanja) za 933 stra- 
dala stanovnika Mlake i 182 stradala stanovnika Jablanca (ukupno: 1.115). 
Od 933 stradala stanovnika Mlake, 286 su bila deca mlađa od 14 godina. 
Realno je pretpostaviti da ovo nije konačan broj stradalih, s obzirom na to 

25 Ivo Goldstein, Goran Hutinec, „Neki aspekti revizionizma u hrvatskoj historio- 
grafiji devedesetih godina XX. stoljeća – motivi, metode i odjeci“, str. 203–204.
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da iz  oko polovine mlačanskih domaćinstava niko nije  preživeo rat,  pri 
čemu je reč o mnogočlanim porodicama. „Ima puno familija [u Mlaci] gdje 
nitko nije ostao živ. Zapaženo je da je jako puno djece ispušteno prilikom 
popisa. Naročito u familijama gdje je bilo više mlađe djece, a nitko nije 
preživio rat.“26 Dakle, realno je pretpostaviti da je ukupan broj stradalih 
stanovnika Mlake blizu 1.000. Sem toga, vrlo je izvesno da se manji broj 
mlađih žena porodio u logoru. Njihova deca ostala su bezimena.

Dragić iznosi tvrdnju preživelih Mlačana, Ostoje Samardžije i Mi- 
lenka Balaća, da je Mlaka 1942. imala 1.232 stanovnika i da je svega 145 
stanovnika ostalo u životu nakon okončanja rata.27 Ipak, potencijalni broj od 
1.087 (1.232 – 145) stradalih nije poimenice dokazan, stoga nije strogo na- 
učno validan. Prema podacima Spomen-područja Jasenovac, „do sada su ut- 
vrđeni podaci za 742 osobe iz Mlake umorene u logorima Jasenovac i Stara 
Gradiška“.28 Prema podacima koje iznosi Dragić, od 161 stanovnika Mlake 
interniranih u nacističke logore u Norveškoj, u ovim logorima stradalo je 
117 Mlačana. Takođe, izvestan broj Mlačanki stradao je u nemačkim logo- 
rima, a realno je pretpostaviti da je određen broj Mlačana stradao u Prih- 
vatnom logoru Zemun na Starom sajmištu i u obližnjem logoru Organizacije 
Tot na Ušću (Zemun, odnosno današnji Novi Beograd).

Realno je proceniti da je u ratu stradalo 87% stanovnika Mlake. Mla- 
ka spada u nekoliko naselja koja su imala najveći procenat stradalih stanov- 
nika na tlu Jugoslavije.29 Naravno, Glas Koncila potpuno ignoriše ovu zna- 
čajnu činjenicu.

26 Mile Dragić, Tragedija sela Mlake i Jablanca, Novska, 1989, str. 185.
27 Isto, str. 41, 51. Ova pretpostavka se ne uklapa u podatak da je, prema popisu iz 

1931, u selu živelo 803 stanovnika, uz napomenu da ne znamo koliko je ovaj po- 
pis pouzdan (imajući u vidu broj poznatih žrtava: 933, broj preživelih: 145 i mo- 
gući broj stradalih od nekoliko desetina, popis iz 1931. je svakako nepouzdan). 
Međutim, vredi naglasiti da je priraštaj u Mlaki bio izuzetno visok, kao i da je 
tokom 1930-ih zabeleženo doseljavanje stanovništva, uključujući i jednu rusku 
(„belogardejsku“) porodicu Florov, koja takođe nije preživela rat. U svakom slu- 
čaju, podatak o 145 preživelih čini se prihvatljivim. Prema sačuvanom crkvenom 
popisu  domaćinstava iz  1940.  („Domovni  protokol“),  selo je  imalo 157 kuća. 
Ukoliko pretpostavimo da je svaka kuća prosečno mogla imati sedam žitelja, 
dolazimo do brojke od 1.099. Dragić poimenice iznosi podatke za veći broj poro- 
dica u kojima je stradalo 8–10 članova. Kada zbrojimo poimenični broj stradalih 
(933) i broj preživelih (145) dolazimo do brojke od 1.078.

28 Spomen  područje  Jasenovac.  <http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid= 
5963> (posećeno 30. 4. 2013).
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Jablanac je 1931. imao 303 stanovnika, a do 1941. taj broj je realno 
mogao porasti za nekoliko desetina, što znači da procenat stradalih stanov- 
nika Jablanca iznosi oko 50–60%. Među stradalima je 47 boraca NOVJ i 135 
žrtava fašističkog terora.

Imena stradalih stanovnika Mlake i Jablanca 1942–1945. jedini su 
pokazatelj da su ovi ljudi ikad živeli. Dokazi o njihovom postojanju siste- 
matski su uništavani, od uništavanja predmeta koji bi se mogli vezati za te 
ljude (npr. u knjizi Mile Dragića nije reprodukovana nijedna predratna foto- 
grafija nastala u Mlaci, za razliku od nekoliko predratnih fotografija iz Jab- 
lanca, što nas navodi na zaključak da možda nije sačuvana nijedna predrat- 
na fotografija nastala u Mlaki), preko uništavanja seoskog groblja, domaćin- 
stava i pravoslavne crkve, do prikrivanja zemnih ostataka stradalog stanov- 
ništva. Umanjivanjem i prikrivanjem broja stradalih stanovnika ova dva sela 
na stranicama Glasa Koncila – dodatno se zatire uspomena na ove ljude.

U poslednjem nastavku feljtona Vukić ističe: „Ustaška posada iz Ja- 
senovca do travnja  1942.  nije  imala  sukoba sa većinskim pravoslavnim 
stanovnicima susjednih sela Mlaka i Jablanac, smještenima na lijevoj obali 
Save, između Jasenovca i Gradiške. Seljani su u međuvremenu prešli u ka- 
toličanstvo.“

Zapravo, ustaše iz Jasenovca nisu imale nikakvih sukoba sa Mlačani- 
ma i Jablančanima niti tokom aprila 1942, kako sugeriše Koncilov feljtonis- 
ta, niti nakon ovog razdoblja. Naprotiv, upravo su jasenovačke ustaše bili 
izvor nemira, destabilizacije i stradanja na relaciji Jasenovac–Mlaka–Jabla- 
nac. Sem toga,  Vukić nije objasnio otkud posada jasenovačkih ustaša u 
Mlaci? Isto tako, Vukić ne pominje realne okolnosti verske konverzije u ova 
dva naselja. Naime, stanovnici Mlake i Jablanca su nakon organizovanja 
dvaju ustaških logora u njihovom neposrednom okruženju i uspostavljanja 
ustaških posada u Jasenovcu i Staroj Gradiški, kao i usled poznavanja mor- 
foloških karakteristika geografskog okruženja (močvare Mokrog polja koje 
okružuju naselja i reka Sava kao prirodna barijera prema Prosari i Kozari), 
nisu imali drugog izbora nego da prihvate nametnuti prelazak u katoličku 
veru, što autor tendenciozno prećutkuje. Zapravo, svesni političke realnosti 
i nemoćni da pruže bilo kakav odgovor na vrlo izvesnu bezbednosnu pret- 

29 Veće gubitke stanovništva, na tlu Republike Hrvatske, imalo je Kapetanovo Selo, 
romsko seosko naselje pokraj Suhopolja,  u Podravini.  Od stotinak stanovnika 
Kapetanovog Sela, preživelo je samo sedam žitelja, dok su ostali sredinom 1942. 
ubijeni  u  logoru  Jasenovac (Filip  Škiljan,  „Stradanje  Srba,  Roma i  Židova  u 
virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početkom 1942. godine“, Scrinia 
slavonica, 10, Osijek, 2010, str. 348). 
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nju, stanovnici Mlake su još aprila 1941, u prvim danima uspostave NDH, 
„morali  podignuti  bijele  zastave kada  su  pripadnici  ’Mačekove narodne 
zaštite’ ulazili u mjesto“.30 Važno je napomenuti da su ustaše 1941. konfis- 
kovale sve čamce koje seljani nisu uspeli na vreme da sakriju.31

Stanovnici Mlake su prinudno prekršteni. O tome je sačuvano neko- 
liko svedočenja preživelih. Zagrebački istoričar Filip Škiljan i hroničar sela 
Mile Dragić navode sećanje Ostoje Samardžije koji je posle rata posvedočio 
da se prekrštavanje dogodilo oko 20. marta 1942, nakon što se u selu po- 
javio  neimenovani  katolički  sveštenik  „iz  Zagreba“,  kazavši  nekolicini 
lokalnih muškaraca da „želi sve pravoslavce prevesti u katoličku vjeru“. 
Samardžija navodi sveštenikove reči: „Onaj tko se ne bude htio pokrstiti 
znači da je neprijatelj naše NDH i taj nema ovdje mjesta među Hrvatima i 
taj se stavlja van zakona.“ Ovakva retorika pretnje prethodi prekrštavanju 
pravoslavnog stanovništva i u drugim mestima i bila je uobičajena. Nakon 
nekoliko dana sprovedeno je pokrštavanje, koje su seljani bili prinuđeni pla- 
titi („svećenik je naredio da svaka osoba u selu, bez obzira na dob, pripremi 
40 kuna za pristojbe“). Navedeni svedok navodi da su prilikom obreda pre- 
krštavanja, održanog u parohijskom domu, bili prisutni i četvorica ustaša 
naoružanih automatskim oružjem, „sa prstom na obaraču“. „Jedan ustaša 
bio je proglašen kumom cijelom selu pa su ga od toga dana seljani trebali 
zvati ’kumom’.“32

Autor sugeriše kako su „sve do noći između 3. i 4. travnja [1942] kad 
se  partizani  prebacuju  preko  Save  iz  sela  Orahova,  s  desne  obale,  u 
Jablanac“, odnosi između ustaša i stanovnika Mlake i Jablanca bila gotovo 
idealistični: „Hercegovački pripadnici jasenovačke jedinice iz svog su kraja 
donosili  izvrstan  duhan  i  prodavali  ga  Mlačanima.  A  oni  su  ga  opet 
preprodavali partizanima. Tako su nepomirljivi neprijatelji dijelili duhanske 
užitke.” Pominjanje ovog trivijalnog detalja ima za cilj da normalizuje ustaš- 
ko prisustvo u Mlaki i banalizuje istorijsku realnost sela Mlake 1942.

Okolnosti su se pogoršale, prema Vukiću, u momentu pojavljivanja 
partizana, koji, kako autor pokušava da ukaže, unose nemir i ratni sukob na 
ovom području. „’Ustaška ophodnja koja je čamcima pokušala prijeći u Jab- 
lanac nije uspjela, a suhim se putem u selo ne može doći zbog poplave’, sto- 
ji u izvještaju Glavnog stožera Ministarstva domobranstva. Partizani zatim 

30 Filip Škiljan,  „Mlaka i Jablanac, nestala sela“,  Pro tempore. Časopis studenata 
povijesti, 3, Zagreb, 2006, str. 77.

31 Mile Dragić, n. d., str. 78.
32 Mile Dragić, n. d., str. 39–40.
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čamcima sele preko rijeke na desnu obalu svih 350 stanovnika Jablanca, 
njihovih 200 svinja i mnogo pokretne imovine. Nakon toga partizani i selja- 
ni spaljuju svoje selo, uključujući i pravoslavnu crkvu.” Neistinita tvrdnja da 
su partizani i seljani, a ne ustaše, spalili Jablanac, uključujući i lokalnu pra- 
voslavnu crkvu, takođe služi minimiziranju i negiranju odgovornosti ustaša, 
pri čemu Koncilov feljtonista ispušta iz vida da bi ovakav navodni slučaj 
predstavljao presedan, naročito ukoliko znamo da je preseljenje Jablančana 
izvršeno noću i da bi vatra signalizirala obližnjim ustaškim posadama u 
Mlaci i Staroj Gradiški da se nešto sumnjivo dešava u Jablancu, čime bi bili 
ugroženi jablanački zbeg i partizani koji su učestvovali u evakuaciji. 

Zatim autor potencira navodni ključni momenat, koji je zapravo izmi- 
šljotina onih koji su odgovorni za tragičan kraj velike većine stanovnika ova 
dva naselja: „No 14. travnja slijedio je partizanski napad i na ustašku posa- 
du u Mlaki. Poginula su trojica ustaša, a četrnaestoro ih je ranjeno. U protu- 
napadu partizani su odbačeni, a selo zauzeto. Stanovnici Mlake riječnim su 
putem preseljeni u logore Jasenovac i Staru Gradišku.”

Vukić, dakle, prihvata ustaške laži i plasira ih kako bi opravdao logo- 
rizovanje celokupnog stanovništva sela Mlaka. Iz Vukićevih navoda proizi- 
lazi da su partizani tobože privremeno ušli u selo, nakon čega su ustaše 
ponovo  povratile  kontrolu  nad  Mlakom („partizani  su  odbačeni,  a  selo 
zauzeto”), što čak ne tvrdi ni ustaški izvor. Ipak, on tendenciozno prećut- 
kuje činjenicu na koji način su ustaše lišili slobode lokalno stanovništvo i 
pogotovo prećutkuje činjenicu da su ustaše u samom selu, upravo 14. aprila 
1942, započeli sa ubijanjem stanovništva, nakon čega su ostatak seljana, 
odnosno pretežnu većinu, deportovali u logor. Sem toga, feljtonista prećut- 
kuje neke prethodne okolnosti.

Međutim, čak da su partizani zaista napali ustašku posadu u Mlaci, 
to nije nikakvo opravdanje za ubijanje makar jednog čoveka u ovom selu, a 
kamoli gotovo celokupnog stanovništva. Stanovnici Mlake imali su pravo da 
se suprotstave ustaškom teroru. Jedini način kojim su to mogli ostvariti 
jeste učešće u Narodnooslobodilačkoj borbi, odnosno kroz participaciju u 
partizanskom pokretu.  Nažalost,  zbog geografske barijere (reka Sava)  i 
konfiskacije čamaca koju su ustaše sprovele krajem 1941, zbog nezapam- 
ćeno velikih poplava početkom proleća 1942. i,  nadasve, zbog prisustva 
ustaške posade u selu, stanovnicima Mlake bilo je nemoguće da izbegnu u 
Bosnu kako bi osujetili nameru ustaša da ih istrebe. Stanovnicima Jablan- 
aca pošlo je za rukom da izbegnu kolektivnu logorizaciju aprila 1942, iako 
velik broj meštana ovog sela nije izbegao stradanje u leto 1942. u kontekstu 
zločina NDH i Trećeg rajha nad stanovništvom Kozare. Ipak, jedan broj 
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Jablančana uspeo je sa puškom u ruci, u partizanskim redovima, da odbrani 
svoje živote.

Vukićeva teza o navodnom partizanskom napadu na ustašku posadu 
u Mlaci proizilazi iz „Izvještaja Ministarstva hrvatskog domobranstva od 15. 
aprila 1942. o borbama u Bosni”. U ovom izveštaju se navodi: „14. IV. odbi- 
jen je napad partizana na našu posadu u s. Mlaka (9 km jugoistočno od Ja- 
senovca). Tri ustaše poginule, a 14 ih je ranjeno.“33 Ovaj dokument objav- 
ljen je još 1952, što demantuje Vukićeve mistifikacije o „zanemarenim ar- 
hivskim dokumentima“.

Navedeni citat iz izveštaja MHD predstavlja odjek izmišljotine koja 
je poslužila jasenovačkim ustašama kao opravdanje za izvršenje zločin nad 
stanovništvom Mlake. U Mlaki 14. aprila 1942. nije bila razmeštena nijedna 
domobranska jedinica, već je reč o prisustvu ustaške posade jasenovačkog 
logora.

Prema sećanju preživelih stanovnika Mlake, ustaše su sutradan, pri- 
likom deportacije žena i dece u logor, uhapšenicima pokazali tri leša prekri- 
vena plahtom govoreći kako je reč o stradalim ustašama, pokušavajući da 
prebace krivicu za navodno ustaško stradanje na stanovnike sela. „Iz iskaza 
preživjelih Mlačana zna se da su leševi pod plahtom bili u stvari logoraši 
jasenovačkog logora koje su ustaše obukle u ustaške uniforme, a dovezeni 
su lađom iz Jasenovca koja je došla da odveze u logor žene i djecu iz Mlake. 
Ustaše su ovu mjeru poduzele radi pravdanja čina dizanja sela u logor.“34 

Ovo potvrđuje „Izveštaj Reonskog obaveštajnog centra Zagorje o zločinima 
1941. i 1942. godine“ koji su uvršteni u elaborat posleratne Državne komi- 
sije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Prema ovom iz- 
veštaju, ustaški natporučnik Staniša Vasilj „jednog dana ubio [je] tri Židova, 
obukao ih u ustaške uniforme i preko noći ih prebacio u selo Mlaka, te je 
proglasio pravoslavce buntovnicima, jer su ubili tri ustaše, te je cijelo selo 
sa svojim ustašama bez obzira na pol i starost ukućana dao poklati, selo 
opljačkati i  nešto zapaliti.“35 Takođe,  izjava Ljubice Rajković,  stanovnice 
Mlake, izrečena 25. maja 1945. pred Zemaljskom komisijom za utvrđivanje 
zločina  okupatora  i  njihovih  pomagača  NR  Hrvatske,  potvrđuje  da  su 
jasenovačke ustaše podmetanjem leševa ubijenih logoraša nastojali da iz- 
misle razlog za napad na Mlaku. „Kratko iza toga pojavio se među nama 
33 Зборник НОР-а, IV/4, Београд, 1952, стр. 327.
34 Mile Dragić, n. d., str. 56–58.
35 Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu. Zbornik  

dokumenata.  I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske 1941–1945 (ur. Slavko Vuk- 
čević), Beograd, 1993, str. 1020.
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zloglasni krvnik Luburić Makso, govoreći nam da se sprema neki napadaj 
partizana na selo i da nas treba sve ukloniti. Zasvirao je tri puta u neku 
sviralicu [i] mi žene i djeca smo se morali svrstati i pod stražom brutalnih 
ustaša krenuti putem Save gdje smo ukrcane na lađu za Jasenovac. Napo- 
minjem da je uzrok ovom našem odvođenju bio jedan fingirani partizanski 
napadaj. Banditi (ustaše, nap. aut.) su naime u noći prije našeg odvođenja 
počeli  po selu pucati  strojnicama i  podmetnuli  su tri  lješine obučene u 
ustaške uniforme tvrdeći da su to ubijeni ustaše. Međutim, ova tri ubijena 
lica bili su Židovi i pravoslavci, koji su namjerno po ustašama obučeni u us- 
taške odore i po samim ustašama ubijeni.“36 Ljubica Rajković pominje broj 
od „oko 800“ žena i dece koji su iz Mlake deportovani u Jasenovac. 

Prema sećanjima preživelih Mlačana, u hapšenju stanovnika Mlake 
učestvovao je i Ljubo Miloš, jedan od rukovodećih ustaških oficira iz logora 
Jasenovac.37 Miloš je bio prisutan i prilikom masovnog hapšenja i deporta- 
cije sela Crkveni Bok, Ivanjski Bok i Strmen, 14. oktobra 1942. Da li su u 
deportaciji Mlačana u logor učestvovala sva trojica poznatih ustaških oficira 
(Ljubo Miloš, Staniša Vasilj i Vjekoslav Maks Luburić) ili je, možda, neko od 
njih greškom zamenjen sa nekim od trojice imenovanih, manje je važno. 
Pominjanje ove trojice ustaških oficira i  njihovo vrlo izvesno prisustvo u 
selu, ukazuje na to da je akcija deportacije seljana u logor bila osmišljena i 
organizovana od strane uprave logora, što potencira svesnu nameru ustaša 
da stanovnike ovog sela izoluju i većim delom likvidiraju.

Važno je naglasiti da u sačuvanim dokumentima 2. bataljona 2. kra- 
jiškog (kozarskog) partizanskog odreda, kome je operativna teritorija bilo 
područje naspram Mlake i Jablanca, na desnoj, bosanskoj obali Save, nema 
nikakvog pomena navodnog prelaska Save i sukoba sa ustaškom postajom u 
Mlaki 13–14. aprila 1942. Slavonski partizani nisu bili  u mogućnosti da 
izvedu napad na ustaše u Mlaki jer su bili vrlo udaljeni od ovog područja. 
Sem toga, čitavo Mokro polje bilo je poplavljeno, a hapšenje i deportacija 
stanovništva  dogodili  su  se  upravo tokom plavne sezone,  zbog čega  je 
stanovništvo Mlake deportovano u logor plovnim objektima. Da su kozarski 
partizani bili u mogućnosti da lako pređu na slavonsku obalu čamcima i 
nanesu gubitke ustašama, bili bi u mogućnosti i da presretnu rečnu lađu 
koja je prevozila stanovništvo Mlake u Jasenovac. 

36 Antun  Miletić,  Koncentracioni  logor  Jasenovac  1945–1945.  Dokumenta,  I–III, 
Beograd, 1986, str. III/522.

37 Mile Dragić, n. d., str. 56–57.
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Naoružana ustaška posada boravila  je  u  Mlaki  od 26.  decembra 
1941. Prema sećanjima preživelih Mlačana, dva do tri dana pre kolektivnog 
hapšenja meštana, koje se dogodilo u noći 13–14. aprila 1942, u Mlaku je 
stigla brojnija posada sastavljena od ustaša koje seljani ranije nisu viđali. 
„Držali su selo još pod strožom kontrolom. Bilo ih je mnogo, oko 200, a 
možda i više i Mlaka je dignuta za jednu noć.“ Mlačani su morali predati 
sve čamce kako bi se meštanima onemogućilo bekstvo u Bosnu. Preživeli 
Mlačani su izneli pretpostavku da su ustaše odlučile da izvrše kolektivnu 
deportaciju stanovništva u logor kako bi sprečili da Mlačani pređu u Bosnu, 
poput stanovnika Jablanca, koji su se kolektivno iselili pre 5. aprila 1942.38 

Niko od preživelih Mlačana ne pominje bilo kakve borbe ili prisustvo parti- 
zana u selu i okolini što bi navodno prethodilo kolektivnom hapšenju. O to- 
me da seljani nisu slutili u potpunosti šta smeraju ustaše, svedoči da je, 
prema sećanjima preživelih meštana, iste večeri kada je započeto hvatanje 
stanovništva Mlake, u selu bila svadba.

U noći 13–14. aprila 1942. pohapšeno je gotovo celokupno stanov- 
ništvo sela, najmanje oko 1.100 ljudi. Hapšenje je izbeglo samo 18 stanov- 
nika, koji su uspeli da se sakriju (od ovih 18 lica, dvojica muškaraca su 
kasnije poginuli kao partizani na Kozari). Zapravo, samo 15 meštana uspelo 
je da izbegne hapšenje skrivajući se od onih koji su došli da ih liše slobode, 
a tri stanovnika sela su kao uhapšenici uspeli da pobegnu u naredna dva 
dana. Pohapšeni stanovnici su privremeno izolovani u zgradi seoske škole i 
parohijskom domu. Iste večeri ubijena su 24 muškaraca. Vukić namerno 
prećutkuje ubistvo 27 stanovnika Mlake, 13–16. aprila 1942. u selu Mlaka, 
pre konačne deportacije meštana (koja je sprovedena u dve faze). Naime, 
ustaše su u noći 13–14. aprila 1942. ubili (zaklali, kako puščana paljba ne bi 
alarmirala  meštane koji  su  na prevaru  dovođeni  i  zatvarani  u  nekoliko 
zgrada) 24 lica, a u naredna dva dana ubili su još dva lica u pokušaju bek- 
stva iz sela i najmanje još jedno lice u pokušaju bekstva prilikom transporta 
za  Jasenovac.  Poznata  su  imena  svih  27  lica  koja  su  stradala  u  ovim 
okolnostima. Zemni ostaci 24 muškarca koji su pobijeni u noći 13–14. aprila 
1942. nakon rata su ekshumirani („ustaše su ih sahranili u đubar”) i sah- 
ranjeni na lokalnom groblju.39 Ovo su jedini stradali stanovnici Mlake koji- 
ma je obeležen grob.

Ustaše su se često koristile simulacijom napada na njihovu formaci- 
ju, u želji da opravdaju pokolje i logorizovanje civilnog stanovništva. Ovakva 

38 Isto, str. 48-49; Зборник НОР-а, IV/4, Београд, 1952, стр. 311.
39 Mile Dragić, n. d., str. 52.
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inscenacija upotrebljena je i 6. januara 1944. prilikom ustaškog upada u 
selo Uskoci, u neposrednoj blizini Stare Gradiške. Ustaše iz logora Stara 
Gradiška upale su u selo u kasnim večernjim časovima, pucajući u seoske 
domove. „Bacali su osim toga na naše kuće mine i ručne granate, kao da se 
radi o nekoj borbi sa nama. Međutim mi smo se nalazili sa našim porodica- 
ma u našim kućama potpuno goloruki.“40

Žene i deca su deportovani u KL Jasenovac već sutradan, rečnom la- 
đom, a muškarci nakon 4–5 dana, pešice do polovine puta, a zatim plovnim 
putem. Selo je potom opljačkano. Prema svedočenju Đure Kosića, prežive- 
log logoraša KL Jasenovac, rodom iz mesta Jasenovac, „po ustašama otera- 
no je iz Mlake 750 konja koje je država zaplenila u svoju korist“.41 Prema 
podacima Dušana Ćuluma, jasenovačkog logoraša koji je pobegao iz logora 
1942, objavljenim u brošuri Jasenovački logor, publikovanoj krajem 1942, u 
izdanju Propagandnog odsjeka AVNOJ-a, stoka iz Mlake je „sva opljačkana i 
otjerana većim dijelom za Njemačku. Ženska ustaška radna služba obilazila 
je kuće, pljačkala živad i ostalo i sve to odvozila kolima.“42

Prema sećanju Ljubice Rajković, mlačanske žene i deca su u logoru 
Jasenovac boravili osam dana, u izuzetno teškim uslovima. „U Jasenovcu 
smještene smo, sve nas oko 800, u jednu baraku, koja je bila potpuno za- 
mračena, a iz koje nismo smjele izlaziti da ne vidimo kretanje, dovažanja i 
odvažanja ostalih zatvorenika. Dva dana hrane uopće dobivale nismo, a 
higijenske prilike bile su neopisive. Ležale smo jedna na drugoj, vode dobi- 
jale nismo, čak ni nuždu nismo smjele vršiti izvan barake već u baraci svaka 
na svojemu mjestu... Nakon osam dana ove torture, po nalogu Luburića, 
utovarene smo u marvene vagone, koji su blombirani, i bez hrane upućeni u 
logor Stara Gradiška.“43

Žene i deca iz Mlake su u logoru Stara Gradiška boravile u delu 
tvrđave poznatom pod nazivom „Kula“, u izuzetno lošim uslovima, mučeni 
glađu i žeđu i izloženi očajnim zdravstvenim uslovima. Prema sećanju Ljubi- 
ce Rajković, nekoliko Mlačanki se porodilo u „Kuli“. Izvestan broj starijih i 
iznemoglih žena iz Mlake je izdvojen i, prema navedenoj svedokinji, ubijen 

40 Trojica stanovnika Uskoka, koji su uspeli da izbegnu hapšenje i logorizovanje, 
svedočili su već 29. januara 1944. u Beogradu pred Komesarijatom za izbeglice 
o ovom ustaškom zločinu. Videti: Proterivanje Srba sa ognjišta 1941–1945. Sve- 
dočanstva, (pr. Vladimir Dedijer, Anton Miletić), Beograd, 1989, str. 675–679.

41 Isto, str. 243.
42 Antun Miletić, n. d., str. I/560.
43 Antun Miletić, n. d., str. III/523.
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na nepoznatoj lokaciji.44 Na osnovu podatka da je u logor vraćena odeća 
ubijenih žena, može se pretpostaviti da su žrtve ubijene nedaleko od Stare 
Gradiške.

Nakon boravka u Jasenovcu, u logor Stara Gradiška deportovani su i 
muškarci iz Mlake. U Staroj Gradiški je izvršena selekcija stanovnika Mla- 
ke. Oni koji su bili sposobni za rad deportovani su u nemačke logore. Radno 
sposobni muškarci su 2. maja 1942. deportovani u Prihvatni logor Zemun 
(Staro sajmište) gde su stigli 5. maja. Potom su u septembru 1942. preba- 
čeni u obližnji logor Organizacije Tot na Ušću, da bi u oktobru Dunavom bili 
deportovani u Nemačku, a zatim u Norvešku. Među preživelim Mlačanima 
boravak u logoru u Zemunu ostao je upamćen po torturi nad logorašima 
(„tukli su nas nemilice“). Jedan deo radno sposobnih žena je železnicom 
deportovan u Nemačku, preko Zagreba. („U Njemačkoj smo sve radile kao 
roblje na različitim poslovima, pod kontrolom.“)45 Najveći broj logorizova- 
nih Mlačana, osobito dece i staraca, ubijen je u KL Jasenovac.

Već je kazano da najveći broj stanovnika Mlake nije imao priliku da 
se sa oružjem u ruci bori protiv fašizma. Pojedini stanovnici ovog sela, logo- 
raši Prihvatnog logora Zemun na Starom sajmištu, zahvaljujući susretu sa 
srbijanskim i bosanskim partizanima, zatočenicima ovog logora, po prvi put 
su  stekli  saznanje  o  rasprostranjenosti  Narodnooslobodilačkog  pokreta. 
Preživeli Mlačanin, Joco Oroz, svedočio je o transportu logoraša iz Zemuna 
ka Nemačkoj, rekom Dunav. „Još na brodu Mlačani pričaju o ženama, deci, 
logoru, stradanju, a zarobljeni komunisti partizani ne kukaju. Ti komunisti 
partizani bili su prekaljeni ljudi. Pričaju o marksizmu-lenjinizmu, radničkoj 
klasi, eksploataciji, kapitalizmu. O tome ja tada nisam znao ništa. Slušam 
to, i vidim da me to interesuje. Njihovo pričanje ohrabrilo me, dalo mi je ne- 
ki borbeni duh. Vidim da ima ljudi koji imaju nade, vide izlaz.“46

Najkarakterističniji  falsifikat  koji  plasira  Vukić  tiče  se  sudbine 
stanovnika  Mlake  nakon  deportacije  u  logore.  „Odatle  [iz  logora]  žene 
odlaze na rad u Njemačku, a muškarci se otpremaju prvo u logor Sajmište u 
Zemun, a potom na rad u Njemačku i Norvešku. Moguće je da su se ustaše 
usput osvetili za poginule u sukobu s partizanima u Mlaci. Mato Stančić, 
zatočenik  jasenovačkog  logora  od  10.  ožujka  1942,  rekao  je  pred 

44 Isto.
45 Mile Dragić, n. d., str. 85–104.
46 Isto, str. 94–95.
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predstavnicima Zemaljske komisije da je 23. svibnja ‘ubijeno 30 starijih iz 
Mlake, a ostali su poslani u Njemačku na rad’.”47

Stariji i radno nesposobni stanovnici Mlake koji su maja 1942. vra- 
ćeni iz Stare Gradiške u Jasenovac, da bi bili pogubljeni na stratištu u Do- 
njoj Gradini (pri čemu se to nije dešavalo samo 23. maja 1942, već i kas- 
nije), nisu ubijeni zbog navodne osvete za izmišljeno ubistvo trojice ustaša i 
ranjavanje 14 ustaša u Mlaki, već zbog namere ustaša da istrebi stanovnike 
ovog naselja. Sem toga, prema sećanjima preživelih, ova grupa ubijenih 
brojala je 40 staraca.48 Na osnovu činjenice da su predstavnici Organizacije 
Tot u Jasenovcu i Staroj Gradišci nakon izvesnog vremena odvojili određen 
broj mlačanskih muškaraca i žena (snažnijih i manje iscrpljenih glađu) i 
namenili im ulogu prinudnih radnika u nacističkim logorima, Vukić smišlje- 
no prećutkuje kakva je bila sudbina velike većine žitelja Mlake koji su ostali 
u logoru. Sem toga, vredi napomenuti da nemali broj Mlačana koji su od- 
vedeni na prinudni rad u nemačke logore takođe nije preživeo rat.

Ostatak zatočenika iz Mlake, uključujući žene i decu, ubijen je na 
stratištu u Donjoj Gradini. Poznata je lokacija masovne grobnice u kojoj su 
pokopani ubijeni stanovnici Mlake na ovom stratištu na desnoj (bosanskoj) 
obali Save. Već smo pomenuli da je, prema podacima Spomen-područja Ja- 
senovac, u logorima Jasenovac i Stara Gradiška ubijeno 742 poimenice poz- 
nata stanovnika Mlake.

Koncilov feljtonista prećutkuje šta se u Mlaki i Jablancu dešavalo 
1942–1945, nakon iseljavanja stanovnika Jablanca u Bosnu i kolektivne de- 
portacije u logor stanovnika Mlake.

Ova dva sela inkorporirana su u sistem KL Jasenovac u leto 1942. U 
Mlaci i Jablancu su najpre, u leto 1942, formirani logori za žene i decu sa 
Kozare, a potom logorske ekonomije, u kojima su takođe vladali logorski 
uslovi. 

O boravku žena i dece sa područja dubičkih i kozaračkih sela u logo- 
rima Mlaka i Jablanac, svedoči Dnevnik Diane Budisavljević. Naime, Diana 
Budisavljević  najpre  25.  jula  1942.  zapisuje  na  osnovu  tuđeg  usmenog 
kazivanja: „U Mlaku i Jablanac su dovedeni zatočenici iz Stare Gradiške i 
tamo se nalaze u najgorim mogućim uvjetima. Prisutna je i liječnička komi- 
sija s državnim sestrama kako bi ljude cijepili protiv tifusa, ali ne mogu 
47 Igor Vukić, „Zanemarene činjenice o jasenovačkom logoru. (6) Iz logorske bla- 

gajne Srbima isplaćena odšteta“,  Glas Koncila, 16/2013, Zagreb, 21. 4. 2013, 
str. 21.

48 Antun Miletić, n. d., str. I/352; Proterivanje Srba sa ognjišta 1941–1945, str. 151 
(svedočenje Vladimira Lončara).
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spriječiti da žene i djeca dnevno u velikom broju umiru.“ U belešci od 29. 
jula 1942, nakon što je lično posetila Mlaku, članove ove lekarske komisije 
naziva „bezdušnim liječnicima“. Logor u Jablancu nalazio se „pod vedrim 
nebom i tu su žene i djeca nalazili već nekoliko tjedana. Tog ljeta je skoro 
svakog poslijepodneva i tamo bilo jakih oluja i kiše.“ U ovom logoru bile su 
smeštene i žene u poodmakloj trudnoći koje su se tamo porađale same, 
„bez ikakve pomoći“.49

U Mlaci i Jablancu je krajem jula 1942. u, najblaže rečeno, očajnim 
uslovima držano nekoliko hiljada zatočenika – pretežno žena i dece. Prema 
podacima iz izveštaja Mihajla Komunickog Ministarstvu udružbe NDH (9. 
avgust 1942), u logoru u Mlaki (verovatno se podatak odnosi na Mlaku i 
Jablanac) bilo je zatočeno 9.176 žena i dece (od čega 5.551 dete) i 393 
muškaraca.50

Veći broj logorisane dece evakuisan je iz Mlake i Jablanca u leto 
1942, u okviru „Akcije Diana Budisavljević“: 850 dece (30. jul 1942), 906 
dece (2–3. avgust 1942), kao i neodređen broj dece transportovan iz Mlake 
4. avgusta 1942.51 Na osnovu upoređivanja podataka iz izveštaja Komunic- 
kog i podataka o broju evakuisane dece u danima nakon njegove posete, 
može se zaključiti da je u Mlaki i Jablancu ostao u zatočenju četvorocifren 
broj dece, pri čemu se može pretpostaviti da je većina njih umrla, odnosno 
ubijena u logoru. Starija deca–logoraši iz logora u Mlaki i Jablancu, u okviru 
navedene akcije, premeštena su privremeno u dečji logor u Sisku, gde je 
određen broj dece stradao, dok najmlađa deca–logoraši nisu zadržana u 
Sisku već su direktno transportovana u Zagreb.52

Logori u Mlaki i Jablancu bili su obezbeđeni bunkerima i ustaškom 
stražom.  Jedan  broj  seoskih  kuća  bio  je  ograđen  bodljikavom  žicom  i 
pretvoren u logor u kome su boravili logoraši i logorašice koji su prethodno 
bili izolovani u Jasenovcu i Staroj Gradišci. Logoraši su radili na obradi 
zemlje, čuvanju stoke i seči šume. Preživela logorašica KL Jasenovac, Katica 
Filipović,  svedočila  je  o  uslovima  boravka  u  ekonomiji/logoru  u  Mlaci: 

49 „Dnevnik Diane Budisavljević 1941–1945“,  Fontes. Izvori za hrvatsku povijest, 
8, Zagreb, 2002, str. 80–83.

50 Antun  Miletić,  Koncentracioni  logor  Jasenovac  1945–1945.  Dokumenta,  I-III, 
Beograd, 1986, str. III/201.

51 „Dnevnik Diane Budisavljević 1941–1945”, str. 83–89.
52 Antun Miletić, n. d., str. III/569; Јасмина Тутуновић-Трифунов, „Акција Диана 

Будисављевић 1941–1945“,  Истраживања и меморијализација геноцида и  
ратних злочина. Зборник радова (ур. Јован Мирковић), Београд, 2012, стр. 
66–69.
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„Mlaka je uvijek za zatočenike bila mjesto užasa i smrti. Ma koliko bio oštar 
režim jasenovačkog logora, u Mlaki je bio još oštriji. ’Svuda na rad, samo ne 
u Mlaku’, mislili su i govorili svi zatočenici, a ipak uvijek u Mlaku odlazio je 
veliki broj zatočenika.“53 Prema sećanju Jelke Cihaber, zatočenice logora u 
Mlaki, ustaše su u septembru 1944. ubile oko 250 žena i oko 60–70 muš- 
karaca, zatočenika logora u Mlaki, nakon insceniranog bekstva, koje im je 
poslužilo kao opravdanje za pokolj.54

Smrtnost u logorima u Mlaki i Jablancu bila je vrlo visoka, pogotovo 
1942. Diana Budisavljević ističe da su ustaše u crkvi u Mlaci čuvale veću 
količinu kukuruznog brašna, što je bilo nedostupno logorašima, „a ljudi su 
umirali od gladi“.55 Visoku smrtnost u ovom logoru potvrđuje „Izveštaj Re- 
onskog obaveštajnog centra Zagorje o zločinima 1941. i 1942. godine“, nas- 
tao najverovatnije 1942. ili 1943. Prema ovom izveštaju, „u selu Koštarić 
(reč je o duploj greški – autor izveštaja je selo Košutarica greškom nazvao 
nepostojećim imenom, a zapravo je mislio na logor u selu Mlaka, nap. aut.) i 
neposrednoj blizini Jasenovca ustaše su smjestili velik broj žena i djece koji 
žive pod najvećim terorom. Stanuju u blatu rijeke Save pod vedrim nebom, 
hrana im je očajna, a količina vode vrlo mala i obično ona iz rijeke Save. 
Dnevno umre u ovom logoru po 100 do 110 ljudi, što od loše hrane, hrđavih 
prilika, što od bolesti koje su počele tamo da haraju.“56 Podatak o prose- 
čnom broju umrlih u logoru svakako se ne odnosi na duži period i zahteva 
potvrdu iz drugih izvora budući da nije reč o primarnom izvoru. Iako se 
može pretpostaviti  da je navedeni dnevni prosek umrlih u ovom logoru 
verovatno nerealan, on indirektno potvrđuje visoku smrtnost u logoru u 
Mlaki 1942.57

Nakon Drugog svetskog rata u Mlaku se nije vratilo svih 145 pre- 
živelih stanovnika. Mnogi nisu imali snage da se vrate u opustelo selo i 
uništene domove, naročito oni koji su jedini preživeli u porodici. Oni koji su 
se vratili u selo zatekli su okužene bunare pune leševa i masovne grobnice 

53 Mile Dragić, n. d., str, 154–155.
54 Isto, str. 161–163.
55 „Dnevnik Diane Budisavljević 1941–1945”, str. 83–89.
56 Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu. Zbornik  

dokumenata.  I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske 1941–1945 (ur. Slavko Vuk- 
čević), Beograd, 1993, str. 1023.

57 O logorima u Mlaki i Jablancu videti: Antun Miletić, n. d., str. II/709, 763, 766, 
772, 774–775, III/504, 534; Јасмина Тутуновић-Трифунов, „Акција Диана Бу- 
дисављевић 1941–1945“, стр. 66-67.
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u ataru – tragove ustaških zločina nad zatočenicima logora Jasenovac VI u 
Mlaci. U ataru sela poznato je najmanje pet masovnih grobnica.

Mlaka je 1991. imala 346 stanovnika, od kojih je oko polovine bilo iz 
porodica koje su se u selo doselile nakon Drugog svetskog rata, mahom iz 
Bosanske Krajine.

U Jablanac se vratio još manji broj stanovnika s obzirom na to da je 
selo bilo izolovano i smešteno na teško pristupačnom terenu koji je kon- 
stantno bio izložen poplavama, kao i na osnovu činjenice da je rat preživelo 
manje od polovine predratnog stanovništva. Jablanac je definitivno raseljen 
1964. 

Stanovništvo Mlake je maja 1995. bilo prinuđeno da se iseli na teri- 
toriju Bosne i Hercegovine zbog straha od represalija Hrvatske vojske. Da- 
nas u selu živi vrlo mali broj stanovnika. Popisom iz 2001. zabeleženo je sa- 
mo 30 stanovnika. Oni godinama žive u poluizolaciji i siromaštvu, uz nezain- 
teresovanost okoline i metropole, poput stanovnika mnogih srpskih naselja 
u Hrvatskoj.

Relativizovanje i pravdanje ustaških zločina 
nad stanovništvom srpskih sela u okolini 
Jasenovca u Vukićevom feljtonu

Feljtonista Glasa Koncila, Igor Vukić, u poslednjem nastavku feljtona 
„Zanemarene činjenice o jasenovačkom logoru“ (21. april 2013) iznosi mis- 
tifikacije vezane za sporadične partizanske sukobe sa ustašama na relaciji 
Donja Gradina – Jasenovac, krajem 1941. i u prvoj polovini 1942, koristeći 
činjenicu da su se stanovnici seoskih naselja između Bosanske Dubice i Ja- 
senovca krajem 1941. oslobodili ustaškog prisustva, organizujući se u okvi- 
ru partizanskog pokreta. 

U cilju sprečavanja ustaških upada na desnu obalu Save i Une, par- 
tizani su povremeno imali inicijativu na ovom području. Ipak, Vukić koristi 
ove sukobe kako bi opravdao događaje koji su usledili (logorizovanje srp- 
skog stanovništva Uštice i Jasenovca) i pokolj nad stanovništvom u selima 
Dubičkog  polja,  napose  u  selu  Draksenić.  Vukić  logorizovanje  srpskog 
stanovništva u selima oko Jasenovca opravdava podnaslovom: „Osveta za 
poginule u sukobima sa partizanima“. Ovo je jedan od najkarakterističnijih 
primera falsifikovanja prošlosti  u cilju opravdavanja  ustaških  zločina na 
stranicama Glasa Koncila.

Ovaj postupak primenjen je prilikom opisa napada partizana („odme- 
tnika“) na Jasenovac, iz pravca Donje Gradine, krajem decembra 1941. 
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„Prema izvještaju Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH 
od 31. prosinca, u Donjoj Gradini pojavilo se ’oko 150 četnika’. U razmjeni 
vatre poginula su dvojica ustaša, a trojica su bila ranjena (Hrvatski državni 
arhiv, fond MINORS, kut. 1). U tom napadu, koji se vrlo rijetko spominje u 
dosadašnjim knjigama o logoru, poginulo je i nekoliko zatočenika: ’Uz usta- 
še poginulo je i nekoliko zatočenika. Dva dana nismo ništa jeli, i kad smo išli 
napokon po puru u kuhinju, tanad je zviždala oko nas’, napisao je logoraš 
Milan Gavrić u knjizi Otkosi smrti (Narodna armija, Beograd, 1977).“

Autor ne opovrgava pogrešnu kvalifikaciju lokalnih partizana prisut- 
nih u Donjoj Gradini. Sem toga, Vukić tendenciozno prećutkuje svedočenja 
preživelih logoraša KL Jasenovac, iskazana 1942. pred Komesarijatom za 
izbeglice u Beogradu (KZIB), objavljena 1986. i 1989, koja sugerišu da su 
ustaše vršile pokolje nad jasenovačkim logorašima 25–27. decembra 1941. i 
u nekoliko narednih dana, što sve prethodi partizanskoj paljbi na KL Jase- 
novac, čemu opet prethodi pokušaj ustaša da pređu Savu i zauzmu Donju 
Gradinu.

Simo Đurković,  preživeli  logoraš  rodom iz  Zenice,  svedočio  je  o 
ubistvu 27 srpskih logoraša iz Pakraca 25. decembra 1941. (KZIB, 11. jun 
1942). Ovo potvrđuje i svedočenje Vladimira Lončara, preživelog logoraša 
rodom iz Pakraca, koji pominje istu brojku ubijenih (KZIB, 1942). Lazo Oro- 
zović, preživeli logoraš rodom iz Sarajeva, svedočio je o ubistvu 75 srpskih 
logoraša 27. decembra 1941. (KZIB, 30. april 1942). Prema sećanju Drage 
Svjetličića, preživelog logoraša rodom iz Doboja, ustaše su 26. decembra 
1941. ubile 130 srpskih logoraša koji  su bili  smešteni u improvizovanoj 
logorskoj  bolnici  (KZIB,  7.  jul  1942).  Rade Stanojević,  preživeli  logoraš 
rodom iz Drvara, takođe je ostavio svedočanstvo o ubistvima logoraša 25. 
decembra 1941, s napomenom da on pominje ubistvo oko 180 ljudi (KZIB, 
22. maj 1943).58

Prema svedočenju petorice jasenovačkih logoraša iz Bijeljine, napad 
partizana na ustaše 28. decembra 1941. iz pravca Donje Gradine usledio je 
nakon pokušaja ustaša da pređu na bosansku obalu Save (KZIB 13. aprila 
1942).59

Prema „Izvještaju o akcijama“ Drugog krajiškog (kozarskog) NOP 
odreda, publikovanog u biltenu  Partizan sa Kozare, već 1. januara 1942. 
doznajemo da je pogibija jasenovačkih ustaša usledila nakon što su ustaše 
58 Antun Miletić,  n. d., str. I/350–353, III/616–621;  Proterivanje Srba sa ognjišta 

1941–1945, str. 117, 140, 150, 162, 428.
59 Protjerivanje Srba sa ognjišta 1941–1945, str. 94 (svedočenje Drage Hadžičola- 

kovića, Save Hadžičolakovića, Joce Čolakovića, Dike Tomića i Pane Petrovića)
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pokušale neuspešno da pređu u Donju Gradinu: „29.12.  [1941.]  patrola 
jedne naše čete protjerala je jedan vod ustaša koji su pokušali provaliti u 
Gradinu sa ciljem da je opljačkaju. 30. 12. neprijatelj je ponovio pokušaj 
provale u isto selo. Naša patrola pustila je da neprijateljski vod priđe – 
prevozeći se preko Save – pod samu obalu rijeke. Kad su ustaše počeli da se 
iskrcavaju, otvorena je na njih paljba, kojom prilikom je nekoliko njih palo s 
kompe u vodu. Borba je trajala čitav dan, jer su ih pomagali vatrom teških 
mitraljeza sa druge obale od Jasenovca. Uveče su se pokušali povratiti, ali 
su ispraćeni plotunskom vatrom naših partizana. Od čitavog voda uspjelo je 
4-5 ustaša pobjeći.“60 Ovaj poslednji podatak je verovatno preteran, ali on 
ne menja činjenicu da je borba otpočela ustaškim pokušajem da pređu na 
desnu obalu Save. Vukić smišljeno prećutkuje ovu činjenicu, jer se ne ukla- 
pa u njegov koncept opravdavanja ustaških zločina, iako mu je ova činjenica 
poznata s obzirom na to da je u pisanju feljtona koristio knjigu u kojoj su ovi 
podaci publikovani (Славко Одић, Славко Комарица,  Зашто Јасеновац 
није ослобођен?, Београд, 2005).

Takođe, Vukić namerno prećutkuje nastavak svedočenja Milana Ga- 
vrića, iako mu je Gavrićeva knjiga poznata. Isto tako, Vukić falsifikuje Ga- 
vrićev navod iako ga stavlja pod navodnike, smišljeno izostavljajući iz citata 
rečenice u kojima se opisani sukob partizana sa jasenovačkim ustašama 
shvata kao nagoveštaj slobode.  Gavrić je posvedočio o borbama, 30–31. 
decembra 1941. „Dva dana je trajala ova pucnjava, a ustaški dželati su bili 
obuzeti strahom. (...) Pošto dva dana nismo ništa jeli, ustaše su nam dozvo- 
lile da s nekoliko kofa za vodu odemo po našu puru u kuhinju. Išao sam i ja. 
Tanad su i dalje zviždala kroz logor kao da su nagoveštavala slobodu. Ona 
se približavala, ali sporo. Približavala se sigurno. Mi smo to osetili. Osetili 
smo da će nas neko osvetiti,  da će zločini  doživeti  svoj kraj,  da postoji 
narodna sila koja je neumitna. Osetile su to i ustaše. Naši dželati, gospodari 
naših života, bili su zbunjeni. Nije se čula više ustaška pesma i pijane orgije. 
Strah koji  su nam svojim ubistvima uterivali  u kosti  kao da je iščezao. 
Govorili smo u sebi: neka sada bude šta bude s nama, ustaše čeka bedan 
kraj...“61

Koncilov feljtonista namerno prećutkuje masovne pokolje  koje su 
ustaše sprovele u KL Jasenovac neposredno nakon ovog napada: 1–2. janu- 
ara 1942. Prema svedočenju logoraša Pere Simića, ustaše su prva dva dana 

60 Зборник НОР-а, IV/3, Београд, 1952, стр. 26.
61 Milan Gavrić, Otkosi smrti. Sećanje na jasenovački logor istrebljenja, Beograd, 

1977, str. 57–58.
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1942. ubile između 200 i 210 srpskih logoraša (KZIB 9. april 1942). Prema 
svedočenju  petorice  bivših  logoraša  rodom iz  Bijeljine  (KZIB,  13.  april 
1942), ustaše su 1–3. januara 1942. u Jasenovcu ubile 252 srpska logoraša. 
Ovaj podatak kompatibilan je prethodnom podatku jer pominje sličan broj 
ubijenih 1–2. januara 1942. (190). Pokolj 1–3. januara 1942. pominje i preži- 
veli logoraš Branko Popović, rodom iz Doboja (KZIB, 14. april 1942). Simo 
Đurković (KZIB, 11. jun 1942) pominje ubistvo između 242 i 252 logoraša 
1–3. januara 1942.62

Potom se Vukić osvrnuo na napad jasenovačkih ustaša na Donju Gra- 
dinu i Draksenić, pri čemu namerno prećutkuje masovne zločine nad sta- 
novništvom srpskih sela u Dubičkom polju, napose nad stanovništvom Drak- 
senića.

„Ustaše su zatim 15. siječnja prešli Savu i napali Donju Gradinu, no Gradi- 
njani su već imali dojavu o napadu. Civili su se dan ranije sklonili u zbjeg 
južnije prema planini Kozari. Pred jačim napadačem (120 ustaša i 50 domo- 
brana), partizani su se povukli za svojim obiteljima. Prema izvještaju Minis- 
tarstva  domobranstva,  ustaško-domobranske  snage  prodrle  su  do  sela 
Draksenića, 7 km južno od Jasenovca. Selo je zauzeto i zapaljeno, navodi se 
u izvještaju. Posada iz Jasenovca utvrdila je zatim obrambenu liniju nekoli- 
ko stotina metara južno od Gradine. Izgrađeni su drveni bunkeri povezani 
rovovima kao mjera opreza.”

Šta Vukić namerno prećutkuje? Prvo, Vukić prećutkuje da je ovaj iz- 
veštaj publikovan još 1952, što se ne uklapa u njegovu tezu o „zanema- 
renim arhivskim dokumentima“.63 Zatim, Vukić prećutkuje ukupne ustaš- 
ko-domobranske snage angažovane u akciji čišćenja partizanskih uporišta u 
srpskim selima od Bosanske Dubice do Orahove. U ovoj akciji učestvovalo 
je oko 1.200 pripadnika oružanih snaga NDH, pretežno domobrana.64 Tre- 
će, Vukić namerno prećutkuje zločine ustaša i domobrana u pojedinim seli- 
ma, naročito u Drakseniću 15. januara 1942. Jasenovačke ustaše pod ko- 
mandom Maksa Luburića i domobrani su u Drakseniću ubili oko 207 ljudi, 
pretežno žena i dece. Od ovog broja ustaše su ubili preko 130 lica, a domo- 
brani oko 70 lica. Poznata su imena većine žrtava. Najveći broj stanovnika 
Draksenića  ubijenih  tog  dana  likvidiran  je  klanjem  i  ubijanjem  tupim 

62 Proterivanje Srba sa ognjišta 1941–1945, str. 94, 106, 140.
63 Зборник НОР-а, IV/3, Београд, 1952, стр. 116.
64 Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revo- 

luciji 1941–1945, Bosanska Dubica, 1984, str. 155.
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predmetima u seoskoj pravoslavnoj crkvi. O ovom zločinu svedočile su dve 
preživele žene koje su bile očevici pokolja, kao i borci 3. čete 2. bataljona 2. 
krajiškog NOP odreda koji su pronašli mrtva tela svojih rođaka i komšija 
nakon pokolja.65

U nastavku teksta Koncilov feljtonista pokušava da opravda kolektiv- 
no logorizovanje srpskog stanovništva mesta Jasenovac i Uštica.

„Partizani su pokušali još nekoliko napada na Jasenovac. Napad 17. travnja 
trajao je od 4 do 6 sati ujutro. ‘Uz puščanu vatru pokušali su pobunjenici 
prielaz na lievu obalu r. Save i napad na Jasenovac i logor. Pokušaj prielaza 
spriečen je bez vlastitih gubitaka. Gubitci pobunjenika nisu poznati’ (HDA, 
MINORS, Izvješća Glavnog stožera).  Sljedeći zabilježeni napad je od 5. 
svibnja. Oko 23,30 doplovilo je čamcem rijekom Unom oko 20 partizana. 
Kod Gradine su napali ustašku stražu. Idući dan, opet u gluho doba noći, 
slijedilo je novo puškaranje. ‘Na ustaške straže pucalo je i pučanstvo grko- 
istočne vjere, kojom prilikom je jedan ustaša pao. Zbog tog slučaja dao je 
zapovjednik sabirnog logora sve grkoistočnjake internirati u sabirni logor’, 
piše u dnevnom izvještaju Glavnog stožera domobranstva od 16. svibnja 
1942. Ustaše, dakle, tada iseljavaju Srbe-pravoslavce iz Jasenovca i Uštice, 
one koji dotad već nisu otišli na rad u Njemačku ili nisu izbjegli u Srbiju. 
Šalju ih također u logor Sajmište u Zemun. Odatle su muškarci sposobni za 
rad brodom prevezeni Dunavom do Beča i Linza i dalje za Njemačku i 
Norvešku. Ostali su pušteni i otišli su u Srbiju.” 

Dakle, Vukić kolportira ustašku izmišljotinu o navodnom povodu za 
kolektivno logorizovanje srpskog stanovništva Jasenovca i Uštice u logor 
zbog oružanog napada jasenovačkih i uštičkih Srba na ustaške straže. Gor- 
nji  citat  bi,  očigledno,  trebalo da potkrepi  tezu o tobože „zanemarenim 
arhivskim dokumentima“. Jasenovac i Uštica su do početka Drugog svet- 
skog rata bila etnički mešovita naselja sa otprilike podjednakim brojem srp- 
skih i hrvatskih stanovnika. Broj lokalnih Srba se smanjivao do maja 1942. 
Tvrditi  da su lokalni Srbi pucali  na lokalne ustaše u neposrednoj blizini 
snažnog ustaškog garnizona i  to  u  naseljima u kojima nema partizana, 
predstavlja više nego providan falsifikat. Ono što Zagrebačku nadbiskupiju, 
koja je omogućila plasiranje ovog falsifikata, čini odgovornim jeste činjenica 
da se ovim falsifikatom opravdava masovni zločin nad civilnim stanovniš- 
tvom u kontekstu genocida koji je NDH sprovodila nad srpskim stanovniš- 
tvom, pri čemu je više nego poznato da su retko koja naselja na teritoriji 

65 Isto, str. 155.
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ustaške države pretrpela veće gubitke od srpskih sela koja gravitiraju KL 
Jasenovac.

Ustaše su izvršile masovno hapšenje srpskog stanovništva Jasenovca 
i Uštice u noći 7–8. maja 1942. Prema sećanju preživele zatočenice gradiš- 
kog logora, Jovanke Trivunčić (KZIB, 15. januar 1943), svi srpski stanovnici 
ova dva mesta su 8. maja bili sprovedeni u KL Jasenovac. Sutradan su žene 
i deca, poput prethodno žena i dece iz Mlake, sprovedeni u logor u Staroj 
Gradišci. Muškarci su ostali u jasenovačkom logoru. Već prvog dana zato- 
čenja u jasenovačkom logoru zabeleženo je nekoliko ubistava meštana Jase- 
novca. U logoru u Staroj Gradišci vladali su očajni uslovi i izuzetno velika 
smrtnost  logoraša,  naročito  dece,  koja  su umirala  od namernog izglad- 
njivanja koje su nametnule ustaše. Jovanka Trivunčić je boravila u Staroj 
Gradišci od 9. maja do 28. juna 1942. Za to vreme, kako ističe, „umrlo je u 
logoru od gladi oko 200 srpske dece“. „Četrnaset dana nakon našeg dolas- 
ka u logor u Staru Gradišku, odvojile su ustaše između nas sve devojke, te 
mlade žene koje su bile bez dece,  za koje su kazali  da će ih poslati  u 
Nemačku na rad. Stare žene, koje usled starosti i slabosti nisu bile sposob- 
ne za nikakav rad, trpale su ustaše po noći u kamione i odvozili izvan Stare 
Gradiške i ubijale. Na taj način ubijeno je 500 do 600 starih žena. Samo iz 
Jasenovca ubijeno je tako oko 100 starih žena.“66

Glas Koncila namerno prećutkuje navedene činjenice o teškom stra- 
danju srpskog stanovništva mesta Jasenovac, kao što namerno prećutkuje 
činjenicu da je u registru stradalih Spomen-područja Jasenovac poimenice 
zabeleženo stradanje 272 stanovnika Jasenovca u KL Jasenovac.

Sličnu matricu (sumnja da lokalno stanovništvo sarađuje sa partiza- 
nima) Vukić koristi i za opravdavanje logorizovanja sela Crkveni Bok. „U 
listopadu 1942. godine dogodio se i slučaj sela Crkveni Bok, udaljenog 12 
km zapadno od Jasenovca u pravcu Sunje. Motivirani sumnjom da stanov- 
nici Srbi surađuju s partizanima, ustaše iz Jasenovca upadaju u selo i sve 
seljane sa ženama i djecom odvode u logor. Na intervenciju seoskog žup- 
nika Augustina Kralja i drugih dužnosnika, koja je stigla sve do Pavelića i 
ministara u Vladi NDH (spominje je, primjerice, u svom dnevniku Mladen 
Lorković), svi su, osim osmorice, uskoro pušteni kućama. Čak je iz logorske 
blagajne seljacima Crkvenog Boka isplaćena odšteta za uništenu i ukradenu 
imovinu. Od osmorice zadržanih, četvorica su uspjela pobjeći iz logora.”67

66 Proterivanje Srba sa ognjišta 1941–1945, str. 211.
67 Igor Vukić, „Zanemarene činjenice o jasenovačkom logoru. (6) Iz logorske bla- 

gajne Srbima isplaćena odšteta“,  Glas Koncila, 16/2013, Zagreb, 21. 4. 2013, 
str. 21.
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Autor prećutkuje da se seoska opština Crkveni Bok sastojala iz tri 
srpska sela: Crkveni Bok, Ivanjski Bok i Strmen. Vukić pokušava da suge- 
riše kako su ustaše oterale u Jasenovac samo stanovnike jednog od ova tri 
sela. Sem toga, Vukić namerno prećutkuje kakvu sudbinu je doživelo sta- 
novništvo Crkvenog Boka, pokušavajući da drastično umanji broj stradalih 
stanovnika ovog sela.

Pre svega, tvrdnja da su ustaše oterale stanovnike ovog banijskog 
sela u logor zbog navodne saradnje sa partizanima notorna je neistina koja 
opravdava zločin. Ovu ustašku konstrukciju, koju kolportira Vukić, deman- 
tovao je pomenuti župnik Augustin Kralj u pismu Anti Paveliću 1942. (Vukić 
namerno prećutkuje  otkud župnik  Kralj  1942.  u  jednom srpskom selu). 
Uopšte o događajima u Crkvenom Boku i u susedna dva srpska sela postoji 
relativno velik  broj  sačuvanih izvora koje  su u  svojim radovima sabrali 
publicistkinja Ana Požar i istoričar Filip Škiljan.

Otkud župnik Augustin Kralj u Crkvenom Boku? Naime, stanovništvo 
tri srpska sela ove opštine prinuđeno je oktobra 1941. da pređe na kato- 
ličku veru. Među katoličkim sveštenicima koji su obavili prekrštavanje, uz 
pretnje lokalnom stanovništvu ako se ne odazovu konverziji, bio je i Pave- 
lićev lični kapelan, Dionizije Juričev. Nakon prekrštavanja stanovništva u 
Crkvenom Boku je za katoličkog sveštenika postavljen Augustin Kralj, koji 
je među lokalnim stanovništvom propagirao šovinističku tezu da su oni, 
zapravo, hrvatskog etničkog porekla.68

Vukić navodi da su ustaše „motivirani sumnjom da stanovnici Srbi 
surađuju s partizanima“ oterali stanovništvo Crkvenog Boka u KL Jaseno- 
vac. Deportacija se odigrala 14. oktobra 1942, kada je oko polovine stanov- 
ništva ova tri sela pohvatana na spavanju i oterana u logor. 

Međutim, ovu tezu upravo pobija pismo župnika Kralja Anti Paveliću 
iz oktobra 1942. „Partizanska promidžba nije u Crkvenom Boku imala us- 
pjeha... nisam primjetio ni ja, a ni oružnici u mjestu, da bi partizani imali 
kakvu vezu s ljudima u Crkvenom Boku.“ Ovo potvrđuje izveštaj podžupana 
Velike župe Gora (Petrinja), Nikole Bošnjaka, od 14. oktobra 1942, u kom se 
ističe da su „partizani pokušali promidžbom pridobiti ta nekad pravoslavna 
sela za sebe, ali to im nije uspjelo“.69

Prema sačuvanim izvorima, od oko 2.000–2.500 žitelja opštine, tog 
dana je uhvaćeno i oterano u Jasenovac oko 1.000. Osnovni motiv za logo- 

68 Filip Škiljan, „Akcija Crkveni Bok“, Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, 37, Za- 
greb, 2005, str. 327.

69 Antun Miletić, n. d., str. I/500–503.
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rizaciju stanovništva ova tri sela treba tražiti u nameri jasenovačkih ustaša i 
Pavelićevog režima da istrebe srpsko stanovništvo na širokom području 
koje gravitira Jasenovcu. Dodatni motiv jasenovačke ustaše pronašli su u 
pljački. Akcijom je rukovodio Ljubo Miloš, kao i u slučaju logorizacije žitelja 
Mlake. Prema sačuvanim podacima, odobrenje za akciju stiglo je iz Zagre- 
ba.

Glas Koncila prećutkuje zločine koje su ustaše izvršile nad jednim 
brojem uhvaćenih muškaraca iz tri navedena sela, Naime, prilikom hva- 
tanja stanovništva, oktobra 1942, ustaše su ubile 19 lica, čija imena su poz- 
nata. Takođe, nakon što su pohvatano stanovništvo prebacili skelom preko 
Save u susedno selo Lonja, na levoj obali Save, ustaše su zadržale jedan 
broj muškaraca u Lonji i podvrgli ih teškim oblicima torture. U Lonji i na 
putu od Lonje ka Jasenovcu ustaše su ubile nekoliko muškaraca.70 U litera- 
turi je prihvaćen podatak da su ustaše tokom hvatanja i deportacije stanov- 
ništva ova tri sela ubile 29 lica.71

Istina je da je župnik Kralj pisao Paveliću kako bi iskazao protest 
zbog hvatanja stanovnika triju sela opštine Crkveni Bok. Međutim, apso- 
lutno je netačno da su logorizovani žitelji ova tri sela pušteni iz KL Jase- 
novac „na intervenciju seoskog župnika Augustina Kralja i drugih dužnos- 
nika“ (Vukić ne pominje koji su to dužnosnici, ali se stiče utisak da je reč o 
ljudima Pavelićevog režima). Ovaj falsifikat očigledno treba da posluži kao 
još jedan kvaziargument kojim bi se rasteretila odgovornost Katoličke crkve 
u kontenstu genocida nad srpskim stanovništvom u NDH.

Žitelji Crkvenog Boka, Ivanjskog Boka i Strmena pušteni su iz sela 
na intervenciju vojnog predstavnika Trećeg rajha u Zagrebu, Glaisea von 
Horstenaua. Međutim, Nemci nisu tražili puštanje ovih ljudi iz logora iz 
nekakvih humanitarnih razloga već zbog činjenice da su žitelji ova tri sela 
imali obavezu da snabdevaju nemačku vojsku namirnicama. Zbog sprovo- 
đenja  ove  zločinačke  akcije,  Ljubo  Miloš,  kao  najodgovorniji  pripadnik 
ustaške strukture u KL Jasneovac za izvođenje akcije, bio je privremeno 
lišen slobode od strane organa NDH, na izričit zahtev generala Glaisea von 
Horstenaua.72 O pozadini ovih događaja vrlo ubedljivo pisao je zagrebački 

70 Ана Пожар, „Страдање села Стрмен, Црквеног и Ивањског Бока од усташа 
тзв. НДХ“, Јасеновац, Зборник радова Четврте међународне конференције о 
Јасеновцу,  Бања  Лука  –  Доња  Градина,  30–31.  мај  2007,  (ур.  Здравко 
Антонић), Бања Лука, 2007, стр. 356–364.

71 Filip Škiljan, „Akcija Crkveni Bok“, str. 341.
72 Isto, str. 335–336.
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istoričar Filip Škiljan još 2005. Koncilov feljtonista smišljeno ignoriše ovaj 
najreferentniji naučni rad na temu „Akcije Crkveni Bok“.

Seljaci su nakon puštanja iz logora dobili „nekakvu odštetu“ (Filip 
Škiljan) za uništenu i opljačkanu imovinu, ali neozbiljno je pomisliti da im je 
namirena celokupna šteta.

Međutim, ponovo je najproblematičnije to što Glas Koncila namerno 
prećutkuje kakva je bila potonja sudbina stanovništva. Naime, prema istra- 
živanju publicistkinje Ane Požar, ustaše su mnogo puta upadale u ova sela i 
nakon povratka stanovnika iz logora. Uvek bi ovi upadi rezultirali smrću 
najmanje jednog lica. Ovo je dovodilo do odlaska odraslih muškaraca u 
partizane. Najveće stradanje zabeleženo je 1944. Ustaše iz Jasenovca, pre- 
ma istraživanju Ane Požar, ubile su 716 meštana Crkvenog Boka, Ivanjskog 
Boka i Strmena, dok je u partizanima poginulo 103 stanovnika.73

Vukić prećutkuje stradanje stanovništva naselja koja su se nalazila u 
tzv. „zaštitnom pojasu”. Poznati su poimenični podaci za većinu srpskih sela 
koju se nalaze u neposrednoj blizini Jasenovca i Stare Gradiške. Naravno, 
ovo ne znači da su poznata sva imena stradalih, ali realno je pretpostaviti 
da je većina stradalih lica popisana.

Već sam pomenuo da je poimenice poznato 933 stradalih iz Mlake, 
od kojih je u KC Jasenovac stradalo 742, kao i da su poznata 182 imena 
stradalih stanovnika Jablanca, među kojima je svakako značajan broj stra- 
dalih u KC Jasenovac. 

Iz mesta Jasenovac je tokom rata stradalo 367 lica, najvećim delom 
u ustaškim logorima, manjim delom u nemačkim logorima i u redovima 
NOVJ. Najviše ih je stradalo u Staroj Gradiški (128) i Jasenovcu (144). „Me- 
đu njima bilo je i 54 djece u dobi do 12 godina.”74

Maleno selo Uskoci, neposredno pokraj Stare Gradiške, jedno je od 
najteže stradalih naselja na tlu Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, u od- 
nosu na ukupan broj stanovnika. Poimenice je poznato stradanje 166 sta- 
novnika. Pretpostavlja se da je rat preživeo vrlo mali broj meštana, možda 
tek 20–30.75 Gradiške ustaše su 1944. ubijale i stanovnike obližnjih srpskih 
sela Gređani, Vrbovljani i Čovac. Prema popisu Spomen-područja Jaseno- 

73 Ана Пожар, н. д., стр. 363.
74 Spomen-područje  Jasenovac.  <http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid= 

5046> (posećeno 2. 5. 2013)
75 Filip Škiljan, „Genocid nad Srbima, Romima i Židovima u kotaru Nova Gradiška 

tijekom Drugog svjetskog rata“, Tokovi istorije. Časopis Instituta za noviju isto- 
riju Srbije, 3/2009, Beograd, 2009, str. 55; Proterivanje Srba sa ognjišta 1941- 
–1945, str. 677.
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vac,  Poimenični  popis  žrtava (Jasenovac,  2007),  u  logorima Jasenovac i 
Stara Gradiška stradalo je 124 stanovnika Gređana, 96 stanovnika Vrbov- 
ljana i 70 stanovnika Čovca.76

Najveće gubitke stanovništva imala su pojedina sela u opštini Bosan- 
ska Dubica, smeštena u neposrednoj blizini desne obale Save. Poimenice su 
poznati podaci za 119 palih boraca i 954 žrtava fašističkog terora (ukupno: 
1.073) sela Međeđa, gde je potpuno opustelo 45 domaćinstava; 94 pala 
borca i 802 ŽFT (ukupno: 896) sela Draksenić, gde je potpuno opustelo 56 
domaćinstava; 42 pala borca i 346 ŽFT (ukupno: 388) stanovnika Donje 
Gradine, gde je potpuno opustelo 22 domaćinstva; 65 palih boraca i 628 
ŽFT (ukupno: 693) sela Demirovci, gde je potpuno opustelo 47 domaćin- 
stava.77

Iz 61 naselja opštine Bosanska Dubica Drugi nasilnom smrću tokom 
Drugog svetskog rata umrlo je 16.155, što je činilo oko polovine stanovnika 
ove opštine uoči rata. Bosanska Dubica je područje sa najvećim stradanjem 
stanovništva na tlu Jugoslavije tokom rata. Oružane snage NDH odgovorne 
su za smrt 72,76% stradalih stanovnika ove opštine, a nemački okupator za 
27,21% stradalih.78

Sporne izjave visokih prelata Katoličke crkve
prilikom poseta Jasenovcu

Izjednačavanjem pokreta koji su odgovorni za svaku pojedinačnu na- 
silnu  smrt  na  tlu  Jugoslavije  i  Hrvatske 1941–1945,  čime se  legitimiše 
karakterisanje režima NDH i revolucionarnog pokreta koji je oborio ovaj 
režim, odnosno režima socijalističke Jugoslavije – kao „totalitarnih režima i 
pokreta“, relativizuje se karakter ustaške državne tvorevine i banalizuje se 

76 Filip Škiljan, „Genocid nad Srbima, Romima i Židovima u kotaru Nova Gradiška 
tijekom Drugog svjetskog rata“, str. 58.

77 Dušan D. Samardžija, n. d., str. 273–568.
Ovi podaci nisu konačni. Na osnovu dopunskih istraživanja, Tanja Tuleković je 
ustanovila da broj poimenice poznatih stradalih stanovnika Međeđe iznosi do- 
datnih 80 imena (ukupno 1.153), pri čemu je ustanovila još jedno opustelo do- 
maćinstvo u ovom selu u odnosu na prethodno poznate podatke (Тања Тулеко- 
вић,  Књига из тишине.  Усташки злочин геноцида у  селу Међеђа 1941- 
–1945. године, Козарска Дубица – Јагодина, 2012).

78 Драган Цветковић, „Босна и Херцеговина – нумеричко одређење људских 
губитака у Другом светском рату“, Прилози истраживању злочина геноци- 
да и ратних злочина, Зборник радова (ур. Јован Мирковић), Београд, 2009, 
стр. 125.
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predstava o Drugom svetskom ratu. Ovim pokušajima nastoji se izjednačiti 
fašistički pokret koji je odgovoran za desetkovanje ili uništavanje čitavih 
zajednica zbog njihove etničke pripadnosti,  režim koji  je  donosio  rasne 
zakone i nemilice uništavao političke protivnike, sa antifašističkim pokre- 
tom koji  je  kažnjavao ratne zločince i  obračunavao se  sa  pripadnicima 
fašističkih formacija kao i sa aktivnim pristalicama ustaškog režima. Prob- 
lem postaje očigledan kada uzmemo u obzir nesumnjivu činjenicu koja su- 
geriše da je među onima koji  su aktivno podržavali  fašističku tvorevinu 
NDH bila većina katoličkog sveštenstva.

Prilikom posete Jasenovcu, 24. septembra 2009, kardinal Josip Boza- 
nić, kao prvi velikodostojnik Zagrebačke nadbiskupije koji je posetio Spo- 
men-područje Jasenovac, izjavio je,  aludirajući na tzv. „jasenovački mit“: 
„Nalazimo se na mjestu koje nije obilježeno samo jednom stranicom povi- 
jesti u kojoj se očitovalo zlo, zločin i ponajprije grijeh, nego je bezbožnost s 
ovoga mjesta željela širiti zlo do neslućenih razmjera produžujući ruku laži 
sve do naših dana.“ Kardinal je s pravom konstatovao da uvek, a pogotovo 
danas,  treba  imati  sluha  za  svedočenja  o  stradanjima  tokom  Drugog 
svetskog rata. „Iako je s prolaženjem godina sve manje onih koji  mogu 
svjedočiti o svojim iskustvima i strahotama Drugoga svjetskog rata, važno 
je da njihovom pomoći i  svjedočanstvima u istini novi  naraštaji  dobiju i 
čuvaju primjereno razumijevanje tih događaja, sa svim grubostima i potre- 
bom za čišćenjem spomena.“79 Međutim, da li crkvena glasila, poput Glasa 
Koncila,  doprinose ovom imperativu? Nažalost,  na stranicama katoličkih 
glasila ne pruža se prilika preživelim logorašima ustaških logora da svedoče 
o svom iskustvu. Ili, na primer, zašto Glas Koncila ne sprovede anketu među 
hrvatskim stanovništvom u Jasenovcu, Košutarici (selo između Mlake i Jase- 
novca), Gornjoj Varoši (selo pokraj Stare Gradiške) o sećanju na razdoblje 
postojanja KL Jasenovac kako bi se ustanovilo koliko je masovno stradanje 
okolnog srpskog stanovništva ostavilo traga u kolektivnom pamćenju lokal- 
nog hrvatskog stanovništva?

Bozanić nije odoleo da prilikom posete Jasenovcu pomene stradale 
pripadnike formacija NDH i strukture koja se vezuje za ovu tvorevinu: „I 
dok ovdje s kršćanskim pijetetom molimo, spominjući se žrtava ustaškoga 
režima, s ovog mjesta dižemo svoj vapaj i za istinom o žrtvama komunisti- 
čkoga režima, jer nažalost još uvijek se u nas taji, skriva i niječe zločin 
komunizma učinjen tijekom rata, poraća i sve vrijeme njegove strahovlade. 

79 „Propovijed kardinala Josipa Bozanića u župnoj crkvi u Jasenovcu: Žrtve nas ob- 
vezuju za traženje istine“, Glas Koncila, 40/2009, Zagreb, 4. 10. 2009, str. 3–4.
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Postavlja se pitanje zašto, i poslije devetnaest godina od demokratskih pro- 
mjena, još uvijek nema popisa žrtava komunizma, ni dužnih obilježja, niti 
doličnih spomena. Tko to priječi, tko se tome suprotstavlja?“80

Bozanićeva tvrdnja da „i poslije 19 godina od demokratskih promje- 
na“ navodno nema popisa tzv.  žrtava komunizma, obična je  demagoška 
floskula. Neistinu o navodnom nepostojanju „dužnih obilježja, niti doličnih 
spomena“ stradalim pripadnicima formacija i organa NDH demantuje sve 
veći  broj  spomenika i  drugih spomen-obeležja ovim strukturama i  poje- 
dincima, širom Hrvatske i Hercegovine, na istim ili obližnjim područjima na 
kojima je  „nakon demokratskih promjena“ zabeležen izuzetno velik broj 
uništavanja spomenika i spomen-obeležja antifašističke borbe.

Nakon političkih promena u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sabor iz- 
glasao je 8. oktobra 1991. Zakon o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava Dru- 
gog svjetskog rata. Ovim zakonom oformljena je Komisija za utvrđivanje 
ratnih i poratnih žrtava. Zakon nalaže da je „zadaća Komisije na temelju 
dokumenata,  svjedočanstava,  utvrditi  povijesnu  istinu  o  stvarnom broju 
ratnih i poratnih žrtava“. Iako je, kako se navodi u Zakonu, dodatna zadaća 
komisije  „osigurati  u  skladu  s  odredbama međunarodnog  prava,  da  se 
otkriju, istraže, obnove i održavaju grobovi i grobišta vojnika svih zaraćenih 
vojski, kao i svih žrtava iz ratnog i poratnog razdoblja bez obzira na njihovu 
nacionalnu, rasnu, vjersku, ideološku, političku ili bilo koju drugu pripad- 
nost i bez obzira od koga su stradali te da se omogući dostojno obilježa- 
vanje“,81 rečena komisija nije učinila ništa na utvrđivanju približnog broja 
ubijenih na području Republike Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, niti 
je njen rad doprineo obeležavanju, sanaciji ili otkopavanju masovnih grob- 
nica žrtava ustaškog režima. „Polazeći od činjenice da su ’žrtve fašističkog 
terora’  dovoljno  istražene,  Komisija  je  težište  u  svome  radu  stavila  na 
prikupljanje podataka o žrtvama na području Republike Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine, o pripadnicima vojnih postrojbi NDH i civila koji su stradali 
od NOViPO/JA i komunističke vlasti u ratnom i poratnom razdoblju. Vrsta 
žrtava posebno je specifična tako da se među ’poratnim žrtvama’, odnosno 
’žrtvama komunističkog  terora’  smatraju  žrtve  nastradale  od  9.  svibnja 
1945. do otprilike 1953. godine, žrtve koje je likvidirala komunistička vlast 
odmah nakon završetka rata, bilo da su sudjelovali u ustaškim i domobran- 
skim postrojbama ili  da su ih smatrali  ’izdajnicima’,  zatim žrtve velikog 
80 Isto.
81 Sabor Republike Hrvatske, Zakon o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava Drugog 

svjetskog rata,  <http://hidra.srce.hr/arhiva/263/18315/www.nn.hr/clanci/sluzbe- 
no/1991/dodaci/1991/1343_91.htm> (pristupljeno 8. 9. 2012).
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stradanja kao što je Bleiburg, žrtve poslijeratnog komunističkog skupnog i 
individualnog terora i  žrtve u razdoblju Informbiroa, 1949–1953.“82 Ova 
komisija je ukinuta odlukom Hrvatskog sabora 28. maja 2002. Prema reči- 
ma zagrebačkog istoričara Igora Graovca, komisija je „izražavanjem ishitre- 
nih i nepotpunih rezultata istraživanja čak dodatno zakomplicirala najnovije 
interpretacije ljudskih gubitaka, kojima je ranije manipulacije drugih nado- 
mjestila novima vlastitim manipulacijama (pa je, stoga, i raspuštena).“83

Međutim, Vlada Republike Hrvatske 9. marta 2001. donela je odluku 
koja je podrazumevala da se „problem istraživanja žrtava s razine državnih 
vlasti  prebaci  na  znanstveno  područje.  Odluka  obuhvaća  istraživanje  o 
stradanjima i žrtvama političkog ili državnog terora i ratnih žrtava u 20. 
stoljeću.“ Odluka je podržana od strane Ministarstva znanosti i tehnologije 
koje je 24. jula 2002. odobrilo naučni projekat „Žrtve Drugog svjetskog ra- 
ta, poraća i Domovinskog rata“.84 Na ovom projektu radi grupa istraživača 
Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu. Sem toga, u proteklih 20 godina 
u Hrvatskoj je publikovano na desetine lokalnih „žrtvoslova“ u kojima su 
sabrani podaci o stradalim pripadnicima i simpatizerima organa i formacija 
NDH. Sve ovo bi moralo biti poznato kardinalu Bozaniću.

Zagrebačka nadbiskupija nije obrazložila zbog čega kardinal Bozanić 
prilikom boravka u Spomen-području Jasenovac nije posetio centralni spo- 
menik  („Kameni  cvijet“)  iako je  boravio u  zgradi  memorijalnog muzeja, 
nekoliko stotina koraka od monumentalnog spomenika. Ovo pitanje Boza- 
niću je postavio zagrebački publicista Slavko Goldstein, u otvorenom pismu 
koje su preneli hrvatski mediji: „Iz Muzeja ste zaista pošli prema spomeniku 
i kripti, ali ste zastali na pola puta, kod velike makete koju ste razgledali, a 
zatim se okrenuli i vratili natrag u Edukacioni centar. Propustili ste izraziti 
pijetet žrtvama na mjestu gdje se to čini u Jasenovcu i na svim skupnim 
stratištima svijeta – nad kriptom pod kojom leže ostaci pogubljenih. Nijed- 
nom riječi niste objasnili taj neočekivani postupak.”85

82 Josip Kolanović, Milan Pojić, „Popis žrtava Dugog svjetskog rata, poraća i Domo- 
vinskog rata“,  1945. – Razdjelnica hrvatske povijesti. Zbornik (ur. Nada Kisić- 
-Kolanović i dr.), Zagreb, 2006, str. 463–464.

83 Igor Graovac, Dragan Cvetković,  Ljudski gubici Hrvatske 1941–1945. godine.  
Pitanja, primjeri, rezultati, Zagreb, 2005, str. 181.

84 Josip Kolanović, Milan Pojić, „Popis žrtava Dugog svjetskog rata, poraća i Do- 
movinskog rata“, str. 465–466.

85 Slavko Goldstein,  „Otvoreno pismo kardinalu Josipu Bozaniću,  H-alter,  29.  9. 
2009.  <http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/pismo-slavka-goldsteina-bozani- 
cu> (posećeno 2. 5. 2013)
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Ostaje upitno da li se u Bozanićevom okruženju Bogdanovićev spo- 
menik tumači kao jedan od simbola „totalitarnog razdoblja“, ili možda kao 
svojevrsni  simbol  „nametane genocidnosti  hrvatskom narodu“? S  druge 
strane, nova muzejska postavka, umnogome rasterećena eksplicitnih deta- 
lja i estetike šoka koji bi ukazivali na najsuroviju (i vrlo realnu) dimenziju 
ustaškog zločina u Jasenovcu, nadbiskupskoj sviti čini se prihvatljivom. Ako 
uzmemo u obzir da u novoj postavci „lokalitet nije ugrađen u koncept me- 
morijalnog muzeja“ (Ljiljana Radonić),86 stvar postaje očiglednija. 

U župnoj crkvi u Jasenovcu 22. marta 2013. održano je „središnje 
pokorničko-molitveno slavlje u Požeškoj biskupiji“.  Tom prilikom požeški 
biskup Antun Škvorčević je istakao: „Zlo iz vremena totalitarnih sustava 20. 
stoljeća ostavilo je na ovim prostorima duboke tragove.“ Splitsko-makarski 
nadbiskup Marin Barišić se nadovezao: „Nalazimo se na slojevitom pros- 
toru tragedija i stradanja tolikih žrtava, a osobito nevinih, svih ideologija 
20. stoljeća, pa sve do žrtava Domovinskog rata. Pogubljeni su samo zato 
jer  su  pripadali  drugoj  naciji  ili  svjetonazoru.“87 Očigledna  je  intencija 
dvojice visokih dužnosnika crkvene organizacije: relativizovati zločin jedne 
fašističke tvorevine koja je imala hrvatski nacionalni predznak i koja je bila 
podržana od većine katoličkog sveštenstva u Hrvatskoj, uključujući i najviše 
crkvene zvaničnike, insinuirajući na zločinima „svih ideologija 20. stoljeća“ 
koji su se odigrali na jasenovačkom području, pri čemu se jasno aludira na 
tobožnje komunističke zločine i stavlja ih se u istu ravan sa realnim fašis- 
tičkim zločinima. Naime, u izjavama Škvorčevića i Barišića prisutna je alu- 
zija na revizionistički mit o navodnim žrtvama „komunističkog logora“ u Ja- 
senovcu nakon oslobođenja. Na osnovu činjenice da je deo nemačkih ratnih 
zarobljenika i zarobljenih pripadnika oružanih snaga NDH dovođen na ra- 
dove u Jasenovac, uključujući i raščišćavanje ruševina logora, želi se namet- 
nuti predstava o žrtvama navodnog „komunističkog logora“ na ovom pros- 
toru, kao pokušaj  nivelacije režima NDH i režima socijalističke Jugosla- 
vije.88

Nadbiskup Marin Barišić predvodio je misno slavlje na Bleiburškom 
polju, 11. maja 2013. i, na taj način dao je lični doprinos viktimizaciji jedne 

86 Ljiljana  Radonić,  „Univerzalizacija  holokausta  na  primjeru  hrvatske  politike 
prošlosti“, Suvremene teme, 1/2010, Zagreb, 2010, str. 58.

87 Zvonimir  Zelenika,  „Jasenovac:  Molitva  za  žrtve  svih  totalitarnih  sustava. 
Potrijeban prijelaz od ideološke na objektivnu istinu“,  Glas Koncila,  13/2013, 
Zagreb, 31. 3. 2013, str. 11. <http://www.glas-koncila.hr/index.php?option= 
com_php&Itemid=41&news_ID=22235> (pristupljeno 28. 4. 2013)
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fašističke vojske, uključujući viktimizaciju onih koji su sprovodili zločine u 
KL Jasenovac i okolnim naseljima, kao i na teritoriji čitave NDH. 

Uzimajući u obzir ovakva tumačenja i gestove visokih prelata Kato- 
ličke crkve u Hrvatskoj, ne čudi činjenica da je Glas Koncila, centralno gla- 
silo ove verske organizacije,  deo platforme za plasiranje revizionističkih 
falsifikata  i  stereotipa  u  pogledu tumačenja  događaja  koji  se  vezuju  za 
period Drugog svetskog rata.

Summary

Glas Koncila  –  Continuing Relat ivizat ion and Concealment
of Ustašas’  Crimes in the Texts of  Igor Vukić (2013)

In this text the author critically analyzes the revisionist process of mini- 
mization of crimes of the ustašas, undertaken by Igor Vukić in 2013 in seve- 
ral issues of “Glas koncila”, the official journal of Catholic Archbishop of 
Zagreb, under the title “Neglected facts on Jasenovac Camp”.

88 Slavko Goldstein, „Radna grupa Jasenovac 1945-1947.“, u: Nataša Mataušić, Ja- 
senovac  1941–1945.  Logor  smrti  i  radni  logor,  Jasenovac–Zagreb,  2003,  str. 
175–184; Mario Kevo, „Jasenovac 1945“,  u: 1945. – razdjelnica hrvatske povi-  
jesti. Zbornik (ur. Nada Kisić-Kolanović i dr.), Zagreb, 2006, str. 326–327.
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Апстракт: Села Велико и Мало Паланчиште и Горњи Јеловац, најмногољу- 
днија села приједорске општине, током Другог свјетског рата претрпјела су 
огромне губитке. На ово је утицао положај ових села, а затим и наклоње- 
ност становника комунистичком покрету. Смјештена уз цесту Приједор–Ду- 
бица, испод саме Козаре, села су страдала током сваке непријатељске офа- 
нзиве. Са друге стране, овај положај и добро познавање терена Козаре из- 
над села, омогућили су становницима да преживе велику офанзиву на Ко- 
зару, љета 1942. године. Највеће и најужасније страдање догодило се исте 
године у октобру, када су припадници 2. сата 8. усташке дјелатне бојне 
извршиле страховит масакр над цивилним становништвом ових села. Вели- 
ки број сачуваних докумената о овом догађају, као и свједочења оних који 
су преживјели покољ, пружају јасну слику о овом догађају.

Кључне ријечи: Велико и Мало Паланчиште, Горњи Јеловац, покољ, ње- 
мачко-усташки документи, свједочења преживјелих

Покољ у Паланчишту, заједно са покољима извршеним у Драк- 
сенићу, Мотикама, Шарговцу, Дракулићу и руднику Раковац, спада у 
ред најмонструознијих догађаја  запамћених на територији  Козаре и 
Поткозарја. Сви ови масакри, почињени од стране усташа над цивил- 
ним становништвом ових  села,  почињени су  без  употребе  ватреног 
оружја, ножевима, сјекирама и сл. Док су покољи у Драксенићу, Мо- 
тикама, Шарговцу и Дракулићу извршени у првој половини 1942. годи- 
не (14. јануара и 7. фебруара), покољ у Паланчишту извршен је након 
офанзиве на Козару, односно октобра 1942. године. Овим је јасно пот- 
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врђен циљ окупаторских власти да потпуно уништи српско становниш- 
тво овога краја. Поред овог, за овај масакр вежу се још неке специфи- 
чне чињенице.

Највећи проблем за све који се баве историјом представља про- 
налажење  и  коришћење  историјских  извора.  Међутим,  о  покољу  у 
Паланчишту  сачувано  је  јако  много  историјских  извора.  На  првом 
мјесту су њемачки и усташки извјештаји о овом догађају, писани непо- 
средно након њега. Као и код свих злочина који за циљ имају униш- 
тавање великог броја људи, у овом случају читавих села, тако је и у 
овим селима успио да преживи мали број људи, чија нам свједочанства 
о овом догађају пружају драгоцјене податке. Веома важно је истаћи да 
се оба ова историјска извора, документи као историјски извор прве врс- 
те и свједочења као извор друге врсте, у највећем дијелу потпуно пок- 
лапају, чиме оба добијају велики значај. Са друге стране, сваки од њих, 
с обзиром на специфичности у којима су настали, пружа додатне по- 
датке на основу којих се овај догађај може скоро у потпуности расви- 
јетлити.

У њемачким и усташким документима налазе се подаци о томе 
која је јединица извршила овај масакр, колико људи је у томе учество- 
вало, име заповједника, имена извршилаца и др., што они који су пре- 
живјели нису могли знати. Изјаве преживјелих пружају податке о си- 
туацији у селу прије самог покоља, о начину на који се овај догађај 
одвијао, о мјестима у самом селу на којима су клања вршена, о стању у 
селу након самог догађаја и још много других података, о чему ће даље 
у тексту бити више ријечи. Оно што је заједничко овим изворима јесу 
подаци о томе како је покољ текао, и у томе се ова два извора скоро у 
потпуности поклапају.

Оно што остаје до краја неразријешено јесте повод за овај дога- 
ђај. О томе до сада познати, и у овом случају коришћени извори, пру- 
жају мало података. У литератури је најприхваћенија идеја да је повод 
за овај масакр био неуспјех офанзиве на Козару, која је за циљ имала 
уништење партизанских снага на Козари. Због тога први дио текста 
описује догађаје у Паланчишту прије октобра 1942. године, да би се 
добила приближна слика о ситуацији у Паланчишту, која је могла да 
буде повод овом догађају.

Такође, веома важно је нагласити да се у литератури, под нази- 
вом „покољ у Паланчишту“, мисли на покољ извршен над становници- 
ма села Велико и Мало Паланчиште и Горњи Јеловац. Како се ова села 
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налазе једно уз друго и како је покољ извршен у исто вријеме, на исти 
начин, најчешће је употребљаван заједнички назив.

Паланчиште и Јеловац од дизања устанка
од октобра 1942. године

Након окупације Приједора од стране њемачке, а убрзо затим и 
усташке  власти,  наведена  села  су  због  свог  географског  положаја 
имала веома важну улогу.1 За Њемачку и усташку власт контрола ових 
села  значила је  контролу саобраћајнице Приједор–Дубица.  За  кому- 
нистички покрет у граду, села су због близине Козаре значила сигурно 
скровиште. Због тога је, убрзо након окупације града, испод Маслин 
Баира, формиран штаб Козарског одреда, што је за даљи развој дога- 
ђаја у Приједору имало велики значај.2 Због његовог значаја, усташе 
убрзо након окупације, у згради мјесне заједнице у Великом Паланчи- 
шту, постављају стражу, која је имала за циљ да осигура ову саобра- 
ћајницу.  Као  осигурање,  похапшено је  20–30 људи из села,  који  су 
држани као таоци и који би у случају било каквог испада били стрије- 
љани.  Управо  ово  држање  таоца  одредило  је  нешто  другачији  ток 
устанка у Приједору од онога како је првобитно било планирано. Пла- 
шећи се за животе својих комшија, становници ових села дигли су се на 
устанак прије него што је  то било планирано.  Након краткотрајног 
окршаја са усташама, таоци су ослобођени. Међутим, неколико људи, 
плашећи се усташа, није смјело да напусти зграду, али су сутрадан, по 
доласку усташке јединице из Приједора, побијени. Као одговор на ди- 
зање устанка, усташе су у циљу застрашивања отпочеле серију застра- 
шујућих убистава, клања, стријељања па Приједору. Убијали су кога су 
гдје затекли, по улицама, кућама, баштама... У току та три дана клања, 
доведена  је  у  град  група  од  четири  стотине  људи,  покупљених  из 

1 Велико Паланчиште и Јеловац налазе се уз цесту Приједор–Дубица. Даље у 
унутрашњост ова села се пружају према Козари, до првих њених обронака. 
Мало Паланчиште не налази се уз цесту, већ почиње испод саме Козаре. 
Изнад овог села уздиже се узвишење Маслин Баир, покривено густом шу- 
мом. Села се налазе на надморској висини од око 500 м, из њих се пружа 
поглед на скоро читав Приједор, што је омогућавало контролу над градом.

2 Након првих хапшења од стране окупаторских власти,  велики дио кому- 
ниста склонио се у Паланчиште, испод Маслин Баира. Ту се након бјекства 
из затвора склонио и др Младен Стојановић. Одавде су вођене најзначајније 
акције. Штаб се налазио на кућишту породице Рајлић. Данас се на мјесту 
гдје се налазио штаб налази спомен-плоча.
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околних села, и убијена у приједорском насељу Урије. Том приликом у 
Приједору је  убијено и двадесет осам становника из Паланчишта и 
Јеловца, али се не може поуздано утврдити да ли су они похапшени и 
доведени са осталима на Урије, или су се у граду затекли случајно. 
Овом приликом убијени су:

— из Великог Паланчишта: Бабић С. Марко, 1905. год., Бановић 
Ђ. Митар, 1907. год., Белић Р. Душан, 1901. год., Крагуљ С. Мићо, 1880. 
год.,  Крагуљ С. Ђуро, 1916. год.,  Крагуљ Михајло, Милосављевић Р. 
Владо,  1922.  год.,  Мудринић  Миле,  Мудринић  Коста,  Радоњић  Т. 
Душан, 1917. год., Радошевић М. Драгоја, Ритан Драгоја, Симатовић С. 
Мићо, 1913. год., Симатовић Михајло, Сукоњица Л. Миле, 1900. год., 
Сукоњица П. Јован, 1905. год., Вокић Т. Остоја, 1907. год., Вокић М. 
Михајло, 1915. год., Вокић М. Глишо, 1895. год., Вокић Душан, Вујичић 
Михајло, 1910. год., Вујичић С. Перо, 1902. год., Вујичић С. Лазо, 1910. 
год., Жакула Д. Раде, 1910. год.

— из Малог Паланчишта и Јеловца: Бановић С. Симо, 1873. год., 
Петрић Драго, 1905. год.3

Након дизања устанка усташе често упадају у наведена села. 
Сваки њихов упад, који је за циљ имао застрашивање и пљачку, био је 
праћен  паљењем  кућа  и  убијањем,  углавном  жена  и  дјеце.  Крајем 
децембра 1941.  године запаљене  су  школа  и  црква  у  Паланчишту. 
Мјештани ових села, заплашени честим упадима усташа, већ 1941. го- 
дине почињу да бјеже у Козару и праве склоништа.4

Осим ових  повремених  упада  усташа,  сва  три  наведена  села 
страдала су током сваке непријатељске офанзиве, почевши од тзв. Рум- 
лерове офанзиве у августу 1941.  год.,  па све до офанзиве јуна–јула 
1942. године. За вријеме ове офанзиве народ око Козаре и Поткозарја 
склањао се у њему најближе дијелове Козаре. Становници ових села 
скривали су се у долини Мљечанице, дуж рјечице Грачанице, у шума- 
ма Маслин Баира и Виса.  Након слома офанзиве,  њемачко-усташке 
снаге спровеле су тзв. „чишћење“ терена Козаре. Пронађено и заро- 
бљено становништво одведено је у логоре. Они који су пронађени у 
поменутим  збјеговима,  одведени  су  прво  у  импровизовани  логор  у 

3 Архива Музеја револуције на Мраковици, Ф20/251.
4 Свједочење Миће Бановића, рођеног у Великом Паланчишту, 5. марта 1932. 

год., дато за Музеј револуције на Мраковици аутору текста.
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засеоку Влачине, гдје су на киши и невремену провели три дана, ода- 
кле су одведени улогор у Приједору.5 У логору се нашла огромна маса 
људи, гладних, жедних, без икаквих хигијенских услова. Због овога су 
се појавиле разне заразне болести, што је утицало на то да усташе дио 
заробљеника пусте кућама. Том приликом људи из села испод Козаре 
упозорени су да се не смију враћати кућама.6 Немајући куд, становни- 
ци Јеловца и Паланчшта ипак се враћају у села.

По извјештају генерала Штала од 18. јула 1942. године, види се 
да су Нијемци ову офанзиву, која је за циљ имала уништење парти- 
занских снага на Козари, сматрали успјешном. „Данашњим даном за- 
вршен је потхват на подручју Козаре и Просаре. Успјех је био велики, 
непријатељ је уништен, односно заробљен, а цјелокупно становништво 
исељено, те је тиме спроведено темељито чишћење простора.“7 Ово се 
убрзо показало као нетачно. Дио бораца који се за вријеме „чишћења“ 
терена склонио по Козари, почео се прикупљати и већ 17. јула окупило 
се око 300 бораца. Знатан дио људи окупио се изнад Моштанице, око 
Медњака и на Маслин Баиру. О поновном прикупљању партизана на 
Козари види се из извјештаја од 20. августа 1942. године. „Дне 20. ко- 
ловоза ове године посада Б. Дубице и Пуцара /10 км си. од Б. Дубице / 
вршиле су акцију чишћења села око Елезоваче, Маглаја и Котурева. 
Том  приликом  дошло  је  до  сукоба  са  једном  групом  партизана  на 
Медњаку. Овом приликом један партизан је заробљен, један рањен. 
Код убијеног партизана нађена су три писма, чији се преписи прилажу. 
Из података у писмима се види: а) да се партизани у скупинама налазе 
у  Козари,  реорганизују  и  прикупљају,  б)  да  појединачно  долазе  у 
Приједор гдје купују со и духан, ц) да се сједиште ове групе налази 
негдје у близини села Паланчиште /4км сјеверно од Приједора/.  По 
подацима уст. бојника Девичића, има у с. Божићи и Маслин Баиру око 
80 партизана.“8 Даље се наводи да је овај здруг учинио све потребно да 
се партизанске групе пронађу и униште, као и да се похватају њихови 
јатаци. По извјештајима од 26. и 31. августа, види се да су претрес те- 
рена око Маслин Баира и Јеловца вршиле њемачке јединице. 

5 Исто.
6 Исто.
7 Зборник докумената о НОР-у, том IV, књига  VI, стр. 523, Војноисторијски 

институт, Београд, 1949.
8 Архива Музеја Револуције на Мраковици, Извјештај жупске редарствене об- 

ласти Б. Лука, од 20. коловоза 1942, Ф20/7.
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Овом приликом у Великом Паланчишту су убијени: Нико и Стоја 
Ритан, Миле Вилић, Јово Трубарац, Стево Рајлић и његова жена Дара 
Бановић и њених шесторо дјеце, затим Драгиња Стевић, која је запа- 
љена заједно са својом кућом. 

Прикупљене  и  реорганизоване  партизанске  јединице9 током 
читавог септембра настављају са акцијама. Формирање нових снага на 
Козари навело је њемачку команду да у октобру организује нову офан- 
зиву на Козару.

Покољ: документи и свједочења преживјелих

Сва свједочења преживјелих, како она узета за ову прилику, та- 
ко и она раније сакупљена и објављена у литератури,10 пружају иден- 
тичне податке о ситуацији прије самог покоља.  Међутим,  у  Палан- 
чишту  и  Јеловцу  ситуација  се  нешто  другачије  одвијала.  Док  су  у 
Паланчишту народ, који се налазио или на њивама или по кућама, 
покупили есесовци, у Јеловцу су то урадиле усташе.11 Становници Па- 
ланчишта одведени су у заселак Вучковиће, у двориште Стојана Вучко- 
вића, гдје су их предвече преузеле усташе. Свима је речено да их воде 
на фотографисање ради добијања пропусница, а сличан податак наводи 
се и у извјештају Виктора Новака: „Утврђено је да су све особе које су 
затечене код својих кућа, покупљене са напоменом да ће бити одведене 
у сабирни логор.“12 Ту су раздвојили жене и дјецу на једну страну, муш- 
карце на другу. Исти податак наводи и В. Новак. „Пошто су пучанство 
покупили, поубијали су одвојено мушкарце а одвојено жене и дјецу.“13 

О овом податку више сазнајемо од свједока догађаја.14 Након што су 
све  сакупили  у  дворишту  Вучковића,  жене  и  дјецу  су  издвојили  и 

9 Приливом нових бораца, Други крајишки одред „Доктор Младен Стојано- 
вић“, крајем септембра преименован је у Пету крајишку (козарску) бригаду.

10 Козара у Народноослободилачком рату, записи и сјећања, књиге III и IV, 
Београд 1971; Д. Шормаз, Образ, Београд 2004; М. Пекић, Д. Ћургуз, Бит- 
ка на Козари, Приједор 1974.

11 У Јеловцу се још од раније налазила усташка бојна „Девичић“.
12 Музеј Револуције на Козари, Извјештај од 1. 11. 1942. године, Ф18/22.
13 Исто.
14 И Мићо Бановић и Душан Бабић успјели су побјећи, искористивши гужву 

која је настала кад се у дворишту Вучковића нашла огромна маса људи; 
немајући куд враћају се кућама, гдје су сутрадан поново пронађени и вра- 
ћени у кућу Вучковића, међутим још једном су успјели, захваљујући срећи и 
довитљивости, избјећи клање.
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одвели у заселак Вујчиће у воћњак Љубана Вујчића, а мушкарце су 
одвели у воћњак Бановића–Матарушића.15 Изјаве садрже детаље поко- 
ља, који се не помињу у извјештајима. Прво су поклани мушкарци. 
Након тога су групу по групу изводили изкуће Вучковића и одводили 
на клање. Из куће су изводили породично, односно мајке са њиховом 
дјецом.16 Клање  је  вршено  на  неколико  мјеста  у  селу,  Салијевац, 
Млинчић, Језерине и кући Вујчића. Горњи дио села, испод Козаре и 
према Јеловцу, поклан је у Језеринама, а доњи дио села, према цести 
Приједор–Дубица, у Млинчићу и у кући Вучковића.17 О овом догађају је 
од стране њемачког војника обавијештена њемачка команда у Прије- 
дору, па је наређена истрага. На лице мјеста упућен је један њемачки 
часник, а као пратња са њим је био и оружнички часник, намјесник 
Михељић. Исти податак наводи се и у извјештају заповједника Јанеза 
Михелића. „При доласку на мјесто звано 'Брдо' дознали су од једне 
жене, да је у ноћи од 22-23. о. мј. од стране усташа побијено све ста- 
новништво из свих кућа до којих је допрла војска осносно усташе, па је 
дотични њемачки часник пошао на само мјесто и тамо испод поме- 
нутог брда на једној њиви, пријавио му је један њемачки војник, да је ту 
прошле ноћи поубијано и закопано око 65 жена и дјеце, а много већи 
број мушкараца да је убијен на другом мјесту.“18 По свједочењу прежи- 
вјелих, за вријеме трајања покоља ниједан метак није испаљен, па је 
важно нагласити да се због близине Паланчишта и града, гдје су се 
налазиле њемачке јединице, сваки пуцањ могао чути у граду, а и на 
Козари су се још увијек налазили дијелови Пете крајишке бригаде. Ово 
потврђује извјештај управитеља редарства, др Иве Громеса. „Котарски 
предстојник у Которишћу испитивао је шта се догодило, те је установио 
да је њемачка команда преко својих војника једну рупу откопала и из 
исте извадила 65 лешева жена и дјеце, који су сви поклани и разним 
мукама мучени, у тијело им дрва забадана, женскињама сисе резане, 
очи вађене и другим мукама их патили. Ниједно у тој рупи није убијено 

15 Велики број становника Паланчишта носи исто презиме, Бановић, па су ра- 
ди распознавања имали и додатна презимена и надимке: Матарушићи, Ша- 
рићи, Лулаши...

16 Свједочења М. Бановић, Д. Бабић.
17 Исто.
18 Архива Музеја револуције на Мраковици, Извјештај од 29. 10. 1942. године, 

Ф18/23.
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из пушке него на овакав начин. Друге рупе Нијемци нису откопавали, 
али се рачуна да су их побили 300 особа.“19

Након тога ова усташка јединица се повлачи, а у село долазе 
„домаће“ усташе, комшије, још једном пролазе кроз село и убијају оне 
које су успјели побјећи први пут. У изјави Миће Бановића наводи се 
Ивица Главар, који је знао све куће у селу. Пронађена је породица Ми- 
јата Вокића и убијена, затим Јефто Вучичевић и Стеванија Бркић. Наво- 
ди се и име Јеје Хасанкачара, за кога се каже да је од домаћих усташа 
једини осуђен.20

У исто вријеме покољ је извршен на неколико мјеста у  селу 
Јеловац, на Лакином кућишту, код Хајдучког извора и на Кнежевића 
луци. Ситуација се одвијала на исти начин, усташе залазе по кућама, 
купе све које су нашли, рекавши им да их воде на сликање. Заробљени 
су одведени на једно од наведених мјеста на којем је клање вршено. 
Преживјели Јеловчани такође наводе да ни један метак није испаљен.21

Када је ријеч о самом покољу, оба извора пружају идентичне 
податке, а на појединим мјестима се надопуњују. Њемачки и усташки 
извјештаји из октобра садрже још и податке о броју покланих, а пот- 
врђују и тврдњу да је поклано искључиво православно становништво. 
Ово се види из извјештаја натпоручника Ullispergera: „2. сат 8. усташке 
дјелатне бојне, ради уморства преко 250 православних, жена и дјеце (а 
вјероватно  и  преко 500,  што  још није  тачно  утврђено),  у  позадини 
њемачких чета у Паланчишту (7 км с. од Приједора) и побуне разору- 
жан. Десет коловођа ухапшено и предано њемачком пријеком суду. За- 
повједник сата починио неуспио покушај самоубиства.“22

Извјештаји писани у новембру показују право лице не само ди- 
ректних извршилаца покоља, него и њихових надређених, затим њема- 
чких официра и, на крају, на сасвим јасан, недвосмислен начин, још 
једном потврђују однос њемачко-усташке власти према Србима.

Као што се види из претходно наведеног извјештаја, а што пот- 
врђују и они писани у новембру, њемачке власти хапсе и затварају при- 
паднике 2. сата, а заповједник извршава покушај самоубиства. Да овај 
покушај самоубиства није био изазван никаквом кривњом због убијања 
жена и дјеце,  свједочи и исказ Мирослава Филиповића, пред Коми- 
19 Исто.
20 Свједочење М. Бановића и Д. Бабића.
21 Свједочење Милоша Кнежевића из Јеловца.
22 Архива Музеја револуције на Мраковици, Извјештај од 31. 10. 1942. године, 

Ф18/33; Ф18/34.
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сијом за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, у ком се 
наводи да је поручник Батинић учествовао и у покољу у Дракулићу, 
Мотикама и Шарговцу.23 А конкретан разлог наведен је у извјештају 
промиџбеног извјеститеља Болфа: „Ујутру 28.10. када је пор. Батинић 
дознао, да су она 13-орица одведена у непознатом правцу те ожалош- 
ћен догађајима, који су се десили као награда за све жртве и напоре, 
пуцао је себи у уста са намјером да се убије. На срећу зрно је прома- 
шило и изишло ван крај лијевог уха, те је иако тешко рањен остао жив. 
Из његових опроштајних писама се јасно види да је на тај начин био 
натјеран због тешког разочарења у њемачку сурадњу и пријатељство и 
због  повријеђеног  војничког  поноса,  а  не  због  кривње  како  су  то 
покушали подметнути Њемци.“24 Након овог хапшења долази до зао- 
штравања односа између између њемачких и усташких војних заповјед- 
ника. Ужаснут због затварања ових војника, заповједник 8. усташке 
дјелатне бојне затражио је хитан састанак са њемачким заповједником 
у Приједору, потпуковником Фон Веделом. Из овог извјештаја се види 
да починиоци нису разоружани због почињеног покоља, него због тога 
што се према њемачком заповједнику, који води акцију, у овом дјелу 
нису односили са дисциплином и поштовањем. Даље се сазнаје да је 
пор. Батинић пребачен у Загреб у болницу, да би му се пружила што 
боља њега. Исто тако овај извјештај открива и имена директних извр- 
шилаца покоља: „доројник25 Илија Томић, одликован са два ордена за 
храброст по Поглавнику, надаље војничари чаркари: Звонко Мурчић, 
Никола Римац, Рефик Картол, Дујо Младина, Јуре Брун и Јуре Нујић.“26 

Да убиство преко петсто недужних жена и дјеце није значило 
ништа, само зато што су били Срби, и да је сваки Србин био неприја- 
тељ  Независне  Државе  Хрватске,  па  макар  се  радило  и  о  дјетету, 
потврђују ријечи заставника Адамовића: „Сатниче, молим Вас настојте 

23 Ј.  Хорват,  З.  Штамбук,  Документи о  протународном  раду  и  злочинима 
једног дијела католичког клера, Бања Лука 2006, 173.

24 Архива Музеја револуције на Мраковици, Извјештај од 8. 11. 1942. године, 
Ф18/31.

25 У усташким јединицама ројник је најнижи од дочасничких чинова, ниже од 
дочасничких чинова су војници који се дијеле на доројнике,  стријелце и 
војнике.

26 Архива Музеја револуције на Мраковици, Извјештај од 7. 11. 1942. године, 
Ф18/62.
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да  се  дечки  што  прије  пусте  из  затвора,  зар  је  злочин  уништити 
непријатеља Домовине своје.“27

Прилози

Укупан број цивилних жртава из села
Горњи Јеловац за вријеме Другог свјетског рата:

ОДРАСЛИ ДЈЕЦА

563 250

Број цивила убијених у самом селу током рата:

ОДРАСЛИ ДЈЕЦА
СТРАДАЛИ У 
ЛОГОРИМА

264 128 299

Списак породица из Горњег Јеловца од
којих нико није преживјео Други свјетски рат:

Породице:Алексић Миле – 3 члана, Бабић Мирко – 4 члана, Бабић 
Михајло – 3 члана, Бокан Пане – 5 чланова, Вукадиновић Марко – 5 
чланова,  Вукота  Милан  –  4  члана,  Гускић  Илија  –  5  чланова, 
Добријевић Драгомир – 3 члана, Дрча Јово – 2 члана, Зорић Стојан – 2 
члана, Зорић Миле – 2 члана, Илић Петар – 4 члана, Илић Момчило – 5 
чланова, Кесић Стојан – 2 члана, Кнежевић Алекса – 4 члана, Кнжевић 
Стојан – 2 члана, Марин Душан – 4 члана, Марин Ђуро – 2 члана, 
Марин  Љупко  –  6  чланова,  Малетић  Никола  –  5  чланова,  Мацура 
Љубан – 2 члана, Мацура Милутин – 2 члана, Мацура Чедо –2 члана, 
Мацура Урош – 2 члана, Мудринић Јово – 11 чланова, Мудринић Урош – 
8 чланова,  Мудринић Ђуро – 2 члана, Петрић Млађен – 6 чланова, 
Рељић Ратко – 6 чланова, Срдић Славко – 3 члана, Трмошљанин Стојан 
– 4 члана, Цвијић Мирко – 6 чланова, Чађо Милан – 6 чланова, Чупић 
Драгоја – 6 чланова

27 Архива Музеја револуције на Мраковици, Извјештај од 6. 11. 1942. године.
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Укупан број страдалих цивила из Великог
Паланчишта у Другом свјетском рату:

ОДРАСЛИ ДЈЕЦА

450 222

Укупан број страдалих цивила из Малог
Паланчишта у Другом свјетском рату:

ОДРАСЛИ ДЈЕЦА

118 64

Број страдалих у покољу 20–23. октобра:

ОДРАСЛИ ДЈЕЦА

Велико Паланчиште 388 205

Мало Паланчиште 94 58

Из Јеловца у 
Паланчишту

41

Укупно: 523 263

Угашене породице из Паланчишта:

Породице: Васе  Бановића,  Миле  Гавриловића,  Лаке  Стегића,  Раде 
Стегића, Пере Бановића (Језерине),  Лазе Бановића, Пере Бановића, 
Живка Бановића, Драгана Бановића, Луке Балабана, Радоје Балабана, 
Душана Белића, Јована Белића, Пере Бабића, Пане Вујчића, Љубана 
Вујчића,  Марка  Станишића,  Тривуна  Личанина,  Вучена  Личанина, 
Пере  Вучковића,  Стевана  Вучковића,  Драгана  Радошевића,  Пере 
Милосављевића, Стоје Бановић, Милице Рајлић.
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Породице од којих је само један члан преживио:

Породице: Миле Бановића, Анђе Бановић, Петра Бановића, Драгутина 
Бановића,  Илије  Бановића,  Јове  Бановића,  Уроша  Бановића,  Ристе 
Бановића,  Николе  Рајлића,  Драгоје  Рајлића,  Стеве  Рајлића,  Стојана 
Жабића,  Анђе  Вилић,  Стојана  Вучковића,  Уроша  Стегића,  Миле 
Стегића, Ристе Балабана, Пере Балабана, Маре Бркић, Станка Бабића, 
Пере Вујића, Осте Личанина и Раде Џакуле.
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Summary

The Slaughter in the vi l lages of  Palančište and Gornji
Jelovac through Documents and Test imonies of Survivors

Palančište and Gornji Jelovac, most populous villages in the municipality of 
Prijedor, were the ones that had the highest number of causalities in the 
Second World War. Residents of these two villages suffered heavily from 
arrests, imprisonment, robbery, arson and mass killings. Fortunately, allot 
of information regarding both the hardships of the Serb population as well 
as perpetrators from ranks of Germans and ustašas survived.
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Apstrakt: U ovom tekstu autor  govori  o  uredničkom  preuzimanju  hrvatskih 
stranica internetske slobodne enciklopedije Wikipedia od strane amaterskih au- 
tora proustaške orijentacije. Proustaški urednici preuzeli su kontrolu nad hrvat- 
skim dijelom enciklopedije Wikipedia a zatim su, koristeći se paranaučnim tek- 
stovima kao izvornom bazom, kreirali jednu enciklopediju čiji je glavni cilj na 
polju povijesti XX stoljeća bila apologija Nezavine Države Hrvatske. Najsporniji 
vid te apologije ogledao se u odnosu prema logoru smrti Jasenovac.

Ključne riječi: Wikipedia, Jasenovac, revizionizam, ustaše, NDH, internet

Povijest  interneta predstavlja kratku povijest  manipulacije javnim 
mnijenjem. Koliko god pružao korisnih, značajnih i konkretnih podataka, 
toliko ujedno sadrži laži, obmana, opasnih i štetnih izobličavanja činjenica, 
pri čemu je historija omiljena meta iživljavanja mnoštva anonimnih pojedi- 
naca i grupa.

Čini se da gotovo i nije potrebno elaborirati taj fenomen, jer svatko 
intuitivno osjeća kako je u nekom dijelu svojeg korištenja weba bivao žrt- 
vom internetske podvale,  ili  pak svjedočio iskrivljavanju povijesne istine 
elektronskim putem. Povijesni je revizionizam u internetu pronašao svoj 
hram. 

Svakog se dana na oltaru tog hrama obavlja pogansko žrtvovanje 
Mnemozine, majke muza i božice pamćenja. Mnemozina u grčkoj mitologiji 
bje božanstvo, no u ovom slučaju antičkog prokletstva za XXI. stoljeće liše- 
na je svoje nedodirljive božanske prirode te poganskom pretvorbom preo- 
bličena u životinju. Svećenici i svećenice internetskih sljedbi svakodnevno 
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kolju i pale Mnemozinu na sjajnom žrtveniku, da bi je – čudotvorno oživ- 
ljenu – već sutradan nanovo ubijali. I ubijat će je tako iznova sve dok bude 
sredstava i načina. Za interes nema bojazni. Svjetina, sada „računalno opis- 
menjena“ – no i dalje polupismena (s nepismenošću višeg reda) – tražit će i 
nadalje svoju porciju dnevne opsjene. Nebeska zaštitnica povijesti postade 
priklana junica. 

Kako reče jedan naš aforističar devedesetih, povijest je bila naša uči- 
teljica, a onda su došli  neki manijaci i  silovali  našu učiteljicu. Silovali  i 
masakrirali, dodao bih. Sve u suglasju s pandemonijem ratnih zločinaca i 
makabričnim katalogom zločinstava, što eruptiraju na Balkanu svakih pola 
stoljeća kao kakvo usudno antičko prokletstvo. Krvavo klatno se klati. Na 
starim klaonicama i žrtvama – imenovanim i neznanim – temelje se novi 
ratovi i novi genocidi. Koloplet zla ne prestaje se plesti. Zločinačko kolo ne 
prestaje se vrtjeti. Jednom žrtvovana čovjeka ubijaju iznova. Povijesni revi- 
zionizam na internetu postaje sredstvo masovnog uništenja memorije.

* * *

Internet možda nije najviši stupanj, ali je zato najprostraniji poligon 
obmane, manipulacije i malverzacije. Kao što se vidjelo iz slučaja matemati- 
čara Grigorija Jakovljeviča Pereljmana i njegovog dokaza Poincaréove slut-  
nje, čak ni matematika – kao kraljica znanostî i vrhunac egzaktnosti ljudske 
misli – nije imuna na manipulacije World Wide Weba. Posredstvom interne- 
ta, moguće je jednom znanstveniku u virtualnom svijetu oduzeti kapitalno 
dostignuće iz stvarnog svijeta. 

Kineski matematičari iskoristiše samozatajnost ruskog matematič- 
kog genija da ga ponize na globalnom nivou i njegove znanstvene rezultate 
pripišu sebi, iako nikakva stvarnog udjela u svemu tome ne imahu. Zbog 
toga je  petrogradski  matematičar dr.  Griša  Pereljman odbio primiti  sve 
počasti i milijunske novčane nagrade koje su bile namijenjene onome tko 
razriješi jedan od najtežih i najprovokativnijih problema matematičke zna- 
nosti, postavljen 1904. godine. Tim činom ukazao je na činjenicu, koliko je u 
sadašnjem trenutku lako uprljati čitav jedan – po  defaultu uzvišen – aka- 
demski svijet. Da, i prije su se događale takve stvari, ali nikad ovako široko, 
ovako duboko, ovako dalekosežno i ovako brzo kao danas, kad se jednim 
klikom miša može plasirati neistina na milijardu adresa, kad se s dva-tri 
posta pred oči svijeta može postaviti burleskna predstava na portalu svjet- 
ske informacijske prvostolnice. 

101



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. I, св. 1 (2015)

Ta kad se tako nešto već može zbivati na egzaktnom području ljud- 
ske misli, koliko li je to tek moguće na polju onih društvenih disciplina – s 
historiografijom kao oglednim primjerom – što su zbog svoje unutarnje elas- 
tičnosti i rubne fragilnosti podvrgnute svakojakim distorzijama i lomovima, 
dovodeći  pokatkad  vlastiti  karakter  do  brutalne  perverzije,  pod  lošim 
utjecajima iznutra i još pogubnijim vanjskim utjecajima?! 

Ovisno  o  odsutstvu  ili  unosu  ideološkog  napitka,  jedna  te  ista 
„povijest“ može biti doktor Jekyll i mister Hyde. Vrhunac tog procesa ogle- 
da se u internetskoj enciklopediji pod imenom Wikipedija.

* * *

Što nam hrvatska wikipedija, primjerice, piše o Juri Francetiću? „Hr- 
vatski političar i vojnik, veliki rodoljub, osobno neobično hrabar i pošten.“1 

O Anti Paveliću i njegovoj vladavini? „Hrvatski radikalni nacionalistički po- 
litičar, razni pjesnici pišu pjesme posvećene njemu, nastaju slike i skulp- 
ture, status Srba u NDH se poboljšao, posebice u urbanim dijelovima.“2 O 
Vjekoslavu Maksu Luburiću? „Čovjek koji se na svoj način posvetio borbi za 
Hrvatsku, spašava desetke pravoslavne siročadi i smješta u institucije koje 
o svom trošku održava Ustaška obrana.“3 O Jasenovcu? „Partizani su foto- 
grafirali ljude koje bi sami pobili i navodili da su to žrtve ustaškog režima. 
Tamo je stradala 481 osoba.“4

Takve stvari ne navodi čak niti notorni biografski leksikon „Tko je 
tko u NDH“ (u izdanju zagrebačke „Minerve“ iz 1997. godine). Pa čak i da 
navodi, znalo bi se kome te navode možemo pripisati, jer su leksikonske 
jedinice autorizirane. 

1 Prema stanju od 10. rujna 2013. Navodi su uzeti iz članka novinara „Jutarnjeg 
lista“ Gorana Penića „NDH NIJE BILA TOTALITARNA, A ŽRTVE U JASENOVCU 
POBILI SU PARTIZANI – Desničari preuzeli uređivanje hrvatske Wikipedije“; s 
uvodnim tekstom: „Ustaški pokret nije bio svjesno desno-radikalan, rasistički i 
totalitaran, za pojavu ustaške ikonografije u modernoj Hrvatskoj krivi su mas- 
oni, antifašizam je ograničavanje svih osnovnih ljudskih sloboda, partizanskih 
zločina bilo je triput više nego ustaških, a u Hrvatskoj se redovito organiziraju 
antifašističko-četničke proslave na račun poreznih obveznika.“ (Prema dostup- 
nosti internetskog članka na dne 4. svibnja 2014. godine)

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Tako one o  Juri  Francetiću  i  Maksu Luburiću  potpisuje  Zdravko 
Dizdar5, a onu o Anti Paveliću Slaven Ravlić6, dok se na hr.wikipediji u au- 
torskom i uredničkom svojstvu pojavljuju sablasti s nadimcima SpeedyGon- 
zales, Kubura, Jack Sparrow, Flopy i Roberta F.

U  konačnici  iza  čitavog  tiskanog  leksikografskog  projekta  stoji 
određeni (poznati i provjerljivi) urednički savjet, neko uredništvo, glavni 
urednik, urednik biblioteke. U slučaju biografskog leksikona „Tko je tko u 
NDH“, urednik biblioteke „Leksikoni“ nakladničke kuće „Minerva“ je Mar- 
ko Grčić7, a glavni urednik leksikona Darko Stuparić8. U slučaju wikipedije, 
urednici su neimenovani ljudi. Za unose nitko ne odgovara. Za njihovu re- 
dakciju također.9 Nominalno je kao osnivač wikipedije i odgovorna osoba 
naznačen Amerikanac iz Londona Jimmy Wales, no dotični pojma nema, niti 

5 Doktor  povijesnih  znanosti  i  znanstveni  savjetnik  na  Hrvatskom institutu  za 
povijest u Zagrebu. (U doba nastajanja leksikona „Tko je tko u NDH“ magistar 
znanosti i znanstveni asistent u Hrvatskom institutu za povijest.)

6 Doktor političkih znanosti i redoviti profesor na Katedri za sociologiju Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, urednik Hrvatske opće enciklopedije. (U doba 
nastajanja leksikona „Tko je tko u NDH“ magistar znanosti i urednik u Leksi- 
kografskom zavodu „Miroslav Krleža“.)

7 Pjesnik, prevoditelj,  esejist i  publicist iz Zagreba. Od 1959. do 1991. novinar 
„Vjesnika“; od 1991. do umirovljenja 2004. godine kolumnist zagrebačkog tjed- 
nika „Globus“.

8 Novinar i publicist iz Zagreba. Bivši glavni urednik omladinske revije za mlade 
„Polet“, zabavnog časopisa „Pop express“ i tjednika „Arena“. Pomoćnik glavnog 
urednika dnevnog lista „Vjesnik“ od 1985. do 1993. Od 1997. do umirovljenja 
2007. godine glavni tajnik Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda „Mi- 
roslav Krleža“. 

9 Na stranu činjenica da se kao suradnici na stvaranju leksikona „Tko je tko u 
NDH“ navode: „Srećko Pšeničnik, publicist, gl. urednik Nezavisne Države Hr- 
vatske, Zagreb – Mississau (Kanada)“; „Vinko Nikolić, književnik, urednik  Hr- 
vatske revije, Zagreb“; „Živko Kustić, teolog i publicist, gl. urednik Informativne 
katoličke agencije, Zagreb“; „Dubravko Horvatić, književnik, gl. urednik Hrvat- 
skog slova, Zagreb“; „Josip Pavičić, književni kritičar, Zagreb“; „msgr. Valter Žu- 
pan, generalni vikar Krčke biskupije, Krk“ ili „dr. Šimun Šito Ćorić, književnik i 
misionar, predsjednik Svjetskog Hrvatskog kongresa, Bern“. (stranica XIII i XIV) 
Bez obzira na sve, četrdeset i osam osoba s imenom i prezimenom stoji iza doti- 
čnog biografskog leksikona, a sve leksikografske jedinice potpisane su njihovim 
poznatim inicijalima. O sadržaju možemo raspravljati, no autorstvo je činjenica, 
jasno znamo komu što možemo pripisati i to je točka od koje možemo poći dalje. 
Što se tiče wikipedije,  čini  se kao da se sama od sebe ispisala.  Njezine ne- 
točnosti doslovno ne možemo pripisati ikome. Glupo je kritizirati mašinu, a u 
ovom se slučaju sve u konačnici doima kao obračun s virtualnim vjetrenjačama.
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može imati saznanja o svemu onome što se svakodnevno kroz trinaest godi- 
na postojanja wikipedije objavljivalo i objavljuje, s obzirom da je dosad, sa- 
mo na engleskom, publicirano četiri i pol milijuna enciklopedijskih jedinica, 
dok nove natuknice nastaju svake minute, na brojnim stranim jezicima, pa 
tako i hrvatskom.10 

Štoviše,  teško da bi  ikakav međunarodni  urednički  odbor mogao 
obuhvatiti  informacijsku  lavinu  svakodnevnog  stvaranja  globalne  inter- 
netske enciklopedije. Stanje u biti balansira između anarhije i entropije s 
jedne strane, odnosno više ili manje kontrolirane učinkovite samoorgani- 
ziranosti wikipedijskih ogranaka s druge, gdje se vrlo velikom količinom su- 
radnika u konačnici ipak postiglo izvjesno ravnovjesje informacijskog obilja 
i vjerodostojnosti te relativna pouzdanost i nepristranost iznošenja činjenica 
i komentara, odnosno korisni mehanizmi popravaka i usavršavanja gradiva, 
pa ih možemo smatrati leksikografski relevantnim punktovima. 

Wikipedije s više od milijun članaka u sadašnjem su času: nizozem- 
ska, ruska, poljska, švedska, njemačka, španjolska, talijanska i francuska. 
Wikipedije s više od četiristo tisuća članaka: ukrajinska, katalonska11, vijet- 
namska, portugalska, kineska, norveška i  japanska. Wikipedije s više od 
dvjesto  tisuća  članaka:  češka,  arapska,  indonezijska,  malezijska,  finska, 
rumunjska, mađarska, turska, iranska, korejska i srpska. A wikipedije s više 
od pedeset tisuća članaka jesu: grčka, danska, bugarska, hebrejska, hindu, 
latvijska, slovačka, litavska, slovenska, tajlandska, estonska, baskijska, gali- 
cijska, urdu, esperanto, srpskohrvatska i hrvatska.

U tom pobješnjelom moru članaka i jezika i osoba i događaja i mjesta 
i pojava i tko zna čega sve još – teško je steći čak i najpovršniju pregled- 
nost.  To nije tek obično more ili  ocean, već čitav jedan tekući planet u 
stanju trajne uzburkanosti. Jasno je da se o bilo kakvoj ozbiljnijoj regulativi 
u tom mediju ne da ozbiljno niti govoriti. Stvar je prepuštena samoj sebi.

I kako se to onda rješava u stvarnosti? Improvizacijama i sustavima 
razvijenima usput. Opće se stanje drastično razlikuje od jedne wikipedije do 
druge. Dok je engleska enciklopedija s trideset i dvije tisuće suradnika i 
urednika dobro uređena i stvarno relevantna, pa se – po ocjenama leksiko- 
grafa – praktički ne razlikuje po količini pogrešaka od najčuvenije svjetske 

10 Prosječna brzina čitanja odraslog čovjeka iznosi 250 riječi u minuti.  Kontinu- 
irano svladavanje tog teksta je, dakle, običnom smrtniku nemoguće.

11 Wikipedije su svrstane prema jezicima na kojima su bile pokrenute i dalje nasta- 
ju. Wikipedija u sadašnjem času djeluje na 285 jezika, tj. postoji sveukupno 285 
zasebnih wikipedija.
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tiskane enciklopedije (Encyclopedia Britannica12), dotle je situacija s ma- 
njim wikipedijama, koje imaju stotinjak stalnih anonimnih suradnika i ured- 
nika, loša, pa i katastrofalna. One su gotovo nekorisne, ne samo u pogledu 
problematičnih područja, već počesto i u nekim područjima koja se inače 
čine nespornima, jer je tim jedinicama naprosto posvećeno premalo pažnje, 
te su obrađene šturo, površno, ponekad i pogrešno, ili posve nerazumljivo. 
Nakon konzultiranja takvih kvazienciklopedijskih izvora, korisnici ostaju ne- 
informirani i zbunjeni.

Djelomično je to rezultat procesa stvaranja članaka od strane ne- 
kompetentnih  osoba,  zatim  premalog  interesa  stručnjaka  za  aktivnu  i 
kontinuiranu suradnju na stvaranju sadržaja, no naposljetku i rezultat puke 
tendencioznosti ili kaprica onih koji su otvorili temu i ne dozvoljavaju da se 
njihovo  viđenje  ili  iznošenje  podataka  dovodi  u  pitanje  i  podvrgava  iz- 
mjenama.

Svaka korisna inicijativa tu završava u slijepoj ulici i nikakav Jimmy 
Wales iz Londona ili John Smith iz Huntsvillea, Alabama – zapamtite! – neće 
rješavati  stvari  što  se  dešavaju  na  vašoj  wikipediji.  Ona  je  prepuštena 
domaćim vandalima, hordi diletantskih skribomana bez imena koji odavno 
zauzeše administratorske i birokratske busije i drže ih pod punim naoru- 
žanjem13, kako bi se mogli boriti za određenu političku ili ideološku ili reli- 
gijsku pristranost. Samo se o tome radi. Ne o istini, ne o činjenici, ne o zna- 
nosti. Samo o odnosu sila na elektronskom bojištu.14

O tome i o — zezanju. Dvije trećine kreatora sadržaja wikipedije izja- 
vilo je da sudjeluje u tome zbog zabave, a u studenom 2007. na prva tri 
mjesta motiva istrčali su „fun“ (!), „ideology“ (!!!) i „values“ (!?). Čak 13% 
kontributora mlađe je od 17 godina. 

Sve to naravno ne bi bilo toliko štetno, kad bi se radilo o tome da 
netko krivo piše o dekadskim logaritmima, jer bi se konačnom konzultaci- 
12 Prema studiji objavljenoj u časopisu  Nature  iz 2005. godine. To je istraživanje 

osporeno od strane predmetne tiskane enciklopedije, s argumentom da je tokom 
analize premali broj stručnjaka analizirao premali broj usporednih članaka na 
wikipediji i Britannici.

13 Od dvanaesteročlanog globalnog arbitrarnog komiteta wikipedije, koji bi trebao 
rješavati sporna pitanja u gomili od tridesetak milijuna članaka i 77 tisuća ured- 
nika, samo je jedan član registriran pod vlastitim imenom, David Fuchs, dok se 
ostali članovi nazivaju:  AGK, Beeblebrox, GorillaWarfare, LFaraone, NativeFo- 
reigner, Newyorkbrad, Salvio giuliano  (i.e. Salvius Iulianus, lat. pravnik i poli- 
tičar za Hadrijanove vladavine), Seraphimblade, Timotheus Canens  (i.e. „Ras- 
pjevani Timotej“ na lat.), Worm That Turned i Floquenbeam. Tako da vam je i ta 
arbitraža u konačnici jedna vrsta vodvilja. Zaboravite na to.
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jom s bilo kojim logaritamskim tablicama moglo provjeriti da je autor upisa 
o toj temi zabludjela neznalica i dokona budala.15 No kad se radi o složenim 
povijesnim temama koje nas se neposredno tiču,  koje nas upravo bole, 
poput ustaškog logora smrti Jasenovac, ubrzo se uviđa da je zalaganje pro- 
tiv povijesnog revizionizma na hrvatskoj inačici internetske enciklopedije 
mukotrpan i praktički nemoguć, upravo uzaludan poduhvat, što će pokazati 
slučaj suradnika internetskog portala  H-Alter Marka Gregovića, opisan u 
njegovom žurnalističkom prilogu iz 2012. godine, pod naslovom „Nezavisna 
Wikipedija Hrvatska“.

* * *

Gregovićev članak započinje riječima: „U hrvatskoj inačici Wikipe- 
dije NDH je izraz stoljetnih težnji za samostalnošću, Ante Pavelić je književ- 
nik  al  pari  Ivi  Andriću,  ustaški  pokret  ustvari  nije  bio  ni  rasistički  ni 
totalitaran, Jasenovac je bio Raj na zemlji, a Maks Luburić ni u snu nije bio 
patološki ubojica. Želite li to sve ispraviti, nailazite na zabranu administra- 
tora.“16 Pa nastavlja: „Hrvatske inačica te enciklopedije koja ovih dana slavi 
devet godina postojanja ipak nije samo blještavi spomenik slobodnom zna- 

14 Prema  jednom  istraživanju  napravljenom  na  engleskom  Sveučilištu  Oxford 
2013. godine, najveći wikipedijski ratovi vođeni su oko leksikografskih jedinica: 
„George W. Bush“; „Anarhizam“; „Muhamed“; „Popis članova WWE“ (američke 
udruge profesionalnih hrvača); „Globalno zatopljenje“; „Obrezivanje“; „Sjedinje- 
ne Države“; „Isus“ te „Rasa i inteligencija“. Ti su članci bili najnapadaniji i naj- 
osporavaniji  te pretrpjeli  najviše izmjena i  prepravaka. Slično istraživanje za 
hrvatsku i srpsku wikipediju nije vršeno, ali pretpostavljam da su teme iz Dru- 
goga svjetskog rata – da tako kažem – na najvišem mjestu rovovskog pregle- 
davanja i gerilskog uređivanja.

15 Problem je  s  medicinskim pojmovima,  jer  diletantski  upisi  mogu  prouzročiti 
znatnu štetu, s obzirom da se primjećuje trend traženja medicinske samopomoći 
putem interneta, kod čega je wikipedija jedna od važnijih štacija za iznalaženje 
zdravstvenih savjeta o bolestima i njihovom liječenju. (Prema članku Julie Beck 
na  portalu  The  Atlantic,  72%  posjetitelja  interneta  je  kroz  proteklu  godinu 
potražilo  zdravstveni  savjet  na  internetu,  uključujući  tu  i  same  liječnike.) 
<http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/05/can-wikipedia-ever-be-a- 
definitive-medical-text/361822/> (11. svibnja 2014.)

16 <http://www.h-alter.org/vijesti/mediji/nezavisna-wikipedija-hrvatska> (4. svibnja 
2014.)
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nju i mogućnostima ljudske suradnje. Ona ima i mračniju stranu – prepuna 
je pseudoznanosti, izmišljotina i rasističkog revizionizma.“17

Zatim se Gregović – povodom devete obljetnice Wikipedije – entuzi- 
jastično poduhvatio sređivanja hrvatske wikipedije, da ne dočeka sirotica 
jubilarnu obljetnicu tako uneređena.

„Za početak odlučim izbrisati jednu irelevantnu i neprovjerenu rečenicu 
koja kaže da su logoraši iz Jasenovca često igrali nogomet, a da je svaki tim 
imao svoj dres. Smatrao sam da tako nešto, sve i da je bila istina, nema što 
tražiti u članku koji se bavi logorom smrti u kojem i ovako fali mnoštvo 
relevantnih detalja. I tako napravim malu izmjenu, izbrišem rečenicu o no- 
gometu i osjetim se ispunjen doprinosom ljudskome znanju. U roku od sat 
vremena suradnik Jack Sparrow bez objašnjenja ukida moje izmjene. Malo 
me to čudi, ali prijeđem preko toga – možda Jack Sparrow toliko voli nogo- 
met, da mu je njegovo spominjanje važno čak i u članku o logoru smrti. 
Odbijam dopustiti da mi to pokvari entuzijazam za sudjelovanjem. Krećem 
na popravljanje drugog članka – onoga o NDH. U njemu se također pro- 
pušta napomenuti sve i svašta, ali odlučujem se dodati samo to da NDH 
danas ne smatramo prethodnicom suvremene Hrvatske.  Referenca koju 
navodim je Ustav u kojem naravno piše da je hrvatska nastala na antifa- 
šizmu. Ovaj put osjećam se još korisnijim – faktički sam u enciklopediju do- 
dao neko znanje koje će netko jednom možda upotrijebiti. Ubrzo postaje 
jasno da je i drugi pokušaj propao – ovog puta administrator Flopy bez ob- 
jašnjenja briše moje izmjene. Meni sad prekipi što me tu neki Flopy zaus- 
tavlja u mojem prosvjetiteljskom zanosu i ukinem ja njegove izmjene i vra- 
tim na svoju verziju. Ukine on moje. Ja njemu. On meni. Ja njemu opet po- 
kušam i – ne mogu! Shvatim da je članak zaključan na 48 sati (zbog tzv. 
vandaliziranja), a da sam ja zaradio nekakav "žuti karton" (također zbog 
vandaliziranja). Naravno, članak je zaključan na verziju koja ne spominje 
antifašizam suvremene Hrvatske. Nakon još nekoliko neuspješnih pokušaja 
uređivanja drugih članaka zasad odustajem od daljnje borbe – očito protiv 
sebe imam administratora koji ima moć i ne želi popustiti. Zaključujem da 
je za neke Wikipedijine administratore dobro da u Hrvatskoj ne postoje za- 
koni koji brane negiranje Holokausta jer bi ih dobar dio završio iza rešeta- 
ka.“18

17 Ibid.
18 Ibid. Potcrtavanje moje.
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Napominjem da je na Facebooku pokrenuta grupa „Razotkrivanje 
sramotne  hr.wikipedije“,  koja  ima  četiri  tisuće  članova.  Adresa  joj  je 
ndh.wikipedija.19

* * *

Primjećujete da ne ulazim u analizu samih članaka o logoru Jaseno- 
vac na hrvatskoj, srpskoj, srpskohrvatskoj i engleskoj wikipediji. Smatram 
da bih vam time oduzimao dragocjeno vrijeme. Svatko je od nas duboko 
ušao u tu problematiku i nema prijeke potrebe da samima sebi tumačimo 
ono što već predobro znamo. Napokon: iznjedrili smo brojne stručne radove 
o toj temi, sudjelovali na proteklih pet međunarodnih konferencija o Jase- 
novcu. Neki od nas napisali su čitave knjige o Jasenovcu. (I ja sam, primje- 
rice, autor jedne od osamsto stranica.) Svatko od nas na kraju može na 
internetu otvoriti wikipediju i potražiti na njoj natuknice što se tiču Jase- 
novca i ostalih pojmova iz Nezavisne Države Hrvatske. Svatko od nas u sta- 
nju je razlučiti što je od napisanog istina, a što odraz bestidnog povijesnog 
revizionizma. To će – prosuđujem – vrijediti i za čitatelje zbornika radova VI. 
međunarodne konferencije o Jasenovcu.

Ovim radom želio sam skrenuti pozornost na problem wikipedijskog 
prikaza Jasenovca. Htio sam ujedno pokazati kako su i drugi prije mene to 
uočili kao problem, navesti što ih je zasmetalo i kakva su iskustva imali s 
pokušajima uređivanja članaka iz tematike NDH na hrvatskoj wikipediji.

Ono što ipak želim konkretno istaknuti, jest to da se anonimni stva- 
ratelji – a po svemu sudeći – i imatelji hrvatske wikipedije, u ispisivanju 
članka o Jasenovcu referiraju na pristrane, suspektne, isključive, nejasne i 
ispolitizirane izvore, kao i one insuficijentne informativnosti, od propovijedi 
fra Blaža Toplaka na „misi zadušnici za žrtve bačene u Husinu jamu“ (plani- 
na Kamešnica,  uz staru cestu Livno-Sinj)  3.  rujna 2011, do kompendija 
navoda revizionistkinje Ljubice Štefan o logoru Jasenovac, koji je skupio je- 
dan slovenski građanin, ali sadržaj više nije dostupan na internetu, no po- 
veznica postoji u okviru wikipedijske jedinice o Jasenovcu.20 

19 <https://www.facebook.com/ndh.wikipedia?fref=ts> (11. svibnja 2014.)
20 <http://www.safaric-safaric.si/materiali_cro/stefan_ljubica> (Prema pregledava- 

nju  natuknice  „Logor  Jasenovac“  na  hrvatskoj  Wikipediji  11.  svibnja  2014. 
godine; referiranje na taj link dano je u predmetnom tekstu kao fusnota br. 11, u 
okviru navoda: „Skrivajući se iza teških nedjela koje je ovdje počinio osovinski 
satelitski režim i koje je javno osudio nadbiskup Alojzije Stepinac, jugokomu- 
nistički je režim nastavio služiti se kapacitetima ovog logora sve do 1947/1948. 
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O logoru Jasenovac izdano je od 1945. do danas preko tisuću i sto 
knjiga, publicirano preko tri tisuće stručnih radova. Od njih se na hrvatskoj 
wikipediji u rubrici „Knjige o Jasenovcu“ navode tek tri djela: knjiga Josipa 
Jurčevića  Nastanak  mita  o  Jasenovcu iz  2005;  knjiga  Mladena  Ivezića 
Jasenovac – brojke iz 2003. te knjiga Vladimira Horvata i Vladimira Mrko- 
cija Ogoljela laž logora Jasenovac iz 2008.

Od vanjskih poveznica, hr.wikipedija daje link na blogerski post su- 
radnika portala Dnevno.hr Tvrtka Dolića, pod nazivom „Istina o Jasenovcu“. 
Blog dotičnog blogera – koji tvrdi da je Isus bio Hrvat, a Marija Hrvatica21 – 
portal Index.hr maknuo je sa svojih stranica krajem prošle godine, o čemu 
piše Jutarnji list 25. studenog 2013. u članku pod nazivom „Index.hr uklonio 
ustaškog blogera sa svojih stranica“.22 Dolićev tekst „Istina o Jasenovcu“ iz 
2010. objavljuje 17. ožujka ove godine  Dnevno.hr.  Već u njegovom uvodu 
nalazimo riječi: „Je li Jasenovac bio najveće svjetsko stratište ili običan pr- 
žun, kako svjedoče preživjeli logoraši i aktivisti Crvenog križa?“23 U svojim 
tekstovima Dolić iznosi „osobna saznanja da se u Jasenovcu živjelo jako do- 
bro i ugodno“.24 

Tekst Tvrtka Dolića „Istina o Jasenovcu“ jest poveznica koju leksi- 
kografska jedinica „Logor Jasenovac“ na hrvatskoj wikipediji daje još 11. 
svibnja 2014, iako je s portala Index.hr skinut u studenom 2013 – i na toj se 
poveznici taj „jako koristan“ tekst ne nalazi. Uz njega se daje poveznica na 
predavanje Ljubice Štefan s tzv. II. hrvatskog žrtvoslovnog kongresa 1998. 
godine „Poslijeratni Titov logor Jasenovac 1945.-1947/48.“, objavljen na in- 

godine. Ova je činjenica skoro više od pola stoljeća bila tajnom za koju je znao 
samo vrh vlasti, osoblje logora, okolni stanovnici i obitelji preživjelih logoraša. I 
nakon toga, komunističko korištenje kapaciteta ovog logora bilo je znanstvenim 
tabuom. Sabirni logor Jasenovac je stoga bio logor dva totalitaristička režima: 
prvo ustaškog od 1941. do travnja 1945., a od svibnja 1945. do 1947./1948. ko- 
munističkog. Raščišćavanje logorskog prostora trajalo je sve do 1951.“)

21 <http://croative.net/index.php/vijesti/item/3266-tvrtko-dolić-isus-je-bio-hrvat> 
(11. svibnja 2014.)

22 <http://www.jutarnji.hr/index-hr-uklonio-ustaskog-blogera-sa-svojih-stranica/114
2344/> (11. svibnja 2014.) 

23 <http://www.dnevno.hr/kolumne/tvrtko-dolic/117776-istina-o-jasenovcu.html> 
(11. svibnja 2014.)

24 <http://www.jutarnji.hr/sokantan-ispad-bloger-indexa---jasenovac-nije-bio-tako-l
os--a-ndh-je-isti-kao-rh--/1142224/> (11. svibnja 2014.) Prema tom članku, Tvrt- 
ko Dolić – na kojeg se poziva hr.wikipedija – je također autor tekstova „Četnički 
smrad Boba Dylana“ i „Milanović je dokaz da kršćanski bog ne postoji“. Mislim 
da to dovoljno ilustrira ozračje hrvatske wikipedije.
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ternetskom portalu  Stina hrvatskih pradidova.25 Također se daje link na 
razgovor s Josipom Jurčevićem, „znanstvenim suradnikom Instituta društve- 
nih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu i profesorom suvremene povijesti na Hr- 
vatskim studijama Sveučilišta u Zagrebu“.

Uza sve navedeno, daje se začudo i poveznica na „Izvorno izvješće 
Zemaljske komisije Hrvatske (1946.)“ (uz bedastu opasku „pogrešna procje- 
na broja žrtava“).26 Međutim, na toj se poveznici predmetni članak ne na- 
lazi.

Što se tiče spomenute procjene broja žrtava, hrvatska wikipedija od 
svih mogućih izvora citira tek ustaškog ratnog zločinca fra Miroslava Filipo- 
vića-Majstorovića, koji je procijenio „da je pod njegovim zapovjedništvom 
likvidirano oko 20.000-30.000 zarobljenika u glavnom jasenovačkom logo- 
ru.“

Kad navodi Žerjavićeve i Kočovićeve procjene broja žrtava, hrvatska 
wikipedija napominje: „Demografska istraživanja Vladimira Žerjavića i dr. 
Bogoljuba Kočovića, koji su radili neovisno jedan od drugoga, dala su slične 
rezultate. Prema Žerjaviću proizlazi da je u Jasenovcu stradalo oko 83.000 
osoba (od toga između 45 i 52 tisuće Srba, 12 tisuća Hrvata i Muslimana, 
13 tisuća Židova i 10 tisuća Roma), dok je dr. Kočović došao do procjene da 
je u Jasenovcu život izgubilo oko 70.000 ljudi. Okvirne procjene ove dvojice 
stručnih istraživača do sada nisu opovrgnute nikakvim znanstveno uteme- 
ljenim argumentima.“ To je glupo ustvrđivanje, jer je navedene  procjene 
oborio sam poimenični popis jasenovačkih žrtava JUSP Jasenovac. Službeni 
broj od 83.145 objavljen je na stranicama Javne ustanove Spomen-područje 
Jasenovac još u ožujku 2013. godine. (Novopopisane žrtve za prethodnih 
godinu dana nisu pribrojene, niti objavljene.) Poimenični popis beogradskog 
Muzeja žrtava genocida iz 2012. daje 88.000 jasenovačkih žrtava. (On se 
također kontinuirano dopunjuje.)

Procjene koje su ispod ukupnog broja poimeničnih žrtava nisu valid- 
ne i samim time su Žerjavićeve procjene jasenovačkih žrtava postale besmi- 
slene. Kočović nije dao nikakve procjene jasenovačkih žrtava; informacija o 
tome je hoax od strane Vladimira Žerjavića.

Povodom desete obljetnice hrvatske wikipedije, desetog rujna prošle 
godine Jutarnji list piše o wikirevizionizmu – kako ga nazivam – pa u članku 
Gorana Penića „Desničari preuzeli uređivanje hr.wikipedije“ ističe sljedeće: 

25 <http://shp.bizhat.com/T.jasenovac.html> (11. svibnja 2014.)
26 <http://hr.wikipedia.org/wiki/Logor_Jasenovac> (11. svibnja 2014.)
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„Da je hrvatska verzija Wikipedije izrazito pristrana i ultradesničarski into- 
nirana, smatra i naš znanstvenik dr. sc. Pavle Močilac, koji je zbog toga i 
prekinuo  s  njima  suradnju.  Močilac  kaže  kako  u  temama koje  se  tiču 
povijesti, Drugog svjetskog rata i NDH dominira revizionistički ton u kojem 
se opravdava i veliča NDH i fašizam, dok se antifašizam portretira u jako 
negativnom svjetlu. To je opasno, kaže Močilac, jer se današnji učenici i 
studenti rado služe tim podacima za učenje i seminarske radove misleći da 
iza  toga  stoji  struka.  'Izrazita  pristranost  i  ideološka  obojenost  totalno  
obezvređuje kompletan projekt hr.wikipedije, što je tragedija, jer važnost  
projekta wikipedija za današnje obrazovanje postaje ogromna. Akademici  
generalno nisu skloni wikipediji upravo zbog toga što je pišu i uređuju vrlo  
često amateri koji, kao što vidimo, počesto ubacuju neistine, poluistine, vla- 
stito (neutemeljeno) mišljenje, ideologiju, svoj pogled na religijska pitanja i  
slično, a vrlo često kao reference uzimaju irelevantne i loše internetske iz-  
vore ili čak revizionističke knjige', kaže Močilac. On je nekoć uređivao član- 
ke iz područja farmakologije jer mu je to primarna struka, ali kada je shva- 
tio što sve piše na hr.wikipediji, odlučio je da u tome ne želi sudjelovati.“27

Ukoliko je rat produženje politike drugim sredstvima – kako uči vojni 
teoretičar Clausewitz – onda je internet produženje rata drugim sredstvima. 
Pobjeđuje onaj tko je jači na mreži. Rat se dobiva na netu.

* * *

Ne smijemo, međutim, ni u kom slučaju potcjenjivati utjecaj wikipe- 
dije. Wikipedija je deveta najpopularnija web-stranica na svijetu sa sto dva- 
deset milijuna posjeta mjesečno, dok je u prosjeku svaki petnaesttisućiti po- 
sjetitelj ujedno i kontributor sadržaja, a od njih je otprilike desetina onih 
koji stalno pridonose stvaranju sadržaja na wikipediji. U jednom mjesecu 
wikipedija naraste za trideset milijuna riječi. Svakog mjeseca pridolazi čet- 
vrt milijuna novih registriranih korisnika wikipedije.

Ako pogledamo statistiku za hrvatsku inačicu wikipedije (prema po- 
dacima koje je krajem veljače ove godine prikupio i obradio analitičar poda- 
taka Fundacije Wikipedija Erik Zachte), hrvatska wikipedija se obraća po- 
tencijalnom čitateljstvu od šest milijuna ljudi, na njoj se nalazi 143,5 tisuće 

27 <http://www.jutarnji.hr/radikalni-desnicari-preuzeli-uredivanje-hr-wikipedije--nd
h-nije-svjesno-bila-totalitarna--a-antifasizam-se-bori-protiv-svih-sloboda-/112539
8/> (4. svibnja 2014 – kurziv moj) Manevre oko wikipedije možda objašnjava či- 
njenica da je 91% kontributora muškog roda, iako je primijećen trend porasta 
suradnica u wikipedijskom miljeu.

111

http://www.jutarnji.hr/radikalni-desnicari-preuzeli-uredivanje-hr-wikipedije--ndh-nije-svjesno-bila-totalitarna--a-antifasizam-se-bori-protiv-svih-sloboda-/1125398/
http://www.jutarnji.hr/radikalni-desnicari-preuzeli-uredivanje-hr-wikipedije--ndh-nije-svjesno-bila-totalitarna--a-antifasizam-se-bori-protiv-svih-sloboda-/1125398/
http://www.jutarnji.hr/radikalni-desnicari-preuzeli-uredivanje-hr-wikipedije--ndh-nije-svjesno-bila-totalitarna--a-antifasizam-se-bori-protiv-svih-sloboda-/1125398/


Топола — ЈУ СП Доња Градина год. I, св. 1 (2015)

članaka, a uređuje je 167 suradnika, s prosječnom posjećenošću od 34 tisu- 
će posjeta stranice na sat.

U odnosu na hrvatsku wikipediju, srpska wikipedija ima stotinu su- 
radnika više, stotinu tisuća članaka više i obraća se dvaput većem broju go- 
vornika jezika na kojem je pisana. U isto vrijeme, ona ima samo 22 tisuće 
posjeta stranice na sat. Treba napomenuti da frekvencija posjeta stranice 
oscilira i fluktuira unutar jednog dana i mjeseca. Ovo su prosječni podaci, 
ali je u svakom slučaju zanimljiva činjenica da hrvatska wikipedija u pro- 
sjeku ima 60% veću posjećenost od srpske. Ukoliko uzmemo u obzir da se 
srpska  wikipedija  obraća  dvaput  većem  potencijalnom  čitateljstvu  od 
hrvatske, to bi značilo da bi njezina prosječna posjećenost – u usporedbi s 
hrvatskom wikipedijom – trebala biti oko 70 tisuća posjeta na sat, dakle: 
ona bi trebala biti  barem triput posjećenija nego što je to u sadašnjem 
trenutku. 

U svjetlu svega toga, ne smijemo omalovažavati utjecaj hrvatske wi- 
kipedije, koja postoji od sredine veljače 2003.28 Ona doduše iskrivljeno pri- 
kazuje tematiku NDH i ustaškog logora smrti Jasenovac, ali je u isto vrijeme 
vrlo posjećena i njezini članci formiraju javno mnijenje u Hrvatskoj te svim 
područjima gdje obitavaju govornici hrvatskog jezika: od Sjedinjenih Drža- 
va i Kanade do Europske Unije i Švicarske; od Argentine i Čilea do Austra- 
lije i Novog Zelanda; od Vatikana do Bosne i Hercegovine.

* * *

Na kraju ovog rada, želio bih se još vrlo kratko pozabaviti povijesnim 
revizionizmom en général. U izdanju Knjižare seljačke sloge 1946. u Zagre- 
bu izlazi hrvatski prijevod knjige Putevima Evrope Ilje Erenburga. Na stra- 
nicama 55-96 opisano je  Erenburgovo putovanje  kroz  Jugoslaviju  1945. 
Nakon kratkog, ali  dirljivog izlaganja ratnog martirija naših naroda, Ilja 

28 Srpskohrvatska wikipedija postoji od kraja 2001. godine i ima 140 tisuća člana- 
ka, a pretpostavlja se da je može koristiti/razumjeti 23 milijuna ljudi, dok na njoj 
radi 46 urednika – no ima prosječnu posjećenost od samo 14 i pol tisuća posjeta 
na sat. Bosanska wikipedija ima skoro pedeset tisuća članaka, a prosječna po- 
sjećenost joj je šest tisuća posjeta na sat. Latinska wikipedija ima 105 tisuća 
članaka, a starocrkvenoslavjanska 540 članaka. Jidiš wikipedija ima šest uredni- 
ka, jedanaest i pol tisuća članaka, tisuću posjeta na sat, a obraća se milijunu lju- 
di. Ladino wikipedija ima tri tisuće članaka, dva urednika, četiristo posjeta na 
sat, a obraća se stotini tisuća ljudi. 
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Erenburg postavlja pitanje: „Zar je moguće, da čovječanstvo ima tako slabo 
pamćenje, da će zaboraviti ove žrtve?“29 

Odgovaram nakon sedam desetljeća – moguće je. Ništa ne ide u pri- 
log pamćenju i sjećanju. Internet je zadnji čavao u lijesu historiografije. Da- 
nas povjesnicu može ispisivati čak i osoba kojoj je oduzeta poslovna spo- 
sobnost. Povijesti nam izgledaju kao da ih je pisao J.R.R. Tolkien. Prepune 
maštovitih izmišljotina. Romansirane. Herojske. Drske. Crno-bijelog tkanja, 
sa sivom u tragovima i pokojim vriskom krvave boje. Heroji jedne strane za 
drugu stranu su zločinci. Žrtve jedne strane za drugu stranu ne postoje. 
Stratišta  postaju  zabavišta.  Spomenici  junačkoj  borbi  nestaju  u  prah,  a 
humanizam je iščeznuo u bespućima povijesne zbiljnosti.  

Pa i da jest, napokon, sve s tom povijesti – nekim čudom – potaman, 
postavlja se pitanje: što možemo naučiti iz povijesti? Možemo li išta naučiti? 
Jesmo li išta naučili? Što smo učinili da se ona ne ponavlja? Što bismo uop- 
će mogli učiniti? Te su dvojbe – izgleda – ušle već i u pop-kulturu, kad nam 
švedska glazbena grupa Roxette na svojem CD albumu iz 1999.  Have a 
Nice Day, u pjesmi „Crush on You“ poručuje kroz stih: „No lessons learned 
from history.“ 

Ništa iz povijesti naučili nisu, a kad mi pomremo – cijela jedna povi- 
jest umrijet će s nama. O budućim naraštajima ovisi hoće li ikada uskrsnuti, 
ili će mrtvački plašt zaborava prekriti naš svijet.

Summary

Wikijasenovac:  Ustašas’  Death Camp Jasenovac
in the Free Encyclopedia

In this text the author talks about the takeover of Croatian pages of Wi- 
kipedia, the free Internet encyclopedia, on behalf of the pro-ustaša ama- 
teur authors. The new editors, after taking control, used biased Internet 
articles as sources in order to create texts which glorified the Indepen- 
dent State of Croatia. The most brutal form of this apology is seen in the 
case of the Jasenovac Death Camp.

29 Ilja Erenburg Putevima Evrope; III poglavlje: „Jugoslavija“, 2. dio, str. 59 – prije- 
vod: S. Danilevska i N. Kolčevska. (Primjerak u vlasništvu S. J.)
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Косово и Метохија и Јасеновац: 
пострадање птице коса
у јасеновом дрвећу

Бојан Ђокић

Стручни сарадник Музеја жртава 
геноцида, Београд;
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Апстракт: Рад говори о страдању становништва Косова и Метохије у Јасе- 
новцу, озлоглашеном усташком логору у Независној држави Хрватској.  У 
раду се наводе имена, презимена и остали подаци за 44 лица рођена на Ко- 
сову и Метохији, а која су пострадала у Јасеновцу. Из њихових података 
смо урадили нумеричку анализу.

Кључне ријечи: Косово и Метохија, Јасеновац, становништво, страдање, 
Срби, Јевреји, Роми, геноцид.

Увод

Постоји ли веза између Косова и Метохије и Јасеновца? Имају 
ли ова два простора нешто заједничко? Не треба пуно истраживати 
да би се дошло до закључка да простори имају једну карактеристику 
-  пострадање српског  народа.  На оба  простора леже кости мучки 
страдалих припадника српског народа. Косово и Метохија и Јасено- 
вац су два непарцелисана гробља српског народа. 

Синоними и сличности Косова и Метохије и Јасеновца су мно- 
гобројне:  велика српска стратишта, страдалишта, мучилишта, зби- 
ришта; националне велетрагедије; насиље, терор, злочини; геноцид; 
јауци, глас жртава, глас вапијућих.  

Једна од веза ова два простора јесте и страдало становништво 
Косова и Метохије у Јасеновцу. 

Други светски рат донео је велика страдања српском народу 
на оба простора. После окупације Југославије у априлу 1941. године, 
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Косово и Метохија је подељена на три окупационе управе: немачка 
управа  (Косовскомитровачки,  Вучитрнски,  Лапски  и  део  Грачани- 
чког среза; бугарска управа (део Гњиланског среза, Качаник и Сири- 
нићка жупа); италијанска управа (главнину косовско-метохијске об- 
ласти).1 На територији Косова и Метохије створена је тзв. „Велика 
Албанија“.2 Идеју „Велике Албаније“ подржавали су сви Албанци.3 

Колаборација Албанаца за време Другог светског рата и политика 
етнички чисте  „Велике  Албаније“  прокламована од  Италије  1941. 
године и Друга призренска лига 1943. године, допринели су страда- 
њу српског народа на подручју Старе Србије.4 

До насиља и терора над српским становништвом на Косову и 
Метохији дошло је одмах на почетку рата. Припадници Војске Кра- 
љевине  Југославије  нападани  су  од  стране  албанских  формација.5 

Нарочито  суров  је  био  прогон  колониста,  који  је  имао  за  циљ да 

1 Зоран Јањетовић, „Границе немачке окупационе зоне у Србији 1941-1944“,  
у:  Зборник радова,  књ.  62-2,  Географски институт  „Јован Цвијић“  САНУ, 
Београд 2012, 106. Бугарска зона утицаја је 15. јануара 1942. године про- 
ширена на Лапски срез, јер су немачке трупе послате на Источни фронт. 
Косовскомитровачки и Вучитрнски срез су 7. јануара 1943. године, такође, 
прикључени бугарској  зони утицаја.  Срезови су остали део немачке оку- 
пационе зоне у Србији, али су били контролисани од стране бугарских тру- 
па. Исто, 107. 

2 Поред Албаније, „Велика Албанија“ простирала се и на територијама дана- 
шње Македоније (западни део),  Србије (Косово и Метохија) и Црне Горе 
(источни и јужни део). Прим. аутора. 

3 Бранко Петрановић,  Југословенско искуство српске националне интегра- 
ције, Београд 1993, 97. 

4 Стара Србија обухватала је територије данашње Рашке области, Косова и 
Метохије и Македоније. У Другом светском рату, српско становништво на 
Косову и Метохији је дошло под удар албанских формација. Прогон и физи- 
чка ликвидација српског становништва су били свакодневна појава.  После 
капитулације Италије 1943. године, обавештајна служба Немачке формира- 
ла је тзв. Другу призренску лигу како би уз помоћ Албанаца имала контро- 
лу над територијом Косова и Метохије. Основана је у Призрену, а са циљем 
да се одржи пројекат „Велике Албаније“. Друга призренска лига је наста- 
вљач идеја Призренске лиге основане 1878. године. Прим. аутора. 

5 Ненад Антонијевић, Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у  
Другом  светском  рату:  документа,  Београд  2009,  17,  173-174;  Branko 
Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945, Beograd 1992, 102-104, 
245. 
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застраши остале припаднике српског народа.6 Не постоје прецизни 
подаци колики број припадника српског народа је протеран са Косо- 
ва и Метохије у Другом светском рату. Процене варирају од мини- 
малних 40.000, до максималних 100.000 душа.7 Процене указују да је 
у Другом светском рату на Косову и Метохији страдало око 10.000 
особа српске националности.8 Захваљујући чињеници етничког чиш- 
ћења Косова и Метохије од стране Албанаца и страдању око 10.000 
припадника српског народа, српски положај на Косову и Метохији је 
ослабљен. Након Другог светског рата, српски положај на Косову и 
Метохији је додатно ослабљен „јер је нова власт забранила повратак 
колониста на имања с којих су били изгнати 1941. године“.9 

Са  друге  стране,  стварањем  Независне  државе  Хрватске 
(НДХ) 10. априла 1941. године започело је организовано и планско 
истребљење српског народа на том простору.10 Стварањем система 
логора на подручју НДХ, имало је за циљ да се непожељни елементи, 
међу  којима  су  били  Срби,  Јевреји  и  Роми,  заувек  уклоне  са  тог 
простора. Логор Јасеновац је симбол тог истребљења. 

Усташки  логор  Јасеновац  је  био  својеврсна  фабрика  за 
производњу смрти у Независној држави Хрватској. Први интернирци 
су у Јасеновац допремљени 23. августа 1941. године, а последњи за- 
точеници су ликвидирани 22. априла 1945. године, када је и архива 
спаљена и порушени објекти у логору.11 Чињенице око највеће фаб- 

6 Александар Павловић, „Прилози о страдању колониста на Косову и Метохи- 
ји током Другог светског рата“, у: Архив, часопис Архива Југославије, годи- 
на XV, бр. 1-2, Београд 2014, 115. 

7 Н. Антонијевић, н. д., 26-27; Б. Петрановић, Србија у Другом..., 252; Венце- 
слав Глишић, „Албанизација Косова и Метохије 1941-1945“,  у:  Срби и Ал- 
банци у XX веку, САНУ, научни скупови, књ. LXI, Одељење историјских нау- 
ка, књ. 20, Београд 1991, 285; Slobodan D. Milošević,  Izbeglice i preseljenici  
na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941-1945, Beograd 1981, 51-54; Đorđe Boro- 
zan, „Albanci u Jugoslaviji u Drugome svjetskom ratu“, u: Dijalog povjesničara- 
-istoričara 3, Pečuj 12-14. maja 2000, Zagreb 2001, 368. 

8 Н. Антонијевић, н. д., 27; Венцеслав Глишић, Терор и злочини нацистичке 
Немачке у Србији 1941-1944, Београд 1970, 277-291; Косово и Метохија у  
српској историји, Београд 1989; Ђ. Борозан, н. д., 368. 

9 Б. Петрановић, Југословенско искуство..., 96. 
10 Независна  држава  Хрватска  обухватала  је  данашње  подручје  Републике 

Хрватске, Републике Босне и Херцеговине и област Срема до Земуна. Прим. 
аутора. 
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рике за производњу смрти у југоисточној Европи су познате.12 Оно 
што остаје као загонетка јесте број настрадалих у Јасеновцу. Проце- 
не  варирају  од  „неколико  тисућа“  до  преко  милион  настрадалих. 
Свакако, ове бројке су „дефинитивно научно неутемељене и контра- 
продуктивне“.13 

Намера нам је да прикажемо страдање српског и осталог ста- 
новништва Косова и Метохије у Јасеновцу и наведемо имена и прези- 
мена страдалника која смо пронашли у бази података Музеја жртава 
геноцида у  Београду „Жртве  рата  1941-1945“14 и  у  бази  података 
Спомен-подручја Јасеновац „Поименични попис жртава концентра- 
ционог  логора  Јасеновац“.  Једини  критеријум  који  смо  користили 
приликом израде спискова страдалих јесте Косово и Метохија као 
место рођења. О страдању становништва Косова и Метохије у Јасе- 
новцу се до сада није писало, па је и то један од разлога зашто смо 
се одлучили за овакав један подухват. 

Подаци које  смо презентовали у раду омогућили су  нам да 
урадимо нумеричку анализу националне, полне и старосне структу- 
ре настрадалих, анализу година страдања и анализу места рођења. 
Укрштањем података добили смо детаљније резултате. 

11 Dragoje Lukić, Bili su samo deca: Jasenovac – grobnica 19.432 devojčice i deča- 
ka, knj. 2, Laktaši-Beograd 2000, 4. 

12 До сада је објављено око 3.000 наслова о Јасеновцу. Прим. аутора. 
13 Владимир  Умељић,  „Сензибилна  проблематика  утврђивања  броја  жртава 

злочина геноцида“, у: Геноцид и злочини Независне државе Хрватске над  
Србима, Јеврејима и Ромима у Другом свјетском рату: зборник саопште- 
ња  и  сјећања,  Шеста  међународна  конференција  Јасеновац,  Бања  Лука 
19-20. мај 2014, 32.  Антун Милетић наводи бројку од 500.000  до  600.000 
жртава (Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац 1941-1945., књ. 
2, Београд 1986, 1090-1091, 1100); Никола Николић процењује број жртава 
на  700.000  (Никола  Николић,  Јасеновачки  логор  смрти,  Сарајево  1975, 
190-192);  Енциклопедија  Холокауста  процењује  да  је  страдало  између 
300.000-700.000  људи (Encyclopedia of the Holocaust, edited by Yisrael Gutm- 
an, vol. 1, 1995, 739-740); За разлику од процена, Спомен-подручје Јасено- 
вац је поименично идентификовао око 80.000 жртава, а Музеј жртава гено- 
цида у Београду у својој бази има око 88.000 настрадалих. Процене Музеја 
жртава геноцида су да је укупно у Јасеновцу страдало од 122.000-130.000 
људи  (Dragan  Cvetković,  „O  Jasenovcu  se  znaju  sve  činjenice,  ostalo  su 
interpretacije“,  <www.blic.rs>; Драган Цветковић, „Страдање цивила Неза- 
висне државе Хрватске у логору Јасеновац“,  Токови историје,  4/2007, Бео- 
град 2007).
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Мали заточеници

Јасеновац се није много разликовао од логора који су осно- 
вани у Источној Европи и Немачкој, јер је у логору смрт подједнако 
висила над свима. Међутим, трагедија је што се међу заточенима и 
настрадалима  налазе  и  деца.  Заједно  са  својим  родитељима, 
малишани су у Јасеновац допремани железничким теретним вагони- 
ма, камионима, запрежним колима. „Са Козаре и околних славон- 
ских села, пред усташким пушкама, деца су гоњена у дугим пеша- 
чким колонама“.15 У питању је својеврсни геноцид над малишанима 
свих националности, оба пола и различите старости. Драгоје Лукић 

14 У раду је коришћен делимично ревидиран попис „Жртве рата 1941-1945“ из 
1964. године.  Пописна комисија је утврдила да је 1964. године начињен 
читав  низ пропуста  при  изради  пописника,  тако  да  је  њиме обухваћено 
597.323 особе, што је 56-59 % од оних које је требало обухватити пописом 
(између 1.016.000 и 1.056.000), а у које није урачунато најмање око 50.000 
квислинга,  као ни око 40.000 Јевреја и Рома за које није имао ко да да 
податке (Žrtve rata 1941-1945 – Rezultati popisa,  Savezni zavod za statistiku 
(SZS), Beograd 1966 – reprint 1992, 7). Према томе, попис је обухватао изме- 
ђу 51,7 и 54 % стварно страдалих, па је на коришћење пописа стављен ем- 
барго, који је потрајао до 1992. године. Користећи се разноврсном архив- 
ском грађом, општинским документацијама, пописима СУБНОР-а (за поје- 
дине општине), монографијама и хроникама појединих области, општина, 
насеља, црквеним књигама, анкетним формуларима у СЗС-у је,  уз помоћ 
Музеја жртава геноцида отпочео 1995. године рад на ревизији пописа који 
је трајао до 1999. године. Од 2003. године Музеј жртава геноцида самостал- 
но врши ревизију пописа. Циљ је да се обухвате сва лица са простора СФРЈ 
без обзира на националну, верску, етничку, политичку или војну припад- 
ност, чиме би се отклонио један од основних недостатака пописа, а то је 
непописивање колаборациониста, као и да се идентификују Роми који нису 
посебно пописани 1964. године, већ се углавном воде као Срби, Хрвати или 
Муслимани. Ревидираним пописом је до сада обухваћено 657.128 страда- 
лих, што је 58,67 до 61,41 % од процењеног броја страдалих (1.070.000 – 
1.120.000  особа).  Резултати  пописа  су  сложени  према  месту  рођења 
страдалих, стога је извесно да је део страдалих особа променио место бо- 
равка, што делимично утиче на прецизност изнетих података, али не у ме- 
ри која би нарушила њихову веродостојност. (Архив Југославије, Фонд 179 – 
Попис „Жртве рата 1941-1945“ из 1964. године; Архив Музеја жртава гено- 
цида,  Фонд  „Жртве  рата  1941-1945“,  база  података  „Жртве  рата  1941- 
-1945“); Драган Цветковић, „Сребреница у Другом светском рату – нумери- 
чка анализа стварних људских губитака“, у: Токови историје, 3/2009, Беог- 
рад 2009, 64. 

15 Д. Лукић, н. д., 4. 
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наводи: „Њихови животи угашени су на јасеновачким стратиштима 
која су се простирала на 210 квадратних километара. Дечје кости 
расуте  су  дуж леве  обале  Саве  –  од  Крапја  и  Дубичких  кречана, 
преко шума Крндије, Лимана, Кошутарице, Млаке, Јабланца, Међу- 
стружја,  Ускочке шуме до зидина Старе Градишке и њене Куле у 
којој су умирали само мали таоци. „Пичилијева пећ“ – јасеновачки 
крематоријум,  Главно  складиште,  „Граник“,  скела  разапета  преко 
Саве, Сабласно језеро, логор III-Ц, цигански „логор гладне смрти“, 
само су нека места у централном делу јасеновачког логора на којима 
су  масовно  убијана  и  деца.  На  десној  обали  реке  Саве,  у  Доњој 
Градини, на 818 хектара, био је лоциран највећи ликвидациони цен- 
тар јасеновачких заточеника. У ужој зони овог губилишта, на 117 
хектара ораница, ливада, пашњака и шума највеће је дечје гробље у 
овом делу Европе. У 120 откривених гробница пронађени су и дечји 
костури. У некима од њих покопана су само деца (гробнице на има- 
њима Мирка Вукића и Гојка Мећаве). Ту је и „крвава дечја врба“. И 
село Уштица, на ушћу Уне у Саву, велико је гробље малих Рома“.16 

У усташким логорима смрти страдало је 19.432 детета.17 Од 
тога, 10.268 дечака и 9.128 девојчица, а полна структура за 36 мали- 
шана је непозната. Најмлађи међу њима су били у пеленама, а нај- 
старији су имали 14 година.18 Не треба изгубити из вида да је број 
настрадале деце у Другом светском рату много већи. „Деце до 14 
година живота – жртава рата 1941-1945. рођене на простору НДХ 
евидентирано је 74.981“.19 Јован Мирковић на једном месту наводи: 
„...злочин над децом је свакако неспорни злочин геноцида. То је зло- 

16 Исто.  
17 Када су деца у питању, треба споменути и „Акцију Диане Будисављевић“ 

која је спасила неколико хиљада деце из јасеновачког Хада. Акција Диане 
Будисављевић допринела је да број настрадалих малишана у јасеновачким 
логорима  смрти  буде  мањи.  О  акцији  Диане  Будисављевић  се  све  више 
пише у медијима и литерарним и историографским делима. Карактеристи- 
чно за већину је што немају критички осврт, посебно када је у питању број 
спашене деце. Најбољи познавалац акције Диане Будисављевић је истори- 
чарка Јасмина Тутуновић-Трифунов, која се тим питањем бави више година. 
Видети: Јасмина Тутуновић-Трифунов, „Акција Диана Будисављевић 1941- 
-1945“, у:  Истраживања и меморијализација геноцида и ратних злочина:  
зборник радова, (ур. Јован Мирковић), Београд 2012, 53-93. 

18 Д. Лукић, н. д., 4. 
19 Јован Мирковић, Злочини над Србима у Независној држави Хрватској: фо- 

томонографија, Београд 2014, 69. 
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чин којим се покушава уништити биолошко биће неке групе. Осим 
клањем и другим „класичним“ начинима, деца у логорима су убијана 
и неким карактеристичним поступцима, као што су: гушење плином, 
(цијанкалиј), у логору Стара Градишка, тровање (каустичном содом), 
убиства глађу, намерно подвргавање условима живота који погодују 
развоју заразних болести, итд“.20 

Гледано по националној структури, у систему усташких лого- 
ра  Јасеновац  страдало  је  највише  деце  српске  националности 
(11.888), ромске (5.469), јеврејске (1.911), хрватске (132) и 17 Мусли- 
мана. Национална структура за 15 малишана није утврђена. Ликви- 
дирани малишани су, углавном, били деца антифашиста и антиус- 
таштва.21 

Анализа  година  страдања  показала  је  да  је  у  1941.  години 
уморено  1.686  малишана,  у  1942.  години  15.657,  у  1943.  години 
убијено је 556 малишана, у 1944. години 1.202 малишана, а у 1945. 
години  укупно  331  малишан.22 Поразне  су  чињенице  које  износи 
Драгоје Лукић о старосној структури пострадалих малишана: „Гледа- 
но по узрасту овде је животе изгубило 1.687 четрнаестогодишњака, 
1.155 тринаестогодишњака, 1.525 дванаестогодишњака, 965 једана- 
естогодишњака,  1.324  десетогодишњака,  1.095  деветогодишњака, 
1.250 осмогодишњака, 1.316 седмогодишњака, 1.417 шестогодишња- 
ка,  1.428 петогодишњака, 1.540 четворогодишњака, 1.591 трогоди- 
шњак,  1.493  двогодишњака  и  1.152  једногодишњака.  Превремена 
смрт покосила је 495 дечака и девојчица који су имали само неко- 
лико дана или неколико месеци“.23 Просечна старост уморене деце 
износила је седам година и три месеца.24

Према пописнику, малишани су били из укупно 1.107 места.25 

У систему усташких логора Јасеновац, ликвидирано је 236 малишана 
чије је место рођења било ван територије Независне државе Хрват- 
ске.26 Од тога, 8 малишана је са простора Косова и Метохије.27 

20 Исто, 68. 
21 Д. Лукић, н. д., 4. 
22 Исто, 6. 
23 Исто, 4-6. 
24 Исто, 6. 
25 Исто, 4. 
26 Исто.  
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Списак деце до 14 година

Према бази података „Жртве рата 1941-1945“ Музеја жртава 
геноцида у Београду, следећи малишани, који су рођени на Косову и 
Метохији, настрадали су у логору Јасеновац:

1.  Богдановић  (Живко)  Богдан,  рођен  1938.  године,  Србин, 
убијен од усташа 1941. године у логору Јасеновац (Ђаковица). 
2. Богдановић (Живко) Борислав, рођен 1934. године, Србин, 
убијен од усташа 1941. године у логору Јасеновац (Ђаковица).  
3.  Богдановић  (Живко)  Михо,  рођен  1936.  године,  Србин, 
убијен од усташа 1941. године у логору Јасеновац (Ђаковица). 
4. Брајдић (Вилим) син, рођен 1939. године, Јеврејин, убијен 
од усташа 1941. године у логору Јасеновац (Косовска Митро- 
вица).
5.  Жељковић  (Богдан)  Богдан,  рођен  1933.  године,  Србин, 
убијен од усташа 1944. године у логору Стара Градишка (При- 
штина). 
6. Ковачевић (Љуба) Никола, рођен 1934. године, Ром, убијен 
од усташа 1941. године у логору Јасеновац (Косовска Митро- 
вица).
7.  Мандл  (Бењамин)  Стела,  рођена  1928.  године,  Јеврејка, 
убијена  од  усташа  1942.  године  у  логору  Јасеновац  (При- 
штина). 
8. Петровић (Глишо) Стево, рођен 1929. године, Ром, убијен од 
усташа  1942.  године  у  логору  Јасеновац  (Косовска  Митро- 
вица). 

Анализа националне структуре настрадалих показала је да су 
међу њима 4 малишана српске националности и по 2 малишана јев- 
рејске и ромске националности. Анализа полне структуре настрада- 
лих показала је да су од 8 малишана, 7 особа мушког пола и једна 
женског. Анализа старосне структуре настрадалих показала је да су 

27 Треба напоменути да се за 9 особа у списку лица преко 14 година који смо 
презентовали у раду не зна година рођења, па није искључено да је више 
малишана рођено на Косову и Метохији настрадало у систему усташких 
логора. 
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малишани имали 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13 и 14 година. Просечна старост 
ових малишана износила је 6 година. Најмлађи малишан је био дво- 
годишњак, а најстарији је имао 14 година. Анализа година страдања 
показала је да су 5 малишана настрадала 1941. године, 2 малишана 
у 1942. и један малишан је настрадао у 1944. години. Анализа места 
рођења настрадалих показала је да су 3 малишана рођена у Ђакови- 
ци, 3 малишана у Косовској Митровици, а 2 малишана је рођено у 
Приштини. Тако произлази да је из косовске области 5 настрадалих 
малишана, а из метохијске укупно три. Приметно је да су прва три 
лица у списку (Богдановићи) чланови исте породице, односно браћа. 

Списак лица старијих од 14 година

Према бази података „Жртве рата 1941-1945“ Музеја жртава 
геноцида  у  Београду  и  према  бази  података  „Поименични  попис 
жртава концентрационог логора Јасеновац“ Спомен-подручја Јасено- 
вац, следећа лица, која су рођена на Косову и Метохији, настрадала 
су у логору Јасеновац: 

1.  Билбија  (Стеван)  Милош,  рођен  1911,  Србин,  убијен  од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица). 
2. Водопија (Мате) Јурај, рођен ????, Хрват, убијен од усташа 
1942. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
3. Дојч (Deutsch) (Густав) Мавро, рођен 1882, Јеврејин, убијен 
од усташа 1941. у логору Јасеновац (Клина).
4. Дојч (Deutsch) (Јосип) Павао, рођен ????, Јеврејин, убијен од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
5.  Драговић  (Никола)  Вељко,  рођен  1925.  године,  Србин, 
убијен од усташа 1942. године у логору Јасеновац (Пришти- 
на).
6. Карић (Стојан) Ђорђе, рођен 1917, Србин, убијен од усташа 
1942. у логору Јасеновац (Пећ).
7. Љубетић (Ристо) Љубица, рођена 1914, Српкиња, убијена од 
усташа 1942. у логору Стара Градишка (Пећ). 
8.  Мандл (Самил) Бењамин,  рођен 1898,  Јеврејин,  убијен од 
усташа 1942. у логору Јасеновац (Приштина).
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9. Мандл (Јосиф) Викторија, рођена 1904, Јеврејка, убијена од 
усташа 1942. у логору Јасеновац (Приштина).
10. Мелеш (Софроније) Смиљана, рођена ????, Српкиња, убије- 
на од усташа 1944. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
11. НН-мушкарац, рођен ????, Ром, убијен од усташа 1942. у 
логору Јасеновац (Косовска Митровица).
12. НН-мушкарац, рођен ????, Ром, убијен од усташа 1942. у 
логору Јасеновац (Косовска Митровица).
13. НН-мушкарац, рођен ????, Ром, убијен од усташа 1942. у 
логору Јасеновац (Косовска Митровица).
14. НН-дете, рођен ????, Ром, убијено од усташа 1941. у логору 
Јасеновац (Косовска Митровица).
15.  Оршаш  (Павле)  кћи,  рођена  ????,  Ромкиња,  убијена  од 
усташа 1943. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
16. Песах (Садо) Џентила, рођена 1888, Јеврејка, убијена од 
усташа 1942. у логору Јасеновац (Косовска Митровица). 
17.  Петровић (Саво)  Милован, рођен 1905, Србин, убијен од 
усташа 1944. у логору Јасеновац (Пећ).
18. Потипарски (Танасије) Живан, рођен 1895, Србин, убијен 
од усташа 1942. у логору Јасеновац (Приштина).
19. Пуач (Никола) Станко, рођен 1902, Србин, убијен од уста- 
ша 1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
20.  Пунгаћа  (Дане)  Драгоја,  рођен  1894,  Србин,  убијен  од 
усташа 1944. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
21. Рашидовић (Рашид) Захид, рођен 1903, Муслиман, убијен 
од усташа 1945. у логору Јасеновац (Приштина).
22.  Саити (Муниша) Ферид,  рођен 1909,  Албанац,  убијен од 
усташа 1944. у логору Јасеновац (Приштина).
23. Сибљанин (Урош) Миља, рођена 1895, Српкиња, убијена од 
усташа 1945. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
24. Стевановић (?) Даница, рођена 1910, Ромкиња, убијена од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
25. Стевановић (?) Драган, рођен 1902, Ром, убијен од усташа 
1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица). 
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26. Стевановић (?) Јошко, рођен 1889, Ром, убијен од усташа 
1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
27. Стевановић (?) Јоцо, рођен 1903/4, Ром, убијен од усташа 
1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
28. Стевановић (?) Никола, рођен 1890, Ром, убијен од усташа 
1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
29.  Стевановић  (?)  Реза,  рођена  1891,  Ромкиња,  убијена  од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
30.  Стевановић  (?)  Реза,  рођена  1894,  Ромкиња,  убијена  од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
31. Стевановић (?) Симеа, рођена 1908, Ромкиња, убијена од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
32.  Стерн  (Леополд)  Јосип,  рођен  1895,  Јеврејин,  убијен  од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Ново Брдо).
33. Стерн (Леополд) Јулио, рођен 1895/7, Јеврејин, убијен од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Ново Брдо). 
34.  Худуровић (Мате) Бруна, рођена 1926. године, Ромкиња, 
убијена од усташа 1941. године у логору Јасеновац (Косовска 
Митровица). 
35.  Худуровић  (?)  Мара,  рођена  ????,  Ромкиња,  убијена  од 
усташа 1941. у логору Јасеновац (Косовска Митровица).
36. Шкорић (Лазар) Милан, рођен 1918, Србин, убијен од уста- 
ша 1943. у логору Јасеновац (Глоговац). 

Анализа националне структуре настрадалих показала је да је 
међу њима 15 особа ромске националности, 11 особа српске, 7 особа 
јеврејске, и по једна особа албанске, хрватске и муслиманске. Анали- 
за полне структуре настрадалих показала је да је 24 особа мушког 
пола и 12 особа женског. Анализа старосне структуре настрадалих 
показала је да су само 2 особе од 15 до 18 година старости. Од 18 до 
60  година  старости  укупно  је  25  особа.  Интересантно  је  да  нема 
особа преко 60 година старости, а старост не може да се утврди за 
укупно 9 особа. Анализа места рођења настрадалих показала је да су 
23 особе из Косовске Митровице, 6 особа из Приштине, 3 особе из 
Пећи, 2 особе из Новог Брда и по једна особа из Клине и Глоговца. 
Гледано по областима, из косовске области су 32 настрадале особе, а 
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из метохијске само 4. Анализа година страдања показала је да је 17 
особа страдало 1941, 11 особа 1942, 2. особе 1943, 4 особе 1944. и 2 
особе 1945. године. 

Кумулативност уместо закључка

Како би добили детаљнију слику страдања становништва Косо- 
ва и Метохије у Јасеновцу, урадили смо нумеричку анализу података 
свих 44 настрадалих особа. Оваква анализа омогућила нам је да боље 
сагледамо податке и да до закључака дођемо на један неконвенцио- 
налан начин. 

Анализа националне структуре настрадалих показала је да је 
17 особа ромске националности или 38,64%, 15 особа српске или 
34,09%, 9 особа јеврејске или 20,46% и по једна особа из редова хр- 
ватске, муслиманске и албанске националности или 2,27% за сваку. 
Анализа  полне  структуре  настрадалих  показала  је  да  је  31  особа 
мушког пола или 70,45%, а 13 особа женског или 29,55%. Анализа 
старосне структуре настрадалих показала је да је 8 особа до 14 го- 
дина старости или 18,18%, укупно 2 особе од 15  до  18 година ста- 
рости или 4,55%, од 18  до 60 година старости укупно 25 особа или 
56,82%, а за 9 особа не може да се утврди старост или 20,45%. Ана- 
лиза година страдања показала је да су 1941. настрадале 22 особе 
или 50%, 1942. укупно 13 особа или 29,54%, 1943. укупно 2 особе 
или 4,55%, 1944. године 5 особа или 11,36%, и 1945. године 2 особе 
или 4,55%. Анализа места рођења настрадалих показала је да је 26 
особа  рођено  у  Косовској  Митровици  или  59,09%,  8  особа  у 
Приштини или 18,18%,  3  особе у  Ђаковици или 6,82%,  3  особе у 
Пећи или 6,82%, 2.  особе у  Новом Брду или 4,55%,  једна особа у 
Клини или 2,27%, и  једна особа у Глоговцу или 2,27%. Гледано по 
областима, из косовске су 37 настрадалих особа или 84,09%, а из ме- 
тохијске укупно 7 или 15,91%. Најстарије настрадало лице је имало 
59 година, а најмлађе само две. 

Из података које смо добили, могућа су бројна укрштања. Ме- 
ђутим, нас интересују само подаци које ћемо добити укрштањем на- 
ционалне структуре и године страдања, националне и полне струк- 
туре, и на крају, националне структуре и места рођења. 

Укрштање националне припадности и године страдања пока- 
зало је  да  је  1941.  године настрадало 12 особа  ромске национал- 
ности, 5 особа српске и 5 особа јеврејске. У 1942. години настрадале 
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су 4 особе ромске националности, 4 српске, 4 јеврејске и једна особа 
хрватске. У 1943. години настрадале су по једна особа ромске и срп- 
ске  националности.  У  1944.  години настрадале су  4  особе  српске 
националности и  једна албанске. У 1945. години настрадале су по 
једна особа српске и муслиманске националности. Јасније се види из 
доле приказане табеле.

Страдање по 
годинама

1941. 1942. 1943. 1944. 1945. Укупно

Роми 12 4 1 17
Срби 5 4 1 4 1 15

Јевреји 5 4 9
Хрват 1 1

Албанац 1 1
Муслиман 1 1

Укупно 22 13 2 5 2 44

Табела нам говори да  је  велика већина особа  настрадала у 
прве две године рата,  што заједно износи 79,54%. У 1941. години 
настрадале су укупно 22 особе или 50%, а у 1942. настрадало је 13 
особа или 29,54%. Табела указује да су Срби, Јевреји и Роми били 
непожељан елемент у НДХ, док се страдање по једног лица хрватске, 
муслиманске и албанске националности може сматрати изузетком. 
Табела указује  да  је  српско  становништво страдало  континуирано 
1941-1945. године. Приметно је да су Јевреји страдали само прве две 
године рата, а Роми прве три. Међутим, познато је да су многи нас- 
традали Роми на попису 1964. године пописивани као Срби, Хрвати, 
Муслимани или припадници других националности.28 Уколико прет- 
поставимо да  су  лица која  су  наведена  у  списку  као припадници 
албанске и муслиманске националности, у ствари Роми, онда имамо 
континуитет  страдања  и  код  Рома.  Из  презентованих  података 
видљиво је да је  највећи број  настрадалих лица ромске национал- 
ности. За разлику од српског становништва које је успело да очува 
свој  биолошки  опстанак,  на  подручју  НДХ  Роми  су  готово  у  пот- 
пуности истребљени. Када су Роми у питању, треба споменути 1942. 
годину, када су масовно убијани у логору Уштица.29 Међутим, табела 

28  Видети фусноту 15. 
29  Јован Мирковић, н. д., 67. 
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нам говори да је највећи број Рома рођених на Косову и Метохији 
страдао 1941. године.

Укрштање националне и полне структуре настрадалих пока- 
зало је да мушкарци предњаче у страдању код свих заједница. Код 
припадника ромске националности,  10  особа  су  мушког  пола  или 
58,82%, а 7 особа женског или 41,18%. Код припадника српске на- 
ционалности, 12 особа су мушког пола или 80%, а 3 особе женског 
или 20%. Код припадника јеврејске националности, 6 особа су муш- 
ког пола или 66,67%, а 3 особе женског или 33,33%. Припадник хр- 
ватске, припадник муслиманске и припадник албанске националнос- 
ти су такође особе мушког пола. 

Мушкарци Жене Укупно

Роми 10 7 17

Срби 12 3 15

Јевреји 6 3 9

Хрвати 1 1

Албанци 1 1

Муслимани 1 1

Укупно 31 13 44

Укрштање националне структуре и места рођења настрадалих 
показало  је  несразмеру  код  припадника  ромске  националности. 
Укрштање нам је указало да су сви припадници ромске национал- 
ности рођени у Косовској Митровици. Када су у питању припадници 
српске националности, 5 особа је рођено у Косовској Митровици или 
33,33%, 3 особе у Ђаковици или 20%, 3 особе у Приштини или 20%, 3 
особе у Клини или 20% и једна особа у Глоговцу или 6,67%. Припад- 
ници јеврејске националности су рођени у следећим општинама: 3 
особе у Косовској Митровици или 33,33%, 3 особе у Приштини или 
33,33%, 2 особе у Новом Брду или 22,22% и једна особа у Клини или 
11,11%.  Припадник  хрватске  националности  је  рођен  у  Косовској 
Митровици, а припадник албанске и муслиманске у Приштини. 
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Кос.
Митр-
овица

Приш
-тина

Ђако-
вица

Пећ Ново 
Брдо

Кли- 
на

Глог-
овац

Уку- 
пно

Роми 17 17
Срби 5 3 3 3 1 15

Јевреји 3 3 2 1 9
Хрват 1 1

Албанац 1 1
Муслиман 1 1

Укупно 26 8 3 3 2 1 1 44

Интересантно је да је већина настрадалих рођена на територи- 
ји Косова и Метохије која је била под контролом немачке управе. 
Ипак, не може се са сигурношћу дати одговор на питање како су се 
лица, која смо презентовали у овом раду, нашла у Јасеновцу. За сада 
не постоје подаци о неком организованом транспорту са простора 
Косова и Метохије на територију НДХ. Највероватније су сва лица 
променила место боравка пре рата, или, један мањи део, за време 
рата. На то упућује и чињеница да су 1/3 настрадалих чланови поро- 
дице.30 Такође, база Музеја жртава геноцида „Жртве рата 1941-1945“ 
нам говори да је већина настрадалих, пре ратног сукоба живела на 
територији НДХ.

Јасеновац и Косово и Метохија су синоними страдања и олича- 
вају националну трагедију српског народа. Заједнички именитељ за 
оба простора је  геноцид над српским становништвом. Јасеновац и 
Косово и Метохија  нису само појединачне и породичне трагедије, 
већ  трагедије  целокупног  српског  народа.  Јасеновац  и  Косово  и 
Метохија  су  два  српска  страдалишта,  два  српска  стратишта,  два 
српска мучилишта, два српска збиришта, два српска непарцелисана 
гробља...

30 Породично се страдало: Мандл (Викторија, Бењамин и њихова кћи Стела), 
Стерн (Јосип и Јулио),  Стевановић (Даница, Драган, Јошко, Јоцо, Никола, 
Реза, Реза, Симеа) и највероватније Худуровић (Бруна и Мара). Могуће је да 
су особе под бројем 29 и 30, у ствари, једна иста особа. 
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Summary

Kosovo and Metohija and Jasenovac:  Death of
Blackbirds in the Ash Trees

Kosovo and Metohija and Jasenovac  are associated with the demise of 
the Serbian people. Serbs in both of these locations suffered great deal 
of hardships during the Second World War and in the wars of 1990s. This 
text talks about the deaths of 44 people from Kosovo and Metohija in the 
Jasenovac Concentration Camp. Criteria used in the formation of this list 
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is Kosovo and Metohija as the region of one’s birth.  In it we bring  the 
information on 8 children of age up to 14 and 36 people aged 14 and ol- 
der. Almost 4 out of 5 from this list died in the first two years of the war. 
As we can see from the statistics, Serb, Jewish and Roma population was 
considered expendable by the regime of Independent State of Croatia. 
Differing  from  other  nationalities,  Serbs  were  murdered  continually 
throughout the war.  Majority of victims of all  nationalities were men. 
Most of those executed were born on the part of Kosovo and Metohija 
occupied by the Germans. However, there were no organized roundups 
and deportations to Jasenovac. We can not give a clear answer as to why 
people born in Kosovo and Metohija were sent to this camp, but one of 
possible answers is their probable relocation to the territory under the 
Independent State of Croatia.
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Концентрациони логори у Аустрији
и Норвешкој у Другом светском рату 
(са освртом на интерниране Топличане)

Дарко Жарић
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Апстракт: У раду су описани нацистички логори у Норвешкој и логор Мат- 
хаузен, боравак и начин смрти логораша; наведени су, по први пут, статис- 
тички подаци о страдалим Топличанима у тим логорима и др. Нарочито је 
истакнуто да логораши нису само служили за убијање од стране нациста, 
већ и за стварање вишка вредности тј. за зараду нацистичком режиму. Рад 
је настао првенствено на основу примарних извора, односно необјављених 
рукописа логораша и њихових записаних сећања и предатих докумената 
који се чувају у Народном музеју Топлице у Прокупљу. У раду су коришће- 
ни и подаци из новинских чланака као и литературе која је објављена пре 
тридесетак година.

Кључне ријечи: Топлица, Маутхаузен, Норвешка, логораши, логори, ин- 
тернирци, нацисти, убијени.

Увод

Мучења,  начин убијања  под  нацистичким режимом,  у  свим 
њиховим логорима је био исти. Vernichtungslager (логор за истребље- 
ње) или das Lager der Vernichtung (логор за уништење) – да, тако су 
нацисти звали своје логоре, а њихова првенствена сврха је била гено- 
цид над одређеном популацијом. Сваки логор је имао своју намену. 
Логори у Србији служили су за уништење нацистичких противника – 
партизана и  четника.  Логори у Хрватској  и  Босни и Херцеговини 
служили су за уништење српског народа преко Дрине. Логори на 
истоку Европе за уништење Руса и Белоруса. Логор Аушвиц и њему 
слични  за  уништење  Јевреја.  И  тако  даље.  Али,  они  су  до  смрти 
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морали и да раде да би пре смрти од њих нацисти имали корист. 
Један податак повезује све те логоре – у њима су, у огромној већини 
од 11 милиона мртвих, страдали: Јевреји, Роми, Словени и против- 
ници нациста. Мржња је водила те људе да почине такве злочине. 
Мржња усташа убијала је Србе у Јасеновцу, мржња нациста убијала 
је Србе у Маутхаузену и у логорима у Норвешкој. Срби су требали 
после  евентуалне  нацистичке  победе  у  Другом  светском рату,  да 
нестану у нацистичком новом светском поретку. Да остваре тај циљ, 
успешно су им служиле њихове слуге. Најревносније слуге у вршењу 
истребљења Срба у НДХ биле су усташе. У политичким логорима у 
Аустрији и Норвешкој међу тим слугама које су им помагале било је 
и Аустријанаца и Норвежана. 

„Нисмо ратни  заробљеници,  ни  цивилни робијаши.  Постали 
смо хефтлинзи – бесправна лица, бројеви. Сподобе без икаквих пра- 
ва“, написао  је  у  својој  књизи  Драгољуб  Х.  Поповић,  логораш из 
логора Матхаузен, рођен у Прокупљу. Да, за немачке војнике они су 
били само бројеви и ништа више.  За њих они нису били људи са 
именом и презименом. Само бројеви, бројеви који треба да раде и да 
умру. 

До пре годину и по дана Драгољуб је био у животу, слушали 
смо његове  кратке  приче  из  логора  Маутхаузен,  које  је  ретко  и 
причао. Приче о мучењу, патњи и смрти! Ове приче он је временом 
избацио из свог сећања, али ми не смемо. Не смемо, због милиона 
оних који су убијени у логорима. Прогон, патње и смрт логораша 
најбоље су могли да опишу они који су били тамо,  као што је  то 
Драгољуб Х. Поповић описао у својој књизи „Од Топлице до пакла 
нацистичког концентрационог логора Маутхаузен“. Живот логораша 
у овим логорима кретао се на ивици живота и смрти. Немачки на- 
цисти  више  су  ценили  животиње,  јер  њих  су  и  хранили,  а  лого- 
рашима су давали само онолико колико им треба да постепено умру 
радећи за њих. Умирало их је на стотине сваког дана. Један наци- 
стички шеф страже рекао је једном норвешком нацисти за депор- 
тирце: „Има две врсте људи – људских индивидуа. Ми смо људи, а 
заробљеници су животиње и према њима се мора поступати сходно 
томе“. То је био званичан став тадашње немачке владе за све лого- 
раше. 

Зашто само Маутхаузен и логори у Норвешкој? Зато што је 
огромна већина Топличана интернирана из  логора  Црвени крст у 
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Нишу у логоре на Бањици и Сајмишту, а одатле у наведене логоре. 
Број људи из Топлице послатих у друге логоре је занемарљив. 

Писаних  докумената  је  остало мало,  осим  сећања  (изјава) 
бивших депортираца које су историчари Народног музеја  Топлице 
записивали током педесетих и шездесетих година. Обрадити и систе- 
матизовати сећања било је  доста  тешко.  Бивши депортирци изно- 
сили су своја сећања која је неко други записивао. Рукописи и сећа- 
ња морали су да се обраде, а да се не погреши, јер се негде сећања 
логораша нису поклапала. 

Концентрациони или сабирни логори

Концентрациони или сабирни логор је врста затвора у којем се 
налазе затвореници у притвору, најчешће без појединачног судског 
процеса, а који је створен за припаднике појединих етничких или ре- 
лигијских група, политичке противнике, цивиле или било коју групу 
људи. 

Први логор створен је на Куби за време 3. кубанског рата за 
независност (1895–1898) по наредби шпанског гувернера Валеријана 
Вејлера. У Првом светском рату такве логоре су имали Аустроугар- 
ска и Бугарска. У СССР-у су стварани радни логори за политичке 
затворенике. Пре почетка Другог светског рата на иницијативу пред- 
седника пруске владе и шефа пруске тајне полиције Хермана Герин- 
га формирани су  казнено-радни  логори  Дахау,  Маутхаузен,  Бухен- 
валд, Равенсбрик, Флосенбург, а од 1936. године власт над логорима 
је преузео рајхфирер СС трупа Хајнрих Химлер. Укупан број логора, 
њихових испостава,  гета,  радних логора у Немачкој и окупираним 
земљама од стране сила Осовине износио је око 2000. Већину логора 
основао је  „Уред Б“, чије је седиште било у Берлину, а налазио се 
под непосредном командом Химлера. Први логор основан је одмах 
после одлуке немачког канцелара Паула фон Хинденбурга,  донете 
јануара 1933. године, да мандат за састав нове владе повери Адолфу 
Хитлеру, тј. после изјаве Хајнриха Химлера од 21. 3. 1933. године, да 
ће сутрадан, у среду 22.3, отворити логор за политичке затворенике 
у околини Дахауа. На крају рата Химлер је послао сличан допис свим 
командантима  логора  и  команданту  свих  логора,  генералу  Похлу: 
„Предаја логора не долази у обзир.  Логор сместа евакуисати. Ни- 
један логораш не сме доћи жив у непријатељске руке. Логораши из 
Бухеналда поступали су сурово са становништвом.“
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Затвореници  су  радили  у  логорима  као  робови  у  ратној 
индустрији, а на многима су вршени медицински експерименти. Бо- 
лесне,  немоћне и неспособне логораше убијали су у гасним комо- 
рама, крематоријумима, метком и другим начинима. Убијенима су 
вађени златни зуби, женска коса је коришћена у индустрији. 

У Другом светском рату, по подацима који су изнети у току 
Нирнбершког процеса, у концентрационим логорима било је заточе- 
но преко 19 милиона заточеника. У логорима је, по неким прорачу- 
нима, страдало око 11 милиона логораша (од тога шест милиона Је- 
вреја). 

Живот логораша подразумевао је: неограничено радно време 
(практиковало  се  дванаестосатно),  150  до  250  г  хлеба  дневно  са 
супом од репе и кавом (углавном кувана вода), логораши би издржа- 
ли од три до девет месеци, и на крају, дневни приход од рада био је 
шест марака, расходи за храну 0,60 марака, за одећу и остало 0,10 
марака, па је зарада по логорашу била 5,30 марака, а за логорашки 
радни век – 1.431 марака.

Концентрациони логор Маутхаузен:
логор за политичке затворенике

„У Маутхаузен се улази на широка врата а једино се може иза- 
ћи кроз камин крематоријума“,  напсао је командант логора Франц 
Цирајс. 

Логор је основан у лето 1938. године, непосредно после при- 
пајања тј.  аншлуса Аустрије, као спољна команда логора Дахау, по- 
ред градића Маутхаузен у покрајини Обердонау. Логор се налазио 
22 км јужно од града Линца у горњој  Аустрији,  поред Дунава.  За 
команданта логора постављен је Франц Цирајс, СС штандартенфирер 
из Минхена, 17. 2. 1939. године ,и већ марта те године почели су да 
долазе први логораши. 

Кроз пакао логора,  од марта 1939.  до 5.  маја 1945.  године, 
прошло је 335.000 логораша.

Затвореници из логора на Бањици камионима (по 50 људи је 
стајало у њима) су пребацивани до железничке станице у Топчидеру, 
а одатле су ишли даље у сточним вагонима ка Аустрији. Вагони су 
били пуни људи, толико да нису могли ноге да опруже, загушљиви, а 
на један крај вагона стављена је кибла за вршење нужде. Воде нису 
добијали  па  су  старији  људи  падали  у  несвест,  а  неки  су  током 
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путовања и умирали. Ова композиција је преко Винковаца, Осијека и 
Мађарске долазила до Аустрије. После пута, који је трајао 24 сата, 
воз је стајао у Вијаноштату, где су логорашима давали мало воде и 
вруће супе. После стајања у Бечу долазили су на малу железничку 
станицу Маутхаузен, одакле су уз пратњу СС-оваца и њихових паса, 
а уз псовке и пљувања грађана који су стајали на тротоарима улица, 
после 5 км долазили до логора  Маутхаузен.  Налазио се на једној 
висоравни близу  ушћа реке Енса  која  се  улива  у  Дунав,  опкољен 
четинарским шумама. 

Логор је био опасан великим масовним зидовима, а изнад њих 
биле су уграђене бодљикаве жице са електричном струјом високог 
напона. 

По доласку у логор људи су били голи постројени, десно од 
капије, а сваког су СС-овци загледали да ли има златне зубе или прс- 
тен на руци. После туширања у купатилу били су премазивани лизо- 
лом ради дезинфекције и добијали су одела као пиџаме, а били су и 
ошишани по средини штрафтом ширине 4 до 5 см. Са леве стране 
капута и на десној ногавици панталона исписан је редни број лого- 
раша, под којим се води и одазива на „апел плацу“. Испред броја у 
троуглу било је утиснуто прво слово земље из које потиче а ставља- 
њем црвене винкле испред броја означавали су комунисте. Зеленом 
винклом означавали  су  криминалце,  а  црном винклом црноберзи- 
јанце. До 1943. године тетовирали су број на руци, а после, због ма- 
совног  прилива,  то  је  занемарено,  те  су  на  плехчићу  утискивали 
бројке и жицом постављали око руке. Спавали су на троспратним 
креветима по троје или четворо у једном кревету. 

Логораши су радили у каменолому где су се, носећи камен на 
леђима, пењали и силазили уз 186 степеника. На овим степеницама 
страдало је око 10.000 логораша. Овај „крвави пут“ био је ограђен 
жицама и стражарским кулама. На логораша који би застао стражар 
је био дужан да пуца. Кажњена група носила је камен у самару. 

Живот логораша у Маутхаузену:1

 логораши су спавали по троје у кревету, 
 устајање логораша било је у 4 часова лети и 5,15 часова 
зими, 

1 Народни музеј Топлице, збирка Други светски рат, Ђорђевић Раде Балонче, 
Необјављен рукопис „Пакао Маутхаузен 1944-1945. године – записи у конц- 
логору Гузен два“, фасцикла Ђ 2. 
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 доручак је био у 5 часова,
 пребројавање логораша било је у 5,15 часова, 
 у 5,30 часова полазило се на рад,
 логораши су радили од 6 до 18 часова, са паузом за ручак 
од 12 до 13 часова, 
 сви су морали у кревет у 21 час. 

Јело се стојећи, без кашике. Свакодневна исхрана била је: за 
доручак  ¼ литре  црне  кафе,  ручак  ¾ литре  тиквене  супе  са  3-4 
парчета  кромпира,  а  за  вечеру  250  грама  црног  хлеба,  25  грама 
кобасице и ½ литре кнор супе.  Недељом су за вечеру имали 250 
грама  црног  хлеба,  25  грама  маргарина  и  једну  супену  кашику 
мармеладе. 

Брице  су  сваке  недеље морале  да  брију  логораше,  направе 
шрафту на глави, а то је некада трајало до 24 часа ноћу, у завис- 
ности од тога када ћеш доћи на ред.

На спавању су логораши морали да омотају одело и у њега су 
стављали ципеле са дрвеним ђоном и уместо јастука га стављали ис- 
под главе. Покривали су се ћебадима која су била пуна вашију.

Логораши који  су  били у  „Камери“  тј.  великом логорашком 
складишту одеће и обуће, уз коју је била кројачка и обућарска ради- 
оница за  крпљење и  поправку одеће и обуће логораша,  имали су 
велике шансе да преживе јер су радили посао у топлом и без много 
малтетирања.  

Кад се вршила дезинфекција, логораши су морали голи по це- 
лу ноћ да чекају у једној просторији да добију дезинфикована одела. 
Тада су добијали и неке инјекције, премазивани су и неком течнош- 
ћу, после које је настајала хладноћа, дрхтање и температура. Од овог 
„дезинфиковања“ и „давања инјекције“ многи су почели да оболевају 
и умиру. Ујутру су морали на рад. 

Задах изгорелих лешева из огромних димњака крематоријума 
ширио се логором. 

Капои, лагерелтестери били су људи који су радили у логор- 
ском персоналу са великим овлашћењима од СС-оваца. Углавном су 
били криминалци који су чак сексуално искоришћавали дечаке који 
су им уређивали и чистили просторије.

Први логор је имао 20 барака (од 1 до 20):

 1. и 2 . барака – лагер управа
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 3. и 4. барака – криминалци 
 5. барака – пола амбуланта, а пола Јевреји 
 6. барака – интернационална 
 7. и 8. барака – Пољаци 
 9. и 10. барака – Аустријанци, Немци, Чехословаци, полити- 
чки кривци
 11. барака – деца
 12. барака – Шпанци
 13, 14. и 15. барака – Југословени, Руси, Французи, Италија- 
ни
 16–20. барака – карантин за новопридошле. 

Други логор имао је четири бараке (од 21. до 24); направљен 
је 1943. године. 

Трећи логор имао је осам барака (од 25. до 32); провизоран – 
без воде и клозета. У њему је за кратко време, 1944. године, страда- 
ло око 3.000 логораша.

Табела 1. Филијале логора Маутхаузен

Р. бр. Назив 
филијале 

Број 
логораша

Р. бр. Назив 
филијале 

Број 
логораша

1. Gusen 1, 2 и 3 
(каменолом, 

ратна 
индустрија, 
циглана) 

10–20.000 16. Wien-jedlesee 400

2. Melk (подземни 
тунели, високе 

бране)

4.000 17. Wien - 
hinterbruhl

800

3. Ebensee 
(градња 

подземних 
тунела за 

потребе ратне 
индустрије) 

10.000 18. Lenzing 600

4. Linz 1, 2 и 3 7.000 19. St. Agyd 400
5. Steyz 4.000 20. Dippoldsau 600
6. Saurerwerke 

Wien
1.500 21. Eisenerz 500

7. Junkerswerke 2.000 22. St. Lamrecht 20
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Wien
8. Wr. Neustadt 1.000 23. Ternberg 200
9. Wiener neudorf 

(авио- 
индустрија) 

3.000 24. Wels - 
gunskirchen

10.000

10. Grosraming 
(изградња 

хидроцентрале)

800 25. Moosbierbaum 60

11. Nibelungen- 
werke

1.100 26. Wien - 
schonbrunn

6

12. Klagenfurt 90 27. Attnang-Puchh- 
eim-Redl-Zipf

200

13. Loibplas sud 
und nord

5.000 28. Amstetten 4.000

14. Schlier - 
Vocklabruck

1.500 29. Hartheim 
(затвор код 

Линца)

Не знамо 

15. Peggau bei Graz 600 УКУПНО 79.376 
 
Крај рата 

При крају рата, немачки официри, стражари и капои–крими- 
налци били су мобилисани за одбрану Берлина, осим једног стра- 
жара који је пре рата био комуниста, а уместо њих за стражаре су 
доведени стари и болесни Немци. 

Убрзо је дозвољено да Французи, Холанђани, Белгијанци и Гр- 
ци добијају пакете од Црвеног крста. Из логора су одведени Јевреји и 
свештеници. 

Немци су 2. 5. 1945. године обуставили све радове. Дана 5. 5. 
1945. године до логора долази америчка извидница у белом џипу и 
убрзо  су  се  стражари  предали.  Логораши  су  тада  убили  Немце: 
капоа–стражара  бившег  комунисту,  шефа  кухиње,  капоа  Едмонда 
црноберзијанца, а било је још неколико мртвих стражара. 

Командант логора Цирајс је после напуштања логора рањен и 
ухваћен од стране америчких војних јединица 23.  5. 1945. године. 
Логор су коначно ослободиле јединице америчке војске 7.  5. 1945. 
године. 

 Савезничка  војска  званично  је  предала  логор  Републици 
Аустрији 1947. године, а она је већ 1949. године установила Држав- 
ни музеј у Маутхаузену. Средишњу музејску поставку отворио је 3. 5. 
1970. године аустријски канцелар Бруно Крајски. 
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По повратку у Југославију бивши логораши су морали да оста- 
ну седам дана у карантину у Суботици због проверавања и добијања 
пропуснице за повратак кући. 

У логору Маутхаузен страдало је укупно 122.767 људи:2

Табела 2. Страдали у логору Маутхаузен

Држава Број 
СССР 32.180
Пољска 30.203 
Мађарска 12.923
Југославија 12.870 
Француска 8.203
Шпанија 6.502
Италија 5.750
Чехословачка 4.473
Грчка 3.700
Холандија 1.639
Немачка 1.500
Белгија 742
Аустрија 235
Норвешка 77
САД 34
Луксембург 19
Енглеска 17

Последњих дана априла 1945. године у логору је преостало у 
животу: 2.791 Југословен, 15.803 Пољака, 15.581 Рус, 10.015 Мађа- 
ра, 3.179 Француза, 2.263 Италијана, 2.184 Шпанаца, 1.150 Немаца, 
1.312 Чехословака, 502 Аустријанаца, 191 Белгијанац, 90 Холанђана, 
64 Луксембуржана, 23 Албанца, 23 Румуна, четири Енглеза, четири 
Арапина, три Индонежана, три Бугарина, три Турчина, два Кинеза, 
по један Американац, Канађанин, Египћанин, Норвежанин, Швајца- 
рац и Грк.

2 Поповић Х. Драгољуб, Од Топлице до пакла нацистичког концентрационог  
логора Маутхаузен, Графикс, Прокупље 2001, 162.
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Табела 3. Број људи из Топлице у логору Маутхаузен 

Општина Број логораша
Прокупље 132

Блаце 50
Куршумлија 15

Житорађе  4
УКУПНО 201

Убијено је 114 логораша или 56,7%, а преживели су се врати- 
ли кући.

Нацистички концентрациони
логори у Норвешкој

Норвешка је најдужа и најужа земља од свих европских зема- 
ља и чини северозападну границу Европе, а пружа се од 580 до 710 

северне географске ширине, па је тако најсевернија земља света. Ви- 
ше од трећине земље лежи северно од Поларног круга. 

У  Другом  светском рату  (1939–1945),  после  окупације Нор- 
вешке 11.6.1940. године, због суделовања у борби ухапшено је око 
35.000 Норвежана, од којих је неколико стотина убијено, а већи број 
је отпремљен у логоре у Немачкој,  где је 1.400 умрло од глади и 
мучења. У Енглеској је формирана норвешка армија (око 15.000 љу- 
ди) а морнарица ове војске превозила је робу савезницима. У пото- 
пљеном 661 норвешком броду (половина флоте) утопило се или поги- 
нуло око 4.000 норвешких морнара.3

У логорима у Норвешкој немачки окупатор је из југословен- 
ских логора (логор Сајмиште, логор Јасеновац, логор Градишка, ло- 
гор на Бањици, логор на Црвеном крсту у Нишу, логор код Шапца) 
интернирао у логоре у Норвешкој 4.109 Југословена са четири По- 
љака који су били ухапшени на територији Југославије. Од укупног 
броја депортираца било је око 60% млађих од 25 година. 

Ослобођење у овим логорима дочекало је 1.500 Југословена. 
Страдало је 57,7% (у логорима у северној Норвешкој 65,8%, а у сред- 
њој 24,9%). 

3 Југославија–Норвешка,  Југословенско-норвешко  друштво  – БИГЗ,  Београд 
1974, стр. 38, 40.
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Проценат смртности у појединим логорима био је: Бејсфјур (за 
само  четири  месеца)  89,4%,  Карашок  78,5%,  Усен  88,9%,  Корген 
51,8%, Ботн 70%. 

Немачка је њихов рад искористила за градњу утврђења, база и 
путева  према  Финској.  Интернирци  су  били  смештени  у  дрвеним 
баракама, преко 50 њих у соби. Радили су и у каменоломима, на сечи 
шума, постављању далековода. 

За Југословене,  немачка војска испланирала је 23 логора, од 
Бергена на југу до Карашјока на северу. Интернирци из Југославије 
транспортовани су у три групе, после краћих задржавања у логори- 
ма Аустрије и Немачке, и преко луке Штетин бродовима у Норве- 
шку. 

Вршилац  дужности  команданта  Југоистока  генерал  пионир 
Валтер  Кунце  доставио  је  20.4.1942.  године  захтев  војноуправном 
команданту Србије, генералу артиљерије Паулу Бадеру, да се 2.000 
затвореника из концентрационих логора у Србији депортује у Нор- 
вешку, а у одговору Бадер4 обавештава да ће 25. 4. кренути предви- 
ђена група од 1.711 логораша воденим путем из Београда у Нор- 
вешку  на  присилан  рад.  Ова  група  је  транспортована  на  савско 
пристаниште,  где су их чекала три путничка брода са мађарском 
посадом. У овој првој послатој групи интернираца за Норвешку пре- 
везени су на савско пристаниште:5

 350 заточеника из логора на Црвеном крсту у Нишу и из 
лексовачког затвора (са подручја југоисточне Србије), који су преба- 
чени у ноћи 23/24. априла 1942. године и возом су дошли тек 24. 4. 
па су преноћили у вагонима на железничкој станици, а у брод „Та- 
лин“ укрцани су наредног јутра, тј. 25. 4. 1942. године. 

 714 заточеника из логора на Бањици који су превезени у 
неколико аутобуса ујутру 24. 4. 1942. године, а углавном су укрцани 
на брод „Минерва“. 

 407 затвореника из логора у Шапцу, 
 220 из смедеревачко-паланачког затвора и 
 20 заточеника из окружног затвора у Зрењанину. 
 Из Београда, транспорт је кренуо 25. 4. 1942. године преко 

Аустрије и Немачке за Норвешку. У Беч транспорт долази 27. апри- 

4 Ашковић Милорад, Маринковић Благоје, Петровић Љубомир, У логорима у 
северној Норвешкој, Српска књижевна задруга, Београд 1979, страна 5.

5 Исто, страна 9.
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ла касно ноћу, а сутрадан ујутру депортирци су пребачени у фран- 
цуске железничке вагоне и превезени у град Медлинг,  око 14 км 
југозападно од Беча. Из Медлинга су одведени у логоре Хајлинген- 
кројц вест, Хајлингенкројц Зид, Аланд вест, Алад Зид, Ситендорф и 
Гисхибл у подбрђу Бечке шуме. У овим логорима остали су десетак 
дана. Већ 8. маја око 1.550 депортираца спроведено је до железни- 
чке станице у Медлингу, одакле су теретним вагонима пребачени у 
околину Штаргарда у Померанији. Остатак од око 160 депортираца 
задржан је за одржавање логора, за рад у околини Беча или у самом 
граду.  Ујутру  11.  маја  депортирци из  Штаргарда  спроведени су  у 
логоре Пипшток, Нојешеневалд, Беверинген, Задебелберг, Клајн Ва- 
хлин, Алтдамеро и Фосберг. Из ових логора, мање групе заточеника 
тридесетак дана су радили пољске радове код велепоседника. Једино 
су имали обавезну јутарњу гимнастику али са слабијом храном него 
у логорима код Беча. 

 У првој групи 8. јуна 1942. године пребачени су депортирци 
из логора Пипшток до железничке станице Вангерин, а одатле возом 
до Штетина (60 км удаљен од Балтичког мора, данас пољски Шче- 
ћин) где су дошли у зору 9. јуна. Приближно у исто доба долазе и 
возови из других логора. Од Штетина у северној Немачкој до Нор- 
вешке интернирци су превезени са три брода: „Gotta“, „Sabina Hov- 
ald“ и „Kerpklein“.

Пре искрцавања на обалу, на бродовима је страдало укупно 42 
логораша из Југославије: 

• на броду пре приспећа у Нарвик страдало је шест непозна- 
тих логораша; 
• у Бергену је страдало 30 логораша, а у Тромзеу још четири 
логораша; 
• на броду од Штетина до Трондхејму – један интернирац; 
• у возу од Трондхејма до Мо и Ране – један интернирац. 

По овим подацима, у Норвешку је доведен 2.601 депортирац 
из  Југославије.  Из  прве  групе,  која  је  кренула  25.  4,  од  1.711 
депортирца, у околини Беча је остало 160, а у Померанији око 70. 
Међутим,  у мају  месецу из Београда је  кренула додатна група од 
1.120 депортираца, која им се прикључила.

Друга  група од 856  Југословена стигла  је  1.  октобра  1942. 
године бродом „Deutschland“  у Норвешку. По доласку, распоређени 
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су у  три логора  у  средњој  Норвешкој  и четири логора  у северној 
Норвешкој. 

Трећа група од  око  500 Југословена стигла  је  априла 1943. 
године бродом „Bremmen“ у Норвешку. Из ове групе депортирци су 
распоређени у  два логора у северној  Норвешкој (400 логораша)  и 
један логор у средњој Норвешкој (100 логораша). 

Логори

Југословени  су  били  распоређени  у  логорима  које  су  сами 
направили, а немачке власти су само одређивали локације. Логори 
су били грађени у виду квадрата или правоугаоника, на сваком углу 
је саграђена висока осматрачница за немачке стражаре, који су има- 
ли по један пушкомитраљез „зорку“, а у кругу логора подизане су 
дрвене бараке за становање логораша, у које је стајало и до 90 лого- 
раша. У баракама су подигнути дрвени кревети у два, три и четири 
реда. У овим „креветима“ лежали су на даскама, струготинама дрве- 
та, а у бољим приликама имали су маховину или морску траву. Ват- 
ра није ложена. Близу барака подизани су клозети, амбуланта, ради- 
онице, кухиња и логорски затвор. Испод логора на јарболу била је 
немачка застава  са  кукастим крстом.  Ван круга  поред бодљикаве 
жице биле су бараке за немачке стражаре и њиховог команданта. 

Логораши су били смештени у следећим логорима: 
—  Берген у јужној Норвешкој,  који је основан јуна 1942. 

године на периферији града Бергена био је пролазни логор за 920 
интернираца. Мања група логораша радила је у каменолому, а логор 
је расформиран већ јула 1942. године. У овом логору стрељано је 27 
логораша, а остали су депортовани у логоре Ботн и Карасјок у север- 
ној Норвешкој. 

— У средњој Норвешкој – логорe су држали припадници ор- 
ганизације ТОТ.  У ове логоре одведен је  841 Југословен,  а од тог 
броја страдало је у: Стенвикхолму – три, Троли – девет, Ротволу – 13, 
Ховдеу – један, Ерланду 65, Древјамуену – шест, Ејзану – 90, Фалста- 
ту – 84 депортираца. После ослобођења вратило кући се 846 логора- 
ша из логора код Трондхејма у средњој  Норвешкој  (Ејзан,  Ротвол, 
Персаунеу). 

• Логор Ерландет, основан је 1. 10. 1942. године на полуостр- 
ву Ерландет, 80 км западно до Трондхајма са 156 интернираца који 
су  радили  на  изградњи  утврђења  и  бункера.  У  новембру  1942. 
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пребачено је у овај логор око 100 логораша из логора Стенвикхолм и 
Троле.  Сматран  је  за  централни логор  за  средњу Норвешку па  је 
некад бројао и 500 људи јер су у овај логор пребацивани логораши из 
других логора. До априла 1943. године логор су држали припадници 
организације  ТОТ,  а  после  јединице  Вермахта.  До  расформирања 
логора крајем априла 1945. године, из логора је побегло 20 логора- 
ша, а 30 је убијено при покушају бекства. У овом логору страдало је 
65  логораша  док  је  преживели  пребачени  у  логор  Персаунет  на 
самој периферији града Трондхајм. 

• Логор Troll основан је у непосредној близини града Тронд- 
хајма октобра 1942. године, са 320 логораша који су радили на из- 
градњи  обалских  утврђења.  Логор  је  расформиран  априла  1943. 
године. По расформирању, већи број логораша пребачен је у логор 
Ерландет, а мањи у болеснички логор Ејзанд. 

• Логора Steinvikholm формиран је 45 км сјеверозападно од 
Трондхајма, почетком октобра 1942. године, са 200 интернираца који 
су радили на изградњи утврђења. До расформирања, 24.11.1942. го- 
дине, умро је један и убијен један логораш, док су преостали лого- 
раши пребачени у логор Ерландет. 

• Логор  Persaune основан је крајем априла 1945. године на 
периферији града Трондхајма, са око 500 логораша пребачених нај- 
више из логора Ерландет. У овом логору страдало је 12 логораша. 
Логор је ослобођен 7. маја 1945. године. 

• Логор Hovde основан је јануара 1944. године у месту Ховде 
на јужној обали полуострва Ерландет код Трондхајма, са 140 логора- 
ша из логора Бретинг и Хаселвик, који су радили на изградњи утвр- 
ђења, путева и аеродрома. Логор је расформиран априла 1945. годи- 
не, када је око 130 логораша пребачено у логор Ротвол. 

У Трондхајму су  логораши градили канализацију  и  водовод, 
трамвајску пругу,  постављали су коцку и бетон на улицама, а код 
града на обали фјорда изградили су писту и хангаре за хидроавионе, 
склоништа за војску, складишта – цистерне за нафту и бензин. Лого- 
раши су саградили комплетан пут и железничку пругу Трондхајм- 
–Нарвик. 

• Логор Breting формиран је јула 1943. на каменом вису на 
морској обали, у Трондхајмском фјорду, са 65 логораша који су ради- 
ли на изградњи обалских утврђења. После расформирања, јануара 
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1944. године, десет логораша је пребачено у логор Ејзанд, а остали у 
логор Ховде. 

• Логор  Haselvik основан је на око 10 км од Бретинга, јула 
1943. године, са 100 логораша који су радили на изградњи обалских 
утврђења. После расформирања логора преживели су пребачени у 
логор Ховде. 

• Логор Rotvol основан је априла 1945. године на периферији 
града Трондхајма. У овај логор пребачено је 150 логораша који су 
преживели у логору Ејзанд, а у логору Rotvol страдало њих осам. 

• Логор Oysand (Ејзанд), основан је априла 1943. године, на 
20 км од Трондхајма, као логорска болница за све логоре у Норвеш- 
кој. Логор је расформиран јуна 1945. године, када су се сви прежи- 
вели  логораши сакупили у  сабирно  место  Мелхус.  У  овом логору 
страдало је 88 логораша. 

Известан  број  логораша боравио  је  у  одвојеним одељењима 
болнице у Лилихамеру и Мирвану (средња Норвешка). 

— Тринаест логора у северној Норвешкој: У овим логори- 
ма стражари су били припадници СС јединица, а у њих је доведено 
3.272 Југословена, од којих је страдало у: Бејсфјуру – 742, Карашоку 
– 119 (један је умро на путу од Карасјока до Усена),  Усену – 425, 
Коргену – 201, Ботну – 355, у Крокстрану и Бјелонесу – 24, у Поусу – 
три, на Илвингену – два, на Поларном кругу – пет. Из логора на По- 
ларном кругу кући се вратило 784 логораша. 

• Логор Корген удаљен је 2 км од истоимене варошице. Из 
саме варошице скоро да нема ко није помагао логорашима. Логор је 
основан 24.6.1942. године, са око 400 логораша, који су радили на 
изградњи пута Корген–Озен (познатији као „Крвави пут“). Средином 
децембра 1942.  године допуњен је  са  још 70 логораша из  логора 
Бајсфјорд, па је тада у логору било 274 логораша. Током 1943. го- 
дине  у  овај  логор  су  пребачени  логораши  из  логора  Крокстранд, 
Озен, Карасјок и једна група из Немачке. Из логора је побегло 13 
логораша. Логор је расформиран маја 1944. године. У овом логору 
било је преко 1.500 Југословена, а страдало је преко 1.000 логораша. 
На овом месту је после рата снимљен филм „Крвави пут“, по сце- 
нарију норвешког књижевника Sigurda Evensmoa.6

6 Илић  Никола,  Јужноморавци  у  немачким  логорима  у  Норвешкој  (1942-  
-1945), Лесковачки зборник, бр. 8, 1968. године, страна 248.
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• Логор  Beisfjord удаљен је  12  км од  града  Нарвика,  који 
лежи на полуострву, сасвим увучен у Ofotfjord. Основан је 26.6.1942. 
године са 894 интернираца (шест је умрло на путу).  Радило се на 
сечи шуме, у каменоломима и на постављању далековода. Од 18.7. 
до 18.8.1942. логораши су били на планини Бјорнефјеле (каменита и 
мочварна „пустиња“ удаљена 250 км од Нарвика). Логор је расфор- 
миран октобра 1942. године, а преживело је само 152 логораша који 
су пребачени у логоре Корген (70 људи) и Озен. 

• Логор Оsen (село  Knutli),  20  км удаљен од  општинског 
центра Елсфјорд и Коргена. Логор је основан јуна 1942. године, са 
396  интернирца,  који  су  радили  на  изградњи  пута  Озен–Корген 
(„Крвави  пут“).  Командант  логора  био  је  СС  мајор  Долп,  велики 
тиранин и мучитељ. Октобра 1942. у логор је пребачено 82 логораша 
из логора Бајсфјорд, а јануара 1943. и група из Коргена и Карасјока. 
Када је логор априла 1943. од СС-а преузела немачка војска, они су 
већ следећи месец логор расформирали, а 20 преживелих логораша 
пребацили у логор Корген. 

• Логор  Bjellanes,  налазио се у истоименом селу, недалеко 
од града Мо (данашња општина Мо и Рана) који називају „град под 
Поларним кругом“. Град Мо удаљен је 10 км ваздушном линијом од 
Поларног круга и 40 км од шведске границе. У овом логору било је 
смештено 117 логораша који су радили на поправци пута, у камено- 
лому и на сечи шуме. Логор је расформиран средином 1943. године, 
а преживелих 110 логораша пребачено је у логор Корген. 

• Логор  Krokstrand је пролазни логор,  који се налазио на 
око  50  км  јужно  од  Поларног  круга.  Логор  је  формиран  октобра 
1942. године, са 129 логораша, који су привремено овде смештени, а 
за стално у логору Ботн. Логор је расформиран фебруара 1943. го- 
дине, а преживелих 117 логораша пребачени су у логор Бјелонез. 

• Логор Karasjok или „Бели пакао“ налазио се у Лапонији, 18 
км од финске границе и 80 км од Хамерфеста, најсевернијег града у 
Европи. Основан је 25.7.1942. године, када је доведено 377 Југосло- 
вена (23 је стрељано на путу, у месту Тромзе), који су градили пут 
Нарвик–Адјек,  који  пролази  кроз  опасне  кањоне  према  крајњем 
северу  Скандинавије.  Логор  је  расформиран 14.12.1942.  године,  а 
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преживели,  њих  110,  пребачени  су  у  логор  Озен.  У  овом  логору 
страдало је око 500 Југословена.7

• Логор Polarkreis (Поларни круг), налазио се на Салт-пла- 
нини, у центру тзв. поларног појаса, удаљен само 1 км од „поларци- 
ркела“ – камена који означава средину појаса. Логор је формиран 
септембра 1944. године, са 684 логораша. У логор касније долази 
још 150 логораша из логора у средњој  Норвешкој.  На овом месту 
логораши су градили пут и пругу да би се тим путем извукле 
поражене  немачке  трупе  из  СССР-а  преко  Финске  за  Нор- 
вешку. На Поларном кругу је вечити снег и лед, температура зими 
достиже и до –50 степени Целзијуса. У кругу од 10 км око Поларног 
круга нема никакве вегетације, нема насеља, а има једино ирваса, 
лисица  и  других  поларних  животиња.  Логораши су  морали  свако 
јутро да на градилишту и у логору очисте снег, којег за једну ноћ 
падне по неколико метара. До 5. маја 1945. године стрељани су и 
убијани логораша, а присилни рад се одвијао до 9. маја. Слободу је 
тек 9.  маја  1945.  године дочекало 820 логораша из Југославије  и 
СССР-а. 

• Логор Botn,  удаљен 7 км од варошице Рогнан, на око 200 
метара  од  језера  које  је  било  велико  око  700  м2,  близу  фјорда. 
Основан је  јула 1942.  године,  са 463 интернирца,  а  радили су  на 
изградњи  пута  Рогнан–Боде.  Логораши  су  радили  у  каменолому, 
пресецали пут кроз кањоне, градили утврђења и др.  Код града су 
изградили војни аеродром. Сваке недеље послеподне, по наређењу 
стражара,  логораши  су  морали  да  се  купају  у  језеру,  где  су  на 
пролеће и јесен пробијали рупу у леду на температури до -20  степени 
да би се купали. Након купања логораши су терани да трче око бара- 
ка ради „загревања“, а често су морали да иду у каменолом, удаљен 
на  око 300 метара,  и  да  носе камен на  леђима до логора.  После 
сваког  купања  7–10  логораша  умирало  је  од  хладноће.  Логор  су 
држале СС јединице до априла 1943. године, а тада је бројно стање у 
логору било  само 138 логораша.  Априла 1943.  долази  нова  група 
Југословена и логор је допуњен са 350 људи. Логор је расформиран 
јуна 1944. године, када је остало 388 интернираца, који су у већини 
пребачени у логор Потус, код Рогнана, а њих око 15 у логор Ејзанд 

7 Илић  Никола,  Јужноморавци  у  немачким  логорима  у  Норвешкој  (1942-  
-1945), Лесковачки зборник, бр. 8, 1968. године, страна 247.
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(био је организован као логорска болница). Из овог логора побегло је 
око 20 логораша, а у њему је страдало око 700 Југословена.8

• Логор Potus, основан тек маја 1944. године, на око 20 км од 
Рогнана, у Солдалу,  са 710 интернираца из логора Карасјок,  Бајс- 
фјорд, Корген, Ботн и Крокстранд, који су радили на изградњи желе- 
зничке пруге. Логор је расформиран септембра 1944. године, а пре- 
живелих 685 логораша пребачено је у логор на Поларном кругу. Из 
логора је побегло 15 логораша.

• Логор  Sandnesjoen,  налазио  се  на  острву  Сандносјен  на 
периферији варошице Сандносјен, који је највећи саобраћајни чвор 
између Трондхајма и Бодоа.  Логор је  основан у јесен 1943.  са 50 
логораша који су радили на изградњи бункера и утврђења а после 
расформирања логора у јесен 1944. читава група је пребачена у ло- 
гор на Поларном кругу. 

• Логор Lund, основан је у селу Совик, близу логора Сандно- 
сјен, у јесен 1943. године, са 50 логораша из логора Ејзанд и Троле, а 
који су радили на изградњи бункера и утврђења. После расформи- 
рања логора, крајем октобра 1944, логораши су пребачени у логор 
на Поларном кругу. 

• Логор  Nesna,  основан је близу логора Сандносјен, у јесен 
1943. године, са 50 логораша из логора Ејзанд и Троле, који су ради- 
ли на изградњи бункера и утврђења. Логор је расформиран октобра 
1944, а логораши су пребачени у логор на Поларном кругу. 

• Логор Ylvingen, основан је близу логора Сандносјен, у зиму 
1943. године, а у њега је пребачено 50 логораша из логора Корген. 
Логораши су радили на изградњи бункера и утврђења. Логор је рас- 
формиран маја 1944, а логораши су пребачени у логор Сандносјен. 

Неки логори су после завршеног посла укидани, а неки су рас- 
формирани. 

Југословени  су  пребацивани  и  у  друге  логоре  где  су  били 
Норвежани, Руси, Пољаци, као на пример у логор Фалстат у сред- 
њој Норвешкој. Кроз овај логор прошло је 98 Југословена (четири 
су побегла, пет преживела, а стрељано је 89). Априла 1943. године 
све логоре, од СС-јединица, које су повучене на Источни фронт, пре- 
узимају редовне јединице Вермахта. 

8 Илић  Никола,  Јужноморавци  у  немачким  логорима  у  Норвешкој  (1942-  
-1945), Лесковачки зборник бр. 8, 1968. године, страна 248, 257.
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Масовна убиства логораша

• У ноћи 16/17. јула 1942. године у логору Корген убијено је 39 
логораша а у логору Озен – 20, због убиства једног стражара прили- 
ком бекства двојице интернираца. 

• Јула 1942. године у логору Бајсфјорд стрељано је  278 лого- 
раша због отпора логораша који су се забаркадирали у баракама да 
не би дали СС-овцима да истерају одређене логораше на стрељање. 
Митраљеским рафалима решетали су бараке а онда су их полили 
бензином и запалили. 

• Дана 29.11.1942. и 20.1.1943. године у логору Ботн за само 
два дана убијено је 150 логораша. 

• Неколико стотина логораша убијено је у „игри штапова“ тј. 
стражари су бацали штап ван круга градилишта и терали их да иду 
по штап. Прећи линију значило је покушај бекства, а непослушност 
стражару кажњавала  се  смрћу.  У  сваком случају  логораш би био 
убијен. 

Појединачна убиства логораша

• У логору Корген црвеним масним шрафтама обележавали су 
ногавице логораша и тиме га проглашавали „партизанским генера- 
лом“. Он је радио најтеже послове и после неколико дан био је стре- 
љан. 

• Убиства на градилиштима су била скоро свакодневна. 
• Логораше су често терали на купање у глечерском језеру. 
• Стражари су терали логораше да раде и на -40  степени, по 

10 сати дневно, а они су их смењивали на пола сата. Логораши су 
радили на тешким пословима у каменоломима, сечи шуме, изградњи 
утврђења, путева и железничких пруга.

• Стражари  су  вешали  голе  логораше  за  руке  или  ноге  по 
неколико сати, док се напоље није могло изаћи због леда. 

• Били су смештени по 40 до 50 у соби у дрвеним баракама. 

Живот интернираца у логорима

Логораши  су  дневно  добијали  мало  хране  тј.  за  један  дан 
добијали су 100–200 г хлеба, 3 г маргарина или мармеладе, увече 
порцију чорбе од кромпира, репе, кеља и купуса. Логораши су при- 
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ликом истовара бродова крали конзерве, кромпир, шећер, пиринач, 
чоколаде и друге намернице. У другој половини 1944. године стање 
са исхраном се поправило јер су савезници преко Црвеног крста три 
пута месечно логорашима слали пакете па су многи спасени од уми- 
рања од глади. 

Логораши су успели да организују и илегалне политичке ак- 
тиве са задатком: организовати борбу против криминалаца и ликви- 
дацију истих, престанак туче и злостављања унутар логора, правил- 
ну  поделу  хране,  политички  рад,  штрајк,  пружање  самопомоћи, 
усмене  новине,  предавања  са  дискусијом,  оркестре,  рецитаторске 
групе, драмске секције и др. 

У логору Поларни круг логораши су „издавали“ и илегални 
лист „Логорска зора“ у 15 примерака, а до краја рата изашло је осам 
бројева. У логору Ерландет издаван је лист „Напред из жица“. 

Организовали су познати штрајк у логору Ботн, због отвара- 
ња и недељења целих пакета Црвеног крста, када су немачки војни- 
ци морали и да попусте пред њиховим захтевима. Пакети су дељени 
на једнаке делове, с тим да су болесни и изнемогли добијали више 
хране.

Описмењавали су неписмене преко аналфабетских течајева. 
Живот у логору отежавали су и логораши сарадници стража- 

ра, који су добијали велике повластице од стражара за помоћ коју су 
им пружали као и колабористи који су више мучили логораше и од 
самих стражара. Сараднике стражара логораши су убијали па је је- 
дан број прешао да ради и на страни логораша. По изјавама прежи- 
велих логораша, убијено је око 20 агената и колабораната, а на дан 
ослобођења у логору на Поларном кругу убијено је 12. 

Табела 4. Број људи из Топлице у логорима у Норвешкој

Општина Број 
логораша

Преживело Страдало Непознато

Прокупље 82 57 20 5
Мерошина 26 15 11 0
Житорађе 9 8 1 0

Блаце 6 6 0 0
Куршумлија 1 1 0 0

УКУПНО 124 87 32 5
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Убијено је 32 логораша или 25,8%, а преживели су се вратили 
кући.

Војници Вермахта,  тј.  стражари, напустили су логоре након 
капитулације, 9. маја 1945. године. Логораши су након капитулације 
у напуштеним логорима Поларни круг,  Ејзанд, Ротвол, Персаунет, 
сами формирали одреде, увели војну дисциплину, а у оба централна 
логора формирали су антифашистичка већа као највиша политичка 
тела логора. 

Дана  17.  5.  1945.  године  норвешке власти  су  у  Трондхајму 
организовале велику параду поводом свог националног празника, а 
уз норвешку војску учесници ове параде били су и одреди бивших 
интернираца са својим заставама. 

До 30. 6. 1945. године интернирци из северне Норвешке били 
су окупљени у логору Поларни круг,  када су отишли возом (међу 
њима је било и 700 Југословена). 

Јуна месеца 1945. године дошло је до спајања оба логора па је 
формиран јединствени „одред бивших југословенских интернираца у 
Норвешкој“, који је био смештен у бившем логору немачке војске у 
Мелхаусу, недалеко од Трондхајма, где се скупило око 1.600 прежи- 
велих Југословена. Од јуна до 2. 8. 1945. године, у овом логору изда- 
ван је дневни лист „Рад у слободи“ и недељни часопис „Слободна 
зора“, држана су предавања, дискусије, курс из историје СКП и раз- 
не приредбе. 

У петак 13. 7. 1945. године у Ротволу је одржан опроштајни 
концерт. 

Дана 22. 7. 1945. године у највећој дворани града Трондхајма, 
у биоскопу  „Центрум“, одржана је прва приредба бивших интерни- 
раца.  Културна екипа са  хором од 60  чланова и оркестром од  20 
обишла је скоро сва места у средњој Норвешкој где су раније били 
логори, а где су тада приређивани јавни концерти. 

Највећа свечаност била је приликом опроштаја у Мелхусу и 
Трондхајму 19.  и 20.  августа 1945.  године. Тада се  на стадиону у 
Трондхајму окупило око 7.000 људи, приликом одржавања фудбалске 
утакмице  у  којој  је  победио  тим из  Југославије.  Након завршетка 
утакмице на стадиону су одржана атлетска такмичења. 

Пред више хиљада грађана са железничке станице у Тронд- 
хајму, воз са бившим логорашима из Југославије, окићен зеленилом 
и заставом и сликом маршала Тита на челу локомотиве, отишао је 
21. августа 1945. године из Норвешке преко Малмеа и Трелебурга. 
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Резиме

Концентрациони логор Маутхаузен и нацистички логори ши- 
ром Норвешке били су логори за политичке затворенике. Они нису 
били као Јасеновац, логори за уништење Срба. Уништење Срба тре- 
бало је урадити у следећој фази. Усташе су ишле испред нациста у 
њиховом заједничком планираном задатку – уништење Срба. У овим 
логорима људи нису имали основно људско право, право на живот, а 
имали су само „право на рад“ и на смрт.  Нацистички стражари у 
логорима имали су право да малтретирају, муче и убијају логораше. 
Када  су  логораши  ушли  у  логор,  више  нису  располагали  својим 
животима, они су за нацисте били живи мртваци, који су требали да 
раде  за  „нови  светски  поредак  фирера  Адолфа  Хитлера“,  у  коме 
постоје народи господари: немачки, италијански, јапански и можда 
још неки „који заслуже“, и народи поданици: Јевреји, Роми, Словени 
и други „који нису заслужили“. Против таквог светског поретка бо- 
рили су се они које су затварали у ове логоре. Логораши су само 
требали да раде и да умру а да се на њих не утроши већа количина 
природних ресурса (хране и воде) јер „они то не заслужују“. 

Из Топлице је у Маутхаузен послат 201 „непријатељ нациста“, 
од тога се у Топлицу, после ослобођења логора, 5. маја 1945. године, 
вратило 87 или 43,28%. 

У нацистичке логоре широм Норвешке из Топлице је послато 
124 „непријатеља нациста“,  од тога се у Топлицу, после ослобођења 
логора, 9.5.1945. године, вратило 87 или 70,16%. 

У ове политичке логоре укупно је послато 325 људи из Топли- 
це, вратило се 174, а заувек је остало у Аустрији и Норвешкој 151 
Топличана. 

Најстарији Топличанин послат у логоре за политичке затворе- 
нике био је Лазар Арсенијевић из Придворице у 56. години, најмлађи 
Негослав Хаџи Тонић из Прокупља у својој 16. години живота, а оба 
су послата у логор Маутхаузен. Најстарији није преживео а најмлађи 
јесте. 

У ове логоре интернирани су углавном млађи људи, јер они су 
се углавном и борили против њих,  са  оружјем у  рукама,  у  шуми, 
одакле су нападали нацисте и њихове помагаче. Ту бунтовну младост 
требало је застрашити, пре коначног решења, па су послати из лого- 
ра  на  Црвеном крсту  у  Нишу у  ове  логоре,  као  пример другима. 
Ипак, вратило се 174 Топличана, да о страхотама које су доживели 
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испричају својим потомцима, комшијама, пријатељима и судијама и 
да би они који су их послали и који су сарађивали са њима одгова- 
рали за те злочине. Помагати злочинце у чињењу злочина је злочин. 
После рата, Норвежани су, од 363 норвешка стражара, окривили са- 
мо 47, а осуђено је 43, од тога пет на доживотну робију, 25 на при- 
нудни рад у просеку од 11,3 године, а 17 на принудни рад у просеку 
од 7,1 године. Један од норвешких стражара изјавио је на суду: „Ми 
смо их гледали као животиње, животиње у облику људи“. 

Овај рад је скроман прилог антифашистичкој борби Топличана 
у Другом светском рату и дуг изгинулим интернирцима који су дали 
своје животе за слободан свет, свет без владавине нациста. 
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Summary

Concentrat ion Camps in Austr ia and Norway in
World War Two (with Addit ional Information
on Prisoners from the Region of  Topl ica )

This text describes the nazi concentration camps in Norway and the Mat- 
hausen concentration camp in Austria, as well as the internment and deat- 
hs of prisoners. For the first time, we are bringing forward new statistical 
data on victims from the region of Toplica who lost their lives in these ca- 
mps. Special attention is given to the fact that the prisoners were not only 
executed, but also served for production of surplus value through forced 
labor. This text is based for the most part on primary sources, including 
unpublished  memories and documents held by the Peoples’ Museum of 
Toplica in Prokuplje. We also used data from newspaper articles and books 
published three decades ago.
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Apstrakt: Nakon oslobođenja Bosanske Dubice, 28. aprila 1945. godine, pristu- 
pilo se organizaciji nove vlasti, saniranju ratne štete i prilagođavanju kako sta- 
novništva tako i zvaničnih struktura novim, mirnodopskim uslovima. Političku 
centralu u gradu i  srezu predstavljao je Sreski komitet Komunističke partije 
BiH, podređen Okružnom komitetu KPBiH u Banjaluci, koji je bio nadležan za 
područje Bosanske Krajine, izuzev bihaćke regije. U ovom tekstu objavljujemo 
sačuvane izvještaje Sreskog komiteta, koji su od oslobođenja pa do kraja godine 
upućeni Okružnom komitetu, u kojima se detaljno govori o društvenim, politič- 
kim i socijalnim prilikama u Dubičkom srezu.

Ključne riječi: Bosanska Dubica, okrug Banjaluka, Komunistička partija Bosne 
i Hercegovine, 1945. godina, izvještaji, arhivska građa.

 

Nakon ulaska njemačkih trupa u Bosansku Dubicu, 13. aprila 1941. 
godine, u ovom mjestu nastupio je četvorogodišnji period osovinske okupa- 
cije i diktature ustaškog režima, obilježen ratnim razaranjima i stradanjem 
stanovništva, najviše onog srpske nacionalnosti. Od ljeta 1941. godine bliža 
okolina Dubice, a posebno oni dijelovi sreza naslonjeni na sjevernu stranu 
Kozare, postali su žarište ustanka, o čijoj su se organizaciji i rukovođenju 
starali aktivisti Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Jedinice Narodnoos- 
lobodilačke vojske (NOVJ) dva puta su prodrle u sam grad, prvi put na jesen 
1943. i drugi put na ljeto 1944. godine, ali usljed njemačkih kontraofanziva 
nisu bile u stanju da ga zadrže. Slom osovinske ratne mašine na proljeće 
1945. godine nije doveo do svojevoljnog povlačenja dubičke posade, sači- 
njene od ustaških trupa, kojima je komandovano iz Jasenovca kao mjesta 
brigadnog zapovjedništva. Ipak, tri brigade 45. divizije NOVJ-a uspjele su 
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tokom noći 27. i 28. aprila 1945. da uz manje gubitke istjeraju neprijatelja i 
odbace ga preko rijeke Une.1

Organizacija nove vlasti, već učvršćena u ustaničkim dijelovima sre- 
za, prenijela se i u sam grad. U prvim danima nakon pada Nezavisne Drža- 
ve Hrvatske, pristupilo se saniranju ratne štete i prilagođavanju kako lokal- 
nog stanovništva tako i zvaničnih struktura novim, mirnodopskim uslovima. 
Političku centralu u gradu i srezu predstavljao je Sreski komitet Komunisti- 
čke partije BiH, podređen Okružnom komitetu KP BiH u Banjaluci, koji je 
bio nadležan za područje Bosanske Krajine, izuzev bihaćke regije.

Koristimo priliku i povod od 70 godina od oslobođenja Dubice da 
objavimo izvještaje koje je Sreski komitet od ljeta pa do kraja 1945. godine 
uputio Okružnom komitetu. Izvještaji, oni koji su sačuvani, detaljno govore 
o društvenim, političkim i socijalnim prilikama u Dubičkom srezu. Radi se o 
13 dokumenata koji su sastavni dio fonda Okružnog komiteta KPBiH Ba- 
njaluka (1945–1947), a koji se čuva u Arhivu Republike Srpske u Banjaluci 
(fond br. 636). Smatramo da oni zaslužuju da budu objavljeni, ne samo zbog 
sopstvenog informativnog kvaliteta koji će svakako zainteresovati i lokalnu i 
širu publiku, nego i zbog činjenice da ovakvi dokumenti predstavljaju ri- 
jetkost. Sa žaljenjem možemo da konstatujemo da je arhivska građa koja 
svjedoči o prvim poslijeratnim godinama bosanskodubičkog kraja desetko- 
vana i kao takva „razbacana“ u više različitih arhivskih fondova u nekoliko 
arhivskih ustanova. Najstariju cjelinu arhivskog materijala nastalu radom 
lokalnih organa uprave datiramo tek u  kasniju 1968. godinu. Nije posve 
sigurno pod kojim uslovima, ali krajem osamdesetih ili početkom devedese- 
tih godina došlo je do propadanja ili uništavanja fondova Sreskog narodnog 
odbora (1945–1955),  Narodnog odbora opštine Bosanska Dubica (1955- 
–1963), dijela Skupštine opštine (od 1963) te mnogih mjesnih narodnih od- 
bora. Što se tiče arhivskog fonda samog Sreskog komiteta KP BiH, za sada 
ne znamo šta se s njim desilo. Postoji više mogućnosti. Prva je ta da je isti 
nastradao u poplavi koja je zadesila Dubicu 1955. godine, iste godine kada 
je ukinut Sreski  komitet  zajedno sa Sreskim narodnim odborom. Druga 
mogućnost je ta da je sa ukidanjem Sreskog komiteta njegova arhiva pre- 
mještena u jednu od republičkih ustanova u Sarajevu koje su se brinule o 
zaostavštini radničkog i komunističkog pokreta. Treća mogućnost, možda i 
najizvjesnija, jeste ta da je ova građa uništena zajedno sa arhivama Opštin- 
skog komiteta Saveza komunista za Bosansku Dubicu, Socijalističkog save- 

1 Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revo- 
luciji 1941–1945, Bosanska Dubica 1984, 54, 240-243, 254, 264-267.
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za radnog naroda i Saveza omladine, kada su ove organizacije tokom tzv. 
demokratskih promjena s početka devedesetih godina iseljene iz svojih pro- 
storija u centru grada.

U nastavku vam prenosimo transkripte pomenutih izvještaja, prepi- 
sane doslovno, bez gramatičkih i pravopisnih korekcija, sa ispravkama oči- 
glednih grešaka u kucanju. Izvještaji su od prvog do posljednjeg poređani 
hronološki, od najstarijeg do najmlađeg.

* * *

[Skraćenice:  AFŽ – Antifašistički front žena,  KPJ – Komunistička 
partija jugoslavije,  NF – Narodni front Jugoslavije,  NO – Narodni odbor, 
NOF – Narodno-oslobodilački front, ONO – Okružni narodni odbor, OZN – 
Odjeljenje za zaštitu naroda, SK – Sreski komitet, SKOJ – Savez komunisti- 
čke omladine Jugoslavije, SNO – Sreski narodni odbor, USAOJ – Ujedinjeni 
savez antifašističke omladine Jugoslavije.]

[Dokument br. 1]

SRESKI KOMITET KPJ ZA BOS. DUBICU

1. VI. 1945 GOD.

OKRUŽNOM KOMITETU KPJ za BANJULUKU

Dragi drugovi, 

Dostavljamo Vam izvještaj o stanju partijske organizacije u vremenu 
od  25.  aprila  do  [nečitko]  što  je  prolaskom  jedinica  II.  Armije  pitanja 
bratstva postalo ozbiljnije nego ranije. To je proisteklo otud što su borci pa 
čak i rukovodioci tih jedinica imali vrlo nepravilan stav po pitanju bratstva, 
pa čak i u narodu raspirivali mržnju prema muslimanima i govorili kako su 
oni svemu krivi i kako ih treba uništiti. Pored toga borci su vodili sa sobom 
žene u Dubicu prvi dan po oslobođenju i davali im neke stvari tako da je 
narod ostao nezadovoljan, jer je onaj koji  je otišao sa vojskom dobio je 
nešto, a ona većina koja je poslušala nas i nije išla u grad, nije ništa ni 
dobila. Poslije su i vojnici komande mjesta uzimali i odnosili svojim kućama 
tako da je u narodu nastao razdori ugled komande mjesta srozao se na 
ništa, kako u gradu, gdje je pljačka vršena, tako i u selima kod naroda koji 
je gledao kako svaki pojedinac vuče samo svojoj kući. Isto tako i članovi 
Sreskog  Narodnog  Odbora,  davali  su  pojedincima  neke  stvari.  Ovakvi 
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postupci izazvali su prema N. Odborima i N. Frontu negodovanje, i mnogi 
otvoreno kažu „Ko je slušao N. Odbore i N. Frontu taj danas nema ništa, a 
onaj ko je otišao u Dubicu on se je snašao, njega je pomogla i vojska i vlast“. 
A pored svega toga narod je tek danas osjetio bijedu i pustoš, kad se osjeća 
sloboda i kad bi mogao nesmetano raditi, i kod njega se osjeća mrtvilo i 
donekle i nepovjerenje da se to stanje može popraviti.

Opštinski i seoski odbori N. Fronte, kao i partijska organizacija nije u 
stanju da povuče narod iz tog mrtvila,  a sreski komitet je toliko zauzet 
rešavanjem ne pravilnosti koje je u gradu počinila bivša komanda mjesta da 
se ne može odvojiti da pruži pomoć organizaciji na terenu. Još jedna stvar 
koja prouzrokuje strah kod naroda, a to je dase je poslednjih tri dana desilo 
već nekoliko slučajeva pljačke u selima oko Kozare i Prosare, i narod taman 
kad je mislio da je slobodan, danas ponovo vidi opasnost koja mu prijeti od 
bande. Do danas se nije moglo ustanoviti ko je tu pljačku izvršio, ali su uh- 
vaćena dva ustaše pod Kozarom prije dva dana, po čemu se može zaključiti 
da je neki broj ustaša, a možda i četnika sklonio se u Kozaru i Prosaru. To 
pitanje je najozbiljnije i njegovom rešavanju treba pristupiti što prije, ali 
naše  mogućnosti  su  u  vojničkom  pogledu  takove,  da  mi  po  njemu  ne 
možemo ništa učiniti [ — ] komanda mjesta raspolaže sa 100 vojnika, sa ko- 
jima mora da obezbedi grad i zatvorenike koji rade na mostovima tako da 
ne može odvojiti jedan broj vojnika koji bi mogao zaštiti ova sela. Baš u tim 
selima u kojima su se pojavile pljačke u jedno se šire i vijesti kako su četnici 
zauzeli Mrkonjić Grad i Travnik, i kod naroda se osjeća strah.

U samom gradu  stanje  se  je  popravilo.  Smjenjivanjem komande 
mjesta, greške od strane vojske svedene su na mali broj i privode se kraju i 
narod se osjeća mnogo sigurniji nego ranije. Glavni problem je oduzimanje 
krava pri čemu se sreski N. Odbor kruto pridržava direktiva Okr. N. Odbora 
gde kaže „Svakome ko pozna svoju kravu treba je uz sigurne svjedoke po- 
vratiti“. Kako se za jednu kravu javi po nekoliko žena i svaka dovodi svje- 
doke koji se zaklinju to pitanje je nemoguće riješiti pravilno pridržavajući se 
direktiva Okr. N. Odbora. Naše je mišljenje da bi sve sporne krave trebalo 
uzeti i prevesti u državnu svojinu, s tim da se na revers dadne onome kome 
su najpotrebnije. Taj predlog mi smo dali i Sreskom N. Odboru, i ako se je 
sekretar Okr. N. Odbora složio s njime, oni i dalje nastavljaju po starom. 
Bilo je pak i takvih slučajeva gde žena dolazi kod nekoga i poznaje njegovu 
vlastitu kravu i dovodi svjedoke.

Iz ovoga gledajući da postoji neka naročita mržnja prema muslima- 
nima, ali  isti  slučajevi su se pojavljivali  i  prošle godine u čisto Srpskim 
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selima na Kozari. Ovde više dolazi do izražaja bijeda, i pokušava se da se na 
koji god način dođe do krave, nego mržnja.

Kako je već napred pomenuto odbori N. Fronta kako seoski tako i 
opštinski nisu u stanju svojim djelovanjem da zadovolje u rešavanju proble- 
ma koji pred njih iskrsavaju. I pored toga što u njima većinom pošteni ljudi, 
koji imaju volju da rade oni često ne mogu da narodu pravilno objasne 
pojedine stvari, a sreski odbor N. Fronta takorekuć ne postoji jer svi su čla- 
novi zauzeti drugim poslovima i ne mogu se posvetiti radu N. Fronta te ne 
može pružiti pomoć nižim odborima. Naše mišljenje je da se drug Čađo 
pretsjednik Sr. odbora N. Fronta koji u sreskom odboru ima dva sektora, 
razreši dužnosti, s ti da ostane član sreskog N. Odbora, ali s tim niti se slažu 
članovi Sr. N. odbora niti on lično. On se ne oseća sposoban da djeluje u 
okviru sreza na političkoj liniji, a njegova zamjena na položaju pretsjednika 
je nemoguća, jer nema sposobnog čovjeka.

U Ravljanskoj opštini, koja je po oslobođenju naseljena izabrani su 
seoski  odbori  N.  fronta  i  radi  se  na  pripremama  za  izbor  opštinskog. 
Ekonomsko stanje na toj opštini je vrlo teško i sa narodom treba imati stal- 
no dodir i to mi činimo odlazeći na taj teren bilo neko od vlasti bilo od N. 
Fronta. 

U samom gradu odbor N. fronta nije izabran jer je trebalo prije rije- 
šiti nepravilnosti koje su činjene i omogućiti pravilan izbor odbora. Kako je 
pitanje ispad i nepravilnosti u gradu riješeno i rešava se, odbor će se uskoro 
moći izabrati.

RAD I STANJE PARTISKE ORGANIZACIJE:

U toku ovoga izvještajnog perioda osjetilo se je znatno poboljšanje u 
radu partiske organizacije na terenu opštine Knežičke, dok ostali komiteti 
ne mogu da se pokrenu u radu. Kod njih se još uvijek osjeća krutost i ne- 
snalaženje o čemu smo i u prošlom izveštaju pisali.

Samim oslobođenjem nastale su mnoge promjene u partiskoj organi- 
zaciji jer je povratkom stanovništva na Ravljansku i jedan dio Moštaničke 
opštine, koji je bio raseljen, jedan broj članova povraćen sa tim narodom i 
stvorene su nove ćelije u selima: Međeđi, Gunjevcima, Klekovcima i Drak- 
seniću /Ravljanska opština/ i u Božićima, Šljučanima i Bijakovcu /Mošta- 
nička opština/. Također je formirana ćelija u gradu Dubici /od meštana koji 
su bili i vojsci ili na nekoj drugoj dužnosti kod nas, a sad su povučeni u 
grad/. Oformljene su i dvije ćelije kod sreskog N. Odbora i to: kod Narodne 
milicije i kod činovništva istog odbora. Ovim izmjenama opštinski komitet 
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opštine Moštaničke, ostao je malobrojan /sa tri člana/ jer su dva člana bila 
na terenu opštine Ravljanske, a drug Radovan Ćurin upućen je sa omladi- 
nom u Vojvodinu. U Ravljanskoj opštini gde postoje četiri ćelije opštinski 
komitet za sada se nemože oformiti već su članovi komiteta koji su došli sa 
Moštaničke opštine uzeti za sekretare ćelija.

Partijska organizacije komande mjesta u cijelosti je podbacila i sve 
greške koje su se dešavale deslile su se usled nebudnosti partijskih orga- 
nizacija. Glavna kočnica da se tim greškama stane na put bio je komesar 
komande mjesta koji je za mnoge od tih grešaka znao, ali ih je tajio pred 
partijom, što se je ustanovilo tek poslije na sastanku četne ćelije pri koman- 
di mjesta. O mnogim stvarima ćelija upozoravala je komesara komande, pa 
čak i i ukazivala i na greške članova komande, ali su za to od komesara 
dobili odgovor da oni nisu komunisti kad se bave tim pitanjima, a o svemu 
je ćutao i gledao kako se dalje čini nered po gradu. Organizacija je pročiš- 
ćena i sad se može očekivati a već se i vidi bolje stanje u njoj.

Ništa nas niste izvjestili o tome da li će drug Šumonja [?] Dušan, ko- 
mesar komande mjesta biti član sreskog komiteta.

RAD NARODNIH ODBORA:

Rad svih narodnih odbora odvija se dosta dobro, ali još uvijek u radu 
se osjeća sporost i strah pred zadatcima. U Ravljanskoj opštini izabrani su 
narodni odbori, kako seoski tako i opštinski i oni već djeluju, a i selima 
Moštaničke i Knežopoljske opštine koja su sad naseljena, također. U gradu 
Dubici N. odbor je postavljen, ali njegov rad još uvijek ne zadovoljava, te će 
trebati vršiti reorganizaciju u njemu. Njegovom izboru ne može se još pris- 
tupiti sve dotle dok se ne pronađu ljudi koji će zaista odgovarati svome po- 
ložaju.

Sreski Narodni odbor još uvijek tapka u mjestu kudi se na sitne stva- 
ri, dok krupniji zadatci često ostaju neriješeni i zakašnjavaju. Članovi tog 
odbora su neinicijativni i ni jednu stvar neće da preuzmu na sebe bez pret- 
sjednika, pa makar ona bila i najsitnije prirode.

SKOJ-evska organizacija u svome radu pokazala je mnogo volje za 
rad, ali ujedno i mnogo sektašenja pri proširenju organizacije. Još mnogo 
omladine dorasle za SKOJ, stoji po strani. To je proisteklo od toga što ruko- 
vodstvo strahuje da omasove organizacju, bojeći se rukovođenja tako širo- 
kom organizacijom.
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U gradu je takođe omladina pokrenuta ali nepravilni postupci Aktiva 
i izabranih odbora USAOJ-a u gradu doveli su do toga da jedan broj omla- 
dine nerado posjeća sastanke. Umjesto političkog ubjeđenja oni su zauzeli 
birokratski stav i naređenjima okupljali omladinu kako na akcije tako i na 
političke sastanke.

ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA:

U radu AFŽ-a osjetila se je značajna promjena i ako partijska organi- 
zacija još u potpunosti nije shvatila važnost te organizacije. O tome nam 
najbolje govore rezultati predkongresnog takmičenja, koji nam dokazuju da 
žene imaju neograničenu volju za rad, samo ih treba pomoći.

U samom gradu žene i ako se je tek otpočelo s njima raditi, pokazuju 
volju za rad. Za primjer služi akcija koja je izvršena na čišćenju njiva gde 
pored omladine učestvovalo oko 40 žena-muslimanki, zatim konferencije na 
kojima se žene okupljaju u velikom broju i sa interesovanjem slušaju o na- 
šem pokretu.

Izabran je gradski odbor AFŽ-a u koji su ušle zaista najbolje žene i 
uz svestranu pomoć on će moći da izvrši svoj zadatak, okupljača i prevas- 
pitača žena.

Uz drugarski pozdrav

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU

[...] Sekretar: [Radoja ili Radoje]

[Dokument br. 2]

SRESKI KOMITET KPJ ZA B. DUBICU

23 juna 1945 g.

OKRUŽNOM KOMITETU KPJ za BANJA LUKU

Dragi drugovi, 

Izveštavamo vas o incidentu koji se je dogodio noću između 22 i 23 
juna oko 24 časa u mjestu B. Dubica.

Po završenoj akademiji otpočela je igranka, međutim uskoro iza toga 
zatajila je pumpa kod centrale i svetla je nestalo. Električar Asib Mujičić 
/Pibo/ otišao je odmah da vidi šta se je dogodilo i sa ostalim radnicima 
pristupio opravci pumpe da bi svetlo ponovo uspostavio. Kad je već centrala 
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mogla da se pokrene uletio je u centralu komandant mjesta drug kapetan 
Milan Novaković i saobraćajni oficir poručnik Miodragović Gavro, koji su do 
toga vremena pili kod pomoćnika mobilnog oficira Envera Cerića i u pija- 
nom stanju došli u centralu. Komandant je u ruci nosio pištolj i sa psovkama 
i pogrdama jurnuo na radnike. Prema izjavi radnika on je poštoljem udario 
po glavi jednog radnika koji je baš radio na dodavanju zraka da bi mašinu 
pokrenuo.  Radnici  si  se  razbježali  i  sklonili  od  njega  dok  je  on  druga 
Mujičića uhvatio za prsa podnio mu pištolj u čelo govoreći kako u Dubici 
treba sve pobiti /ovo su sve izjave radnika/. Drug Mujičić rekao je kako je on 
bio na akademiji i čim je svetla nestalo da je došao da vidi šta je sa cen- 
tralom, izmakao se i pobjegao. Baš u to vrijeme je sam sjedio sa drugom 
Šukrijom  Dolićem  koji  je  trebao  da  krene  u  Banja  Luku  na  otvaranje 
radničkog doma i Safijom Redžepović /obadvoje članovi partije/. Osim njih 
bile su još nekolike drugarice koje su skidale ćilime sa bine. Tek što je drug 
Šukrija Dolić krenuo od nas i  svi  se spremali  da krenemo na spavanje 
dotrčao je drug Mujičić sav zastrašen i sapštio mi šta se je dogodilo. Videći 
da je stvar vrlo ozbiljna a i da su tamo članovi partije na koje ću moći 
djelovati krenuo sam sa drugom Mujičićem i drugaricom Safijom na lice 
mjesta da spriječim daljnji nered. Čim sam krenuo prema centrali čuo sam 
strašnu galamu i psovke, a kad sam stigao u centralu našao sam pored 
komandanta i saobraćajnog oficira i nekoliko vojnika koji su došli sa namje- 
rom da komandanta umire i povedu u komandu mjesta. Ja sam mu prišao 
nastojeći da ga umirim ali on dok je jednom rukom držao za pištolj drugom 
rukom me je odgurnuo, ne pokazujući ni malo volje da samnom razgovara. 
Ponovo sam mu prišao sa riječima: Stani Milane, nemoj da me guraš, daj da 
se porazgovorimo, da vidimo u čemu je stvar. U tom se je suprotstavio 
poručnik Miodragović vičući kako me ovaj nije gurnuo. Nastojao sam da ga 
prekinem i da nastavim dalje razgovor sa komandantom, ali nisam uspio. 
On je na sve moje pokušaje na koncu oštrim tonom odgovorio da sam ja 
saboter isto kao i ovi radnici koji su namjerno prekinuli svjetlo, /motor koji 
vuče vodu slab je i ne može se dokazati da je greška kod radnika/. Vidio 
sam da se s njime ne mogu objasniti upitao sam ga za ime jer ga nisam 
poznavao i pribilježio. U tom je stigao i zamjenik komandanta i poveo ko- 
mandanta koji je izjavio da sam ga ja uvrijedio jer da sam rekao da sam ja 
bog u Dubici, dok to ne odgovara istini, kao ni to da sam rekao da komanda 
mjesta nije ništa pto je on u svojoj izjavio naveo, koja je upućena komandi 
područja.
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Izašli smo iz centrale i ja sam se uputio prema sjedištu. Samnom je 
krenuo i drug Mujičić i drugarica Safija, a pred nama je išao saobraćajni 
oficir. Kako je on svratio u istu ulicu u kojoj stanuju i ovo dvoje, ja im nisam 
dao da krenu za njim već sam ih zadržao jedno vrijeme pa da poslije krenu. 
Sjeli smo ispred kuće u bašču, ali se je uskoro dogodilo nešto što nas je 
iznenadilo. Iza šupa koje su nas odvajale od jedne male njivice čulo se je 
kako je neko preskočio plot a zatim koraci i na koncu punjenje pištolja. 
Pokušao je da prođe na vrata koja su vodila prema nama ali su bila zatvo- 
rena. Kako nismo imali oružja kod sebe nismo se usudili da se približavamo 
i ispitujemo ko je, ali je sumnjam da je to bio poručnik Miodragović. Mi smo 
se povukli u hodnik i u tome momentu naišao je i komandant, i posrćući 
zamakao u istu ulicu sa poručnikom. Videći i ovoga puta komandanta sa 
pištoljem u ruci nisam dozvolio ovim dvoma da krenu kući već sam ih usta- 
vio kod mene da noće. Nakon krećeg vremena komandant se je vratio puca- 
jući  ulicom iz  pištolja.  Odmah sam izvestio  OZNU o svemu,  patrole su 
poslane ali i pored toga što je sa komandantom bio i drug Jerić i komesar i 
zamjenik komande mjesta on je ipak uspio da ih ubijedi u moje neispravno 
držanje koje ga nagoni da napusti dužnost i otišao je navodno kući. Do sada 
se još ne zna šta je sa njime.

Sutradan je zamjenik komandanta pozvao električara Mujičića i sa 
prijetnjom ga ispitivao gdje je spavao a kad mi je ovaj rekao da je noćio kod 
mene on mu je rekao da laže, da su kod mene noćile dvije ženske i da će ga 
uhapsiti zato što laže. Drug Jerić i zamjenik bili su po noći kod mene i kako 
su palili šibice mogli su vidjeti da je na podu do moga kreveta ležao jedan 
muškarac i jedna žena a to su: električar Mujučić i Safija Redžepović, se- 
kretar gradske ćelije. Pošto se ovde nameću stvari koje nisu tačne, a sa na- 
mjerom da se odgovornost skine sa sebe i nametne drugom molim da se 
ove stvari ispitaju komisijski i da se donese riješenje po njima. Budući da se 
je ovo odigralo baš onda kad je ćelija komande mjesta rasformirana i mi tu 
stvar ne možemo sami riješiti, molimo da nam se da savjet po tome. U gra- 
du je stanje poslije ovoga dosta teško.

Smrt fašizmu – sloboda narodu! [...]

[Radoja ili Radoje]
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[Dokument br. 3]

SRESKI KOMITET KPJ ZA BOS. DUBICU

5 jula 1945 GOD.

OKRUŽNOM KOMITETU KPJ za BANJA LUKU.

Dragi drugovi, 

Šaljemo vam izvještaj o stanju partijske organizacije na terenu ovog 
sreza u vremenu od 30 maja do 5 jula 1945 god., sa napomenom da izvje- 
štaj  nije  na  vrijeme  (25  u  mjesecu)  mogao  stići  usljed  poslova  oko 
mijenjanja novca, te bolesti sekretara, otsustva sa terena itd.

Političko  stanje  na  terenu  sreza  (u  selima)  od  prošlog  izvještaja 
znatno se je izmjenilo. Mrtvilo koje je bilo zavladalo na terenu ne osjeća se 
više, i ako ono nije definitivno otklonjeno. Ono se može riješiti jedino na taj 
način ako se narodu dadne ono najpotrebnije  a to je hrana i  krov nad 
glavom što ga i  najviše plaši.  Što se tiče hrane to pitanje se donekle i 
rešava,  međusobnim  ispomaganjem  samog  naroda,  t.j.  razumijevanjem 
samog  naroda  da  jedan  drugom  pomogne  i  pomoći  koja  se  dobija  u 
ograničenim količinama, ali sve to nije dovoljno obzirom na slabo ekonom- 
sko stanje čitavog naroda a i na malu pomoć koja stiže. Ipak do danas se je 
održalo da na terenu nije bilo slučajeva da narod gladuje. Narod se više 
plaši za iduću godinu jer je ovogodišnja ljetina potpuno podbacila od suše i 
ono što je zasijano.  Na izgradnji kuća još se nije angažovala partijska orga- 
nizacija. Tu postoje i razlozi (nemanje potrebnog alata i materijala), ali se 
mora priznati da se taj problem nije ozbijno shvatio i njegovom rešavanju 
mora se što prije pristupiti. Taj zadatak mi ćemo moći obaviti sa svojom rad- 
nom snagom uz izvjesnu pomoć u zarobljenicima iz logora za sječu šume, 
ali ekseri klamfe, sjekire, pile i ostali alat u kome smo vrlo oskudni mora 
nam se dodijeliti ako se ovaj zadatak misli sprovesti u djelo.

Na pitanju bratstva još uvijek se radi i mora se raditi i ako je narod u 
većini shvatio liniju bratstva. Ovde iskaču pojedinci i ne može se reći da 
mase nisu načisto sa bratstvom.

Sva pitanja političke prirode koja su iskrsla rešavana su uz direktnu 
pomoć Sreskog odbora NOF-a i  sada seoski i  opštinski odbori mogu da 
savladaju svakodnevna tekuća pitanja.

Danas više ne postoji strah od grupica koje su se pojavljivale i od ko- 
jih se je osjećao strah odmah po oslobođenju. Danas već naros sam rešava 

168



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. I, св. 1 (2015)

to pitanje. Žene stupaju u borbu protiv njih hvataju ih, proganjaju i sada se 
više i ne zapažaju po terenu.

Narod je čvrsto mobilisan na ekonomskim akcijama, kosačke čete su 
oformljene i sa kosama koje su dobivene već se otpočinje sa kosidbom.

Dakle svi problemi uglavnom su svedeni na materijalnu pomoć kako 
bi se narod izvukao iz bijede u koju ga je rat bacio. Riješiti ta pitanja, znači 
riješiti i pitanja političke prirode koja se pojavljuju na ovom terenu.

Pitanje Dubice je posebno pitanje. Tu su pitanja mnogo složenija i u 
njihovom rešavanju nailazi se na mnoge teškoće. Izgrede koji su pravljeni 
koristila je i srpska i muslimanska reakcija i zakamuflirano radila, dok na iz- 
boru gradskog odbora NOF-a nije istupila kroz usta zavedenih masa i u od- 
bor htjela progurati ljude koji ništa nisu učinili za pokret i koji će možda i 
vrlo lako doći pred sud nacionalne časti. Ovaj pokušaj je razbijen ali su neki 
reakcioneri već otkrili svoje lice i danas ih već imamo u vidu kao takve. 
Jedna stvar je karakteristična za dubički čaršiju da narod ćuti i ni o kome 
neće da govori i da iznosi njegove greške dok ga ne vidi na nekom položaju, 
a i onda govori po strani a neće na konferencijama. Tačno je da ih na to uči 
reakcija da bi nezadovoljstvo bilo što veće, ali se vidi i to da te mase uopšte 
ne misle svojim mozgom i da ih je lako i zavesti i povratiti na pravi put ako 
im se pravilno ukaže pogotovo ako se imaju argumenti pojedinih ljudi koji ih 
odvraćaju od pokreta.

Gradski odbor NOF-a je izabran, u njega nisu došli ljudi koje je reak- 
cija htjela proturiti i za koje je agitovala potajno, ali je došao jedan o kome 
se već sada priča da je bio saradnik poznatog krvnika kadije Đozića, koji je 
već likvidiran. Kako je već napred rečeno on je mogao biti izabran baš zato 
što narod nije htio o njemu da govori sve dok nije izabran u odbor. To pita- 
nje ćemo provjeriti i postupiti dalje o čemu ćemo vas obavijestiti.

Političko stanje u Dubici otežava i problem gladi. Preko tri hiljade 
stanovnika  ostalo  je  bez  ikakvih  sredstava  za  život  i  potrebna  je  brza 
intervencija da bi se tome narodu pomoglo i pokazala se briga prema nje- 
mu. To pitanje nemoguće je riješiti u našim mogućnostima jer na čitavom 
terenu stanje je vrlo slabo a u samom gradu pogotovo i ne može se riješiti 
bez jedne jače pomoći.

Pitanje  gradskog Narodnog odbora  je  također  riješeno,  odbor  je 
popunjen novim članovima i može se očekivati bolji rad istoga. Pristupiće se 
pripremama za izbor i čim bude postojala mogućnost izvršiće se demokrat- 
ski izbor odbora. Ovo navodimo jer je gradski odbor bio jedna od velikih 
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kočnica u radu i njegovom izmjenom uvjereni smo da će se stanje koli- 
ko-toliko popraviti.

RAD I STANJE PARTIJSKE ORGANIZACIJE:

U radu partijske organizacije osjeća se više živosti i snalaženja u 
radu. Problemi ne ostaju nezapaženi i  njihovom rešavanju prilazi  se na 
vrijeme samo što ih ćelije često puta ne mogu savladari. Osjetilo se je po- 
boljšanje i u radu partijske organizacije opština Pounjske i Moštaničke, dok 
na Knežopoljskoj opštini rad je u zastoju, usljed bolesti sekretara i povla- 
čenja jednog člana opštinskog komiteta. Komitet koji inače nije jak i ne 
može pružiti dovoljno pomoći ćelijama danas je malobrojan i njegova pomoć 
ćelijama je vrlo slaba. Pojačanjem samog sreskog komiteta moći će se pru- 
žiti jača pomoć organizaciji na terenu.

U gradu postoji jedna partijska ćelija koja broji 10 članova ali ona i 
pored pomoći nije u stanju da rukovodi radom i životom u gradu. Njeni čla- 
novi još ne mogu da uoče krupne probleme, a još manje da ih riješe na 
jedan pravilan način.

Sam SK. po pojedinim stvarima u gradu imao je oportunistički stav i 
nije zauzimao energičan stav po pitanju rešavanja tih stvari. Sve stvari su 
se uočavale ali komitet kao cjelina nije se zauzimao da se greške otklone 
(istupi komande mjesta i gradskog N. Odbora, gdje se je više ukazivalo tim 
ljudima na greške, pa i ako ih nisu otklanjali nije se preduzimalo mjere za to 
pa makar i kažnjavanjem).

Za partijsku organizaciju komande mjesta ne podnosimo izvještaj jer 
je rasformiranjem komande vojska sa organizacojom prešla u operativnu 
jedinicu.  Što se tiče milicije,  partijska organizacija  je  nejačka,  ćelija  se 
sastoji od tri člana partije i ne može da rukovodi radom. To stanje će se 
popraviti popunom sa terena.

Seoski  i  opštinski  Narodni  odbori  u današnjim teškim zadatcima 
dobro se snalaze. I pored velikih teškoća i nestašice oni uz pomoć NOF-a 
rešavaju pitanje ishrane i ako na terenu ima 50% stanovništva koje nema 
hrane, a pomoć koju daje Okružni Narodni Odbor nije ni izdaleka tolika da 
bi mogla podmiriti potrebe. Njima još ne dostaje inicijative da sami uvide i 
rešavaju pojedine probleme, kao ni odgovornosti pred svojim zadatcima.

Gradski Narodni odbor koji je pravio krupne greške i koji je doprinio 
slabom političkom stanju u gradu reorganizovan je i u njega su došli ljudi 
koji će po našem mišljenju moći takvo stanje popraviti.
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Sreski Narodni odbor ne pokazuje dovoljno inicijative, često puta 
pridržavajući se kruto direktiva Okružnog N. Odbora, pristupa izvršavanju 
pojedinih  zadataka  ne  prilagođavajući  ih  prilikama  na  terenu  (pitanje 
krava). Ta neinicijativa naročito dolazi do izražaja kod pojedinih članova koji 
ni jednu stvar neće da riješe sami bez pretsjednika i sekretara.

U radu SKOJ-evske  organizacije  nije  bilo  značajnih  promjena  od 
prošlog izvještaja. SK SKOJ-a popunjen je na pet članova i sada će moći dati 
nešto veću pomoć organizaciji a ta pomoć je potrebna i još ni sada je neće 
moći dati kolika je potrebna obzirom da su dva člana u tom komitetu nova i 
da će trebati izvjesno vrijeme i sami da se uvedu u red.

Kod AFŽ-a osjeća se više živosti. Seoske žene okupljene su masovno 
u organizaciju. Pored političkog rada one su čvrsto povezane na akcijama, u 
radnim četama, dok žene u gradu još nisu okupljene u dovoljnom broju. 
Interesovanje kod njih je veliko i treba naći jedan najbolji način kao da ih se 
okupi ali ovde i sam komitet nije još pronašao pravilan put da ih masovno 
okupi. Radne akcije ovde ne mogu da posluže kao sredstvo za okupljanje i 
ako se je i u tom pogledu imalo prilično uspjeha. Rad sa ženama u gradu u 
glavnom se odvija u političkim sastancima u cilju njihovog uzdizanja.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu! [...]

[Dokument br. 4]

SRESKI KOMITET KPJ ZA BOS. DUBICU

25 jula 1945 god.

OKRUŽNOM KOMITETU KPJ za BANJA LUKU.

Dragi drugovi, 

Dostavljamo vam naš mjesečni izvještaj o stanju partijske organiza- 
cije u vremenu od 5 do 25 jula 1945 god.

Stanje na terenu sreza /sela/ od prošlog izvještaja uveliko je ostalo 
nepromijenjeno. Briga o narodu /podjela ovaca, životnih namirnica, pristu- 
panje izgradnji kuća/ kod naroda nailazi na odobravanja i stanje se je u tom 
pogledu izmijenilo. Narod vidi da se o njemu vodi briga i da mu se poste- 
peno pomaže u onome što mu je najpotrebnije. No i ovde se ne može svako- 
me udovoljiti. Često puta oni koji imaju najmanje prava dižu galamu, viču 
na vlast, prijete sa izborima, ali se prema njima ne zauzima pravilan stav. 
Umjesto da ih se raskrinkava i izoluje od naroda i njima se po neki put daje 
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pomoć koju u stvari nebi trebali dobiti samo da ih se ućutka, ali se time 
izaziva nezadovoljstvo kod ostalog naroda. To u većini nisu politički neprija- 
telji nego sebičnjaci koji hoće sebe da okoriste ne gledajući na potrebe 
drugoga. Da je tako najbolje nam svjedoči slučaj gdje je jedan reakcionar 
koji je došao iz Beograda, na Knežičkoj opštini nailazi baš na neke od tih 
žena i počeo da govori protiv vlasti motivišući to s time da ljudi u vlasti nisu 
sposobni i da bi trebalo sposobnijih ljudi koji bi mogli više učiniti. I ako čes- 
to nezadovoljne sa radom odbora one su odgovorile: „Kad vas nije bilo ovde 
niti smo znali za vas, ti ljudi su bili sposobni da se bore i da upravljaju, oni 
to zaslužuju i danas, a ako ne mogu sami onda ćemo im pomoći.“

Među zarobljenicima koji se vraćaju iz Njemačke pojavljuje se takvih 
koji prave ispade, ne odzivaju se na rad, njihovo štetno djelovanje ne odra- 
žava se na masama, ali ipak zadaju mnogo posla bilo da ih se popravi, bilo 
da ih se izoluje od naroda ako se ne daju popraviti. Ima i takvih slučajeva 
gdje pojedinci svojim drugaricama zabranjuju raditi, ali je bilo o takvih pri- 
mjera da se drugarica sa takvim rastaje da bi i dalje nastavila rad za opštu 
stvar, što dokazuje veliku odanost i privrženost NOP-a, i KP.

NOF je uspio da okupi mase i sa sigurnošću se može na njih računa- 
ti, ali što ne znači da među njima ne treba i dalje raditi. Najštetnija pojava 
kod pojedinih žena iz sela koje su nastanjene u Dubici u gradu i u okolici 
grada jest baš vjerska mržnja koju raspiruju reakcionari koji se vraćaju bilo 
iz Beograda bilo iz Njemačke. Ta politika potiče iz grada i sprovodi je i 
srpska i muslimanska reakcija da bi [nečitko] okupljanje slojeva musliman- 
skog svijeta. Naša je greška što nismo na vrijeme prišli ljudima koji dolaze i 
upozorili ih, pa ako ni to nebi koristilo onda preduzeti i oštrije mjere. U gra- 
du je, prosto rekući, otpočela borba za mase. Reakcija pokušava na raznim 
pitanjima da ih otrgne od nas, služeći se pri tome zaostalosti masa, i time 
nameće mnogo posla oko toga da se muslimanske mase održe. Ovo pitanje 
nije  jednostavno,  ali  stalnim dodirom i  pravilnom politikom moći  će se 
riješiti i kod muslimanskih masa. One sve više uviđaju ispravnost naše poli- 
tike i otrguju se od begovata i stare pokvarene inteligencije.

Pri popuni glasačkih spiskova ne nailazi se na teškoće. Ima takvih 
slučaje da pojedinci ne razumijevajući jednostavno kažu da neće ni za koga 
glasati i da prema tome ne moraju da se upišu u spiskove, ali kad im se pra- 
vilno objasni oni mijenjaju svoj stav. Jedino u gradu s tim ide malo teže, ali i 
ovde će se uspjeti.
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Općenito ako se uzme, stanje u selima može se reći da je dobro 
pored izvjesnih nedostataka koji su promakli našim nehatom i koji se uz 
malo više truda mogu otkloniti, dok su pitanja u gradu mnogo složenija i 
traže mnogo više umiješnosti u radu. Treba povesti otvoreniju borbu protiv 
još prikrivenih neprijatelja /reakcionara/.

Još je nešto karakteristično za grad, da narod još ni danas sam neće 
da pomogne u pronalaženju tih prikrivenih neprijatelja. To je razlog da ni do 
danas nismo uspjeli dostaviti podatke o onima koji bi trebali da dođu pred 
sud nacionalne časti.

U svome radu partijska organizacija bila je u glavnom prepustena 
sama sebi. Sreski komitet je bio malobrojan, a osim toga pojedini članovi 
opterećeni drugim dužnostima tako da nije mogao pružiti potrebnu pomoć 
organizaciji. I pored toga ona je uspjela da savlada mnoge zadatke koji su 
pred nju postavljeni. Bilo je grešaka i još i danas ih ima /nesnalaženja pred 
složenim problemima, neimanje inicijative/ ali ti nedostatci proističu uglav- 
nom iz mladosti članstva i slabe političke naobrazbe. Disciplina kod član- 
stva u većini je dobra i na konkretnim zadatcima dobro se pokazuju, ali 
pred problemima koji iskrsnu na terenu, često zastanu.

Sreski komitet kako je već napomenuto nije mogao pružiti dovoljnu 
pomoć. Popunom istog može se očekivati da će ta pomoć biti veća i da će se 
stanje organizacije popraviti.

Jedna  pojava  koja  se  je  provukla  kroz  našu  organizaciju  jest 
sektašenje u proširivanju. Još ni do danas se u tom nije zauzeo pravilan stav. 
Često puta ljude se je ostavljalo po strani gledajući na njihove beznačajne 
greške, a ne uzimajući u obzir njegov rad i zasluge kroz rad i borbu. Ljudi- 
ma se nije prilazilo onakvim kakvi su sa nastojanjem da se od njih otklone 
greške, već su se tražili gotovi, izgrađeni ljudi. Ovde su posljedice još onoga 
masovnog čišćenja 1943, što mnogim ćelijama sputava inicijativu kod pri- 
manja novog članstva.

I pored rada i uspjeha koje postižu Narodni odbori i ako pod vrlo 
teškim okolnostima, kroz taj rad provlače se i greške, koje se vrlo teško ot- 
klanjaju. Birokratija i neodgovornost u radu glavni su nedostatak narodnih 
odbora. S druge strane i nesposobnost /slaba politička naobrazba/ opštin- 
skih pa i nekih drugih članova sreskog odbora dovodi do toga da su seoski 
odbori često prepušteni sami sebi, što prouzrokuje da mnogi članovi žele da 
se riješe odgovornosti i traže da se izvuku iz vlasti. Novom teritorijalnom 
podjelom i ukidanjem opštine kao administrativne jedinice, ovo pitanje biće 
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donekle riješeno. Od kadrova kojima se raspolaže moći će se stvoriti jači od- 
bori, a i direktno vezivanje sreskog za mjesne narodne odbore omogućiće 
jaču pomoć nižim odborima.

SKOJ-evska organizacija još uvijek radi po starom. U njenom radu 
nema naročitih nedostataka, ali još uvijek ona je malobrojna obzirom na 
masu onih koje bi se moglo primiti u organizaciju, a koji su još do danas 
ostali po strani. Slično kao i kod partije strahuje se od primanja u organi- 
zaciju i ako postoje široke mogućnosti proširivanja SKOJ-a, partijska organi- 
zacija  u  tome  ne  pruža  dovoljnu  pomoć  i  ne  samo  to;  često  puta  se 
SKOJ-evskim rukovodiocima sputavaju ruke u tom pogledu.

Organizacija Antifašističkog Fronta Žena, i ako široka, još uvijek nije 
uspjela da od žena stvori ono što bi se od njih moglo stvoriti. Njihava politi- 
čka svijest još uvijek nije na dostojnoj visini i moglo bi se reći da široke 
slojeve  žena njihova  velika  ljubav prema vojsci  i  pokretu,  koja  je  nikla 
odmah u početku ustanka više vezuje uz nas nego njihova politička svijest. I 
u tom pogledu učinjeno je mnogo, ali nije ni iz daleka koliko se je moglo 
učiniti. Partijska organizacija niti se je snašla u tome niti je pridavala do- 
voljno pažnje tome važnom sektoru. Često puta videći da su žene široko 
okupljene u akcijama, nije se vidjela potreba da ih se svestrano politički i 
kulturno uzdiže, i da ih na taj način još čvršće veže za naš pokret. To naj- 
bolje svjedoči nepravilan stav pojedinih žena po pitanju napuštanja druga- 
rica od strane nekih vojnih rukovodioca.

Dragi drugovi, 

I  pored opomena u vezi  sa  neredovnim slanjem izvještaja  nismo 
mogli tačno na vrijeme poslati i ovoga puta, jer smo zauzeti oko organi- 
zovanja [nečitko] uslijedilo je nekoliko promjena u vezi sa proslavom [ne- 
čitko] [...]

Članarinu vam ne šaljemo, jer je nisu izmirili opštinski komiteti, ali 
smo ponovo tražili i poslaćemo do početka idućeg mjeseca. Napominjemo 
da će prihodi od članarine biti vrlo mali i neće moći podmiriti ni najosnov- 
nije potrebe. [...]
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[Dokument br. 5]

Sreski komitet KPJ za Bos. Dubicu

31 – VIII – 1945 godine.

Okružnom komitetu KPJ za Banja Luku

Dragi drugovi!

Dostavljamo vam naš mjesečni redovni izvještaj o stanju naše par- 
tijske organizacije u vremenu od 25 – VII do 29 – VIII 1945 god.

Stanje na terenu sreza nije onako kako bi trebalo da bude, a to je da 
ima nedostataka u rješavanju problema koji su iskrsavali pred organizaciju, 
a to su: Izgradnja kuća koja je jedna od naj važnijih problema na ovom 
srezu, i koji zahtjeva svestrani rad i pomoć od organizacije. Po tom pitanju 
radilo se ali još u nedovoljnoj mjeri tako da je doskoro rad oko izgradnje 
kuća bio spor, i neorganizovan. U zadnje vreme donešen je jedan zajednički 
plan od strane vlasti NOF-a, i po planu je ipak krenuo rad malo bolje. Po- 
moć koja nam je obećana od strane vojske pomalo pristiže ali i u tom ima 
nedostataka koji koče brži i napredniji posao, kao na primer: dolazak na naš 
teren da pomogne gradnju kuća, i njezino vraćanje nazad jer nije dobila 
konkretnih zadataka na samom terenu gdje je trebala raditi. Naša je krivica 
što im nije određeno u naprijed posao koji trebaju raditi, a njihova što su 
bez sporazuma i saglasnosti sa narodnom vlasti vratili se nazad. Vojska je 
opet došla na rad ali ovo kretanje tamo amo ubija ljudima volju za rad. Do- 
lazak vojske i njihova pomoć narodu oko izgradnje kuća naišli su kod naro- 
da na veliko oduševljenje i zadovoljstvo.

Pomoć narodu u novcu koja mu se podjeluje počela je da razvija 
privredni život kod naroda, tako da se narod pomalo može i sam da snalazi 
za izvjesne potrebe i s tim olakšava rad narodnij vlasti i organizacijama. Po- 
red toga dešavalo se i nedostataka koji se samoj podjeli pokazuju, bilo je 
slučajeva gdje se pomoć dodijelila nekima kojim nije potrebna, dok onima 
kojima je više potrebna dobili su manje. To je pomalo izazvalo negodovanja 
kod naroda i davalo je posla organizacijama i vlasti da bi se to popravilo.

Amnestija koja je data kod nas je odjeknula dosta dobro tako da je 
jedan čovjek koji je bio odbjegao duže vremena došao i prijavio se narodnoj 
vlasti. Ali i tu je bilo manjih nedostataka kod pojedinih logora, tako da nepo- 
znavajući dovoljno ljude puštali su i one koji nisu trebali biti pušteni.
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Narod koji je došao iz njemačke u prvim danima pravio je prilično 
ispada, dok se to sada dešava u manjoj mjeri. Greška je organizacija što tim 
ljudima nisu prišli niti im objasnili naš rad nego su čak neki imali i ne- 
pravilan odnos prema njima.

Na našem terenu ima priličan broj invalida koji su prilično nezbri- 
nuti i na teretu svojim familijama koje su isto tako u slabom stanju. Mnogim 
invalidima potrebno je naknadno lečenje, a mnogima bi bilo potrebno što 
prije, kao na primer električna masaža za pružanje i oživljavanje mrtvih ži- 
vaca. Materijalni nedostatci a i nedostatci u prevoznim sredstvima to im 
otežavaju i kod mnogih izazovu negodovanje.

Mali broj Milicije koji je bio u našem srezu nije mogao da obavlja sve 
dužnosti, tako da je kroz čitavo vreme bilo propusta kod same narodne 
milicije. Zadnjih dana izvršena je mobilizacija sposobnih ljudi, i uspjelo se 
da se popuni milicija tako da danas ima broj potreban, ljudi u miliciji.

Upis u biračke spiskove u glavnom je odjeknuo dobro, kod našeg na- 
roda a naročito u selima dok u gradu ima i tih slučajeva da su odbijeni /ne- 
maju pravo glasa/ i dalje traže ili se žale da im se da pravo, ako ne to onda 
rovare, i prenose lažne vijesti, kao na primer da Hrvati kod nas u Dubici ne- 
maju pravo glasa, i t. d. Dok tim svim stvarima stane se na put u glavnom 
na konferencijama se razbijaju ti pojedinci.

Izbori koji će da uslijede,2 kod naroda su naišli na dobar odjek, a 
narod se sam to još odavno brine i interesuje. Održane su konferencije po 
svim selima i prorađen je zakon o izboru, što je izazvalo živu diskusiju, tako 
upoznat sa zakonom narod se osjeća slobodniji i zadovoljniji.

Narodna fronta u glavnom okupila je narod u Dubici kao i u selima, 
njeni rad u glavnom se osjetio sad u ovom predizbornom radu. Štampa koja 
svakodnevno pristiže na teren, od nje narod nema mnogo koristi jer se ne 
prorađuje u dovoljnoj mjeri i narod je mobilisan na drugi rad koji mu ne da 
vremena za proradu materijala, a i sami ljudi koji tumače pročitani mate- 
rijal dosta su nesposobni i teško zainteresuju mase.

Ishrana naroda je dosta otežana radi velikih oskudica u mlinovima 
koji radi pomanjkanja vode i suše nemogu da melju. Bilo je slučajeva da 
narod po više puta nema kruha u kući. Nastoji se da se dovedu u ispravnost 
bar neki motorni mlinovi, a već jedan je i popravljen.

2 U septembru su održani izbori za gradske i sreske narodne odbore, dok su u no- 
vembru održani izbori za Ustavotvornu skupštinu DFJ. (prim. prir.)
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U ovom radu partiska organizacija  je  radila  u  priličnoj  mjeri  ali 
osamljena i bez pomoći partiskih rukovodioca koji nisu davali pomoći or- 
ganizaciji. Partiske organizacije na terenu su radile, i zadatci koji su iskr- 
savali pred njih sami su pronalazili metode kako i na koji način da riješe te 
probleme. Pitanje proširenja partiske organizacije na našem terenu je još 
uvijek začaureno, tako da se vrlo malo proširuje. Niži rukovodioci nemaju 
slobode i samoinicijative u svojim rukama a ni sam sreski komitet nije se s 
tim pitanjem pozabavio ni ti dao dovoljno pomoći organizacijama na terenu. 
Odgovornost kod članova partije je dosta dobra, što se vidi iz toga da ljudi 
izvršavaju zadatke koji se pred njih postavljaju. Disciplina kod članova KPJ 
je na priličnoj visini, ali ipak ima nedostataka koji se mogu osjetiti kao na 
primer zakašnjenje na sastanke.

Rad sreskog komiteta bio je dosta nedovoljan, a naročito u pomoći 
na teren. Bilo je slučajeva da pojedini članovi komiteta po 10 i više dana 
nisu odlazili  na teren, a ni  u samom komitetu nije se osjetio rad za to 
vreme. Naj više je kočilo rad na terenu a i u samom komitetu nesporazum 
između samih članova komiteta. U glavnom je svaki član komiteta radio 
svoj rad po kome je bio zadužen nevodeći brigu o drugim sektorima kako se 
oni razvijaju. Naj više nesporazuma i nepovezanosti bilo je između komiteta 
i narodne vlasti, neupoznavajući jedni druge sa direktivama koje su dolazile 
jednima ili drugima, tako da se na terenu razmimoilazilo. Svi ovi nedostatci 
su pretrešeni na našem prošlom sastanku, gdje su članovi komiteta upo- 
znati svim nedostatcima, i pred sebe postavili nove zadatke, a dati su zada- 
tci i pojedincima da otklone nedostatke koje su do sada imali.

Narodna vlast mnogo se pozabavila svim ovim pitanjima sa kojima 
su se bavile i ostale organizacije, ali pored toga zalaganja bilo je prilično 
propusta od strane narodne vlasti a to je da su ljudi počeli da rukovode na 
birokratski način. Prenesu neku stvar na opštinski odbor opštinski odbor na 
seoski ovi  vraćaju nazad neznaju da sprovedu u djelo, a pomoć im nije 
ukazivana. Nisu se članovi odbora zainteresovali da se uzdižu kako bi mogli 
lakše da rade i da sprovode u djelo direktive koje im se postavljaju. Auto- 
ritet kod pojedini članova dosta je dobar, dok kod pojedini vrlo slab, kao na 
primer Milan Kaurin koji ima dosta slab autoritet kod naroda. Ima jedan 
član odbora koji se uvukao u sreski odbor a to je Hasan Cerić, isti je bio u 
ustaškom pokretu o kome smo skoro dobili podatke.

Organizacija SKOJ-a njihov rad dosta je dobar. Oni su se bavili svim 
pitanjima koji je i partija. SKOJ-evska organizacija u zadnje vreme proširila 
se u dovoljnoj mjeri. Odgovornost kod pojedinih članova SKOJ-a je dobra 
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dok je kod pojedinih slaba, također i nedisciplina kod pojedinih je slaba to 
je proisteklo usled toga što je organizacija dosta proširena imaš mnogo 
mladih članova. Imaš nekih SKOJ-evskih aktiva koji broje po sto članova 
tako da sekretari aktiva nisu bili u stanju da rukovode sa njima, u zadnje 
vreme aktivi su podjeljeni po grupama, tako da se njihovi sastanci održa- 
vaju po zaseocima. To neznači da su se aktivi sasvim razdjelili, oni su i dalje 
kao cjelina. Kod same omladine bilo je usledilo neko mrtvilo što se konsta- 
tovalo da se nisu vršile neke akcije masovne omladinske, i usled toga mrt- 
vilo je proisteklo, dok se te stvari poboljšavaju.

Rad AFŽ-a je dosta dobar, njihovi sastanci održavaju se djelimično. U 
toku ovog mjeseca žene su učestovale u svim radovima i izvršuju sve za- 
datke koji se postavljaju pred njih. Održana je sreska konferencija žena koja 
je  imala  dosta  dobrog značaja,  i  uspjeha.  Na konferenciji  su  prenešeni 
zadatci sa I kongresa Antifašistkinja Jugoslavije. Popis nezbrinute djece je 
vršen ali usled nedostatka materijala nije se moglo sprovesti u dovoljnoj 
mjeri. Propusta u pogledu djece je bilo prilično, tako da sama partija nije 
dala dovoljno pomoći. Ovi nedostatci u glavnom kasnije su ispraviljati. [...]

Za sreski komitet K. P. J.

Миљатовић Васо

[Dokument br. 6]

SRESKI KOMITET K. P. J. za BOS. DUBICU

7 – IX – 1945 godine

OKRUŽNOM KOMITETU KPJ-je za BANJU LUKU

Dragi drugovi, 

Šaljemo Vam podatke o izbornoj kampanji sa terena našeg sreza. Do 
sada se upisalo u biračke spiskove 8173 /osam hiljada sto sedamdeset i tri/ 
člana.

Pravo glasa na našem srezu gubi 620 /šesto dvadeset/ članova. Od- 
ziv srba za upis u biračke spiskove bio je vrlo dobar, odziv muslimana onih 
koji su pošteni i oni koji se nijesu ogriješili o NOP bio je također dobar, hr- 
vata je vrlo mali broj kod nas koji imaju pravo glasa, ali oni koji imaju pravo 
glasa svi su se upisali u biračke spiskove.
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Bilo je slučajeva da su se žalili oni kojima je oduzeto pravo glasa, tim 
se je objasnio Zakon o biračkim spiskovima.

Što se tiče žena, omladine, vojske, invalida i starih političara njihov 
odziv bio je odgovarajući.

Na našem terenu održali smo prvenstveno po svim selima i mjestima 
konferencije na kojima je dobro prorađen Zakon o izboru narodnih odbora. 
Poslije toga održane su mjesne konferencije po svim mjestima čija je svrha 
bila predlaganje kandidata u mjesne i sreske odbore.

Na nekim mjestima narod ne kandiduje neke od starih odbornika, 
među kojima ima i članova KPJ. Razlog tome je što su ti ljudi i žene svojim 
nezalaganjem za posao i nevođenje dovoljno brige o narodu izgubili auto- 
ritet kod naroda. Narodu na ovim konferencijama nije niko kočio inicijativu.

Na ovim konferencijama je govoreno o prvim slobodnim narodnim 
izborima, koje je doživio naš narod, o tome kakve ljude treba birati u narod- 
nu vlast i o tome kako i na koji način će narod sačuvati svoje tekovine.

Smrt fašizmu [ — ] Sloboda narodu!

Za sreski komitet KPJ.

Kosa Tomaš

[Dokument br. 7]

SRESKI KOMITET KPJ. ZA BOS. DUBICU

Bos. Dubica 26. IX. 1945 g.

Dragi drugovi, 

Šaljemo Vam naš redovi partiski izvještaj o stanju partiske organiza- 
cije na terenu našeg sreza od 29. VIII. Do 26. IX. 1945 g.

Kroz ovaj mesec dana političko stanje se uveliko poboljšalo, jer je u 
toku ovog mjeseca uloženo mnogo napora da se podignu kuće narodu. Sag- 
rađeno je 450 kuća od toga je 150 kuća nepokrivenih, još nije riješeno pita- 
nje izgradnje kuća i to uslijed oskudice u materijalu i prevoznim srestvima. 
Kuće se grade ali sada malo sporije jer pomoć  koju nam je dala vojska sada 
nemamo a i zbog toga što je narod zaposlen oko sabiranja kukuruza i druge 
ljetine.
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Izbor za narodnu vlast odnosno za izbor odbornika za pojedina mjes- 
na područja i sreski narodni odbor imaju vrlo dobre rezultate. Svijest kod 
naroda je dosta velika što se vidi iz toga da je narod poveo računa koga će 
da bira u narodnu vlast, partija je predvidila ljude koji će da uđu u narodnu 
vlast a zatim je dato narodu na volju da i isturi kandidate iz svoje sredine 
gdje se vidjelo da su istureni baš oni ljudi koje je partija predvidjela. Pred 
same izbore održane su konferencije sa narodom gdje se narodu objaš- 
njavalo o izborima i proučavao se izborni zakon, narod se ovakvim konfe- 
rencijama odazivao masovno. Izbori su prošli u dosta dobrom redu, bilo je 
nekih grešaka i sporine ali je to dolazilo otud što je priličan broj nepismenih 
glasova. Narod je na izbore došao vrlo organizovano.

Dar od Maršala Tita koji je dodijeljen na naš srez odnosno narodu 
Kozare imao je vrlo dobar odjek u narodu, dok je kod samodjelenja bilo ma- 
njih grešaka. Po pitanju raspodjele pomoći održane su konferencije sa naro- 
dom gdje je narod sam isticao kome šta treba da se da od pojedinih dobi- 
veni stvari.

Sjetva koja prestoji na našem srezu još nepočinje jer narod nema 
sjemena a mnogi nemaju tegleće stoke, traktore kojima raspolažemo nemo- 
žemo upotrijebiti jer je oskudica u benzinu. Narod nemože da plati traktore 
odnosno da plati benzin i traktoristu jer je mnogo skupo, jedan dulum 400 
dinara.

Ishrana naroda za sada je dosta dobra dok se narodna vlast brine 
samo o onima koji su došli iz ropstva i onima koji nisu imali ništa usjeva, no- 
včana pomoć narodu je dosta pomogla.

U skoro vreme pojavila se jedna grupa bandita u prosari koja je na- 
pala tri čovjeka i zaklala ih isti su išli po drva u Prosaru. Za iste se uopšte 
nije znalo dok se taj put nisu otkrili, jer uopšte nisu izlazili pred narod.

Rad narodno oslobodilačkog fronta u glavnom za ovaj mjesec dana 
na rad oko izbora narodnih odbora kao i što boljih rezultata na samim iz- 
borima. Štampa koja je stizala u glavnom je prorađivana je ali naj više je 
pažnje posvećeno zakonima o biračkim spiskovima i uopšte zakonima koji 
su donešeni  na zasjedanju privremene narodne skupštine.  Narod grada 
Bos. Dubice još ni danas nije sav okupljen u NOF i to u glavnom žene Musli- 
manske kao i omladinke koje nikad nisu izlazile pred narod ovih ima jedan 
manji dio, dosta je teško okupiti taj narod jer je pod uticajem svojih starijih. 
Ima izvestan broj koji su došli iz Beograda i nastoje da stvore pozicije kod 
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ljudi politički  zaostalih i  ljudi nacionalno nesvesnih,  ali  na te sve stvari 
dosta se pazi.

U svim ovim radovima partiska organizacija se osjećala kao rukovo- 
dioc i inicijator, radila je u priličnoj mjeri, ali nije opet pored tolikih zada- 
taka koji su stajali pred partiskom organizacijom dala dovoljne pomoći dabi 
se ti zadatci što bolje i na vrijeme izvršili. Disciplina kod članova partije nije 
naj bolja a to se vidi iz toga kada se zakaže sastanak ili konferencija nedo- 
laze na vreme. Ima nediscipline kod pojedinih komiteta a također i laba- 
vosti, a to se osjeća baš sada pred samu reorganizaciju odbora. Opštinski 
komitet Pounjska učinio je grešku gdje su kažnjeni svi članovi istog komite- 
ta, od strane ovog komiteta. Žito koje je trebalo podijeliti narodu opštinski 
odbor je prodao i namirio je svoje potrebe, dok je naroda bilo gladnoga.

Rad sreskog komiteta KPJ bio je priličan i davao je pomoć na terenu 
ali se ta pomoć svodila na jednog ili dva člana dok su ostali bili zauzeti dru- 
gim poslovima. Sreski  komitet radi kao cjelina dosta dobro ali  je dosta 
malen i rad je otežan.

Rad narodne vlasti u toku ovog mjeseca bio je priličan ali se osjećalo 
mrtvila i labavosti jer su mnogi očekivali da neće biti izabrani na izborima. 
Sada novo konstituisani narodni odbori nisu se još snašli u svome radu jer 
ima mnogih koji su prvi put stupili u narodnu vlast. Sreski odbor je dosta 
promjenjen tako da se ljudi još nemogu snaći pred zadatcima koji stoje pred 
njima.

Rad SKOJ-evske organizacije dobar je,  njeni  rad za ovaj mjesecu 
uglavnom je kao i u članova partije [,] izbo[ri] i izgradnja kuća, njihov rad u 
organizovanosti za izbor bio je dobar. SKOJ-evska organizacija mnogo je 
zainteresovana u svim tim radovima. U samom proširenju SKOJ-a uspjelo se 
dosta dobro tako da je do danas sva omladina odraslija okupljena u SKOJ 
sem one omladine koja je došla iz njemačke. Disciplina kod njih nije na 
visini a naročito kod članova koji su u zadnje vrijeme primiti. Sama nao- 
brazba kod SKOJ-a još je vazda slaba i to teoretsko politička što im mnogo 
smeta u radu, a i tome je razlog što su ljudi samouki kao i oskudica za sami 
kadar a i kadar koji postoji nije u stanju da dadne pomoć dovoljnu.

Rad AFŽ-a dosta je dobar, zadatci koji se pred žene postavljaju one 
ga izvršavaju. Sastanci žena u zadnje vreme vrlo su se slabo održavali. 
Popis nezbrinute djece još nije dovršen, i to usled toga što sami tiskanica 
nije bilo, a sada se piše čist papir. Dječiji dom primio je jednu manju koli- 
činu siročadi, ali djeca su još vazda neobučena i sama hrana za njih nije naj- 
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bolja. U dom može se primiti 250 djece, a neopskrbljene djece ima hiljadu i 
više.

Smrt fašizmu [ — ] Sloboda narodu […]

[Dokument br. 8]

Sreski komitet KPJ za Bos. Dubicu 12 – XI – 45.

Okružnom komitetu KPJ za Banja Luku

Dragi drugovi,

Šaljemo Vam kratak izvještaj o izborima na našem srezu.

Izbori su uglavnom protekli u redu i bez ikakve smetnje. Bilo je po- 
negdje i nepravilnosti, najviše u ispunjavanju zapisnika. Iako je bilo neugod- 
no vrijeme ipak se na izbore odazvalo 95,84% od kog broja je glasalo u 
kutije bez lista 228 glasača. Tih glasova većim dijelom je otišlo iz neznanja i 
zbunjenosti, a nešto i namjerno, jer ima ljudi protiv NF. Tih slučajeva većina 
je u Dubici no [na] sva [druga] četiri biračka mjesta.

Uz ovaj dopis prilažemo vam pregled glasanja, tako da ćete najbolje 
moći vidjeti.

O pojedinostima, kao [na primjer] dolazak na birališta, odvoženje i 
dovoženje bolesnih, o raspoloženju i t. d. pisaćemo članke za štampu, a je- 
dnim opširnijim izvještajem izvjestićemo i Vas.

Uz drugarski pozdrav,

S. F. — S. N. [...]

[Dokument br. 9]

Sreski komitet KPJ. Bos. Dubica

19. XI. 1945 god.

Okružnom komitetu KPJ BANJA LUKA.

Dragi drugovi,

Na 13. ov. mj. Poslali smo Vam rezultate izbora sa našeg sreza. Sada 
Vam šaljemo opširniji izvještaj na osnovu vašeg traženja dopisom sa 12. XI. 
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ov. god. a koji smo dopis dobili 10. ov. mj. Naveče, koji je izvještaj toga dana 
trebao da bude kod Vas, te smo eto u zakašnjenju sa istim.

Predizbornu kampanju vršili smo pomoću aktiva agitatora koji smo 
aktiv oformili u početku kampanje. Po svim selima po većim zaseocima i 
kvartovima u gradu održali smo konferencije po svim pitanjima a najviše po 
pitanju izbora. Te konferencije su uspjele jer smo pomoću njih stvorili inte- 
resovanje naroda za izbore, kao i za veliki sreski zbor koji je održan 4. ov. 
mj. i koji je upotpunosti uspio.

Narod je bio zainteresovan za izbore to se vidi po odzivu na iste i 
odan je narodnom frontu što se vidi da je za njega i glasao izuzev jedan mali 
procenat  koji  je  bio  protiv  fronta.  Muslimani  su  se  na  izbore  odazvali 
upotpunosti  a pogotovo kad se uzme u obzir Orahova gdje su došli  na 
izbore sto po sto. Najslabiji odziv bio je iz sela Pobrđana i Čitluka na gla- 
sačkom mjestu Čitluk i iz sela Slabinja na glasačkom mjestu Slabinja. Na 
sami  dan izbora  vidilo  se  veliko  zadovoljstvo  i  ozbiljnost  naroda  jer  je 
dolazilo staro i bolesno i strpljivo čekao svaki na red. Tajnost izbora nije 
povređena, ali je ipak bilo slučajeva kod pojedinaca većinom kod žena da 
javno bace kuglicu u kutiju. Ono što je glasalo protiv N. F. dobar procenat 
od toga je nesvjesnost u glasanju jer je bilo slučajeva da kada se omakne 
kuglica glasaču u kutiji bez liste na licu mjesta izjavljuje i moli da se to 
povrati, a bilo je i ti slučajeva da poneka žena ode kući plačući. Sudeći po 
svemu može se reći da, je pored svih prigovora oko podjele socijalne po- 
moći ipak narod uz narodni front i da je političko stanje na našem srezu 
dosta dobro, što neznači da ima još ljudi koji se neslažu sa politikom fronta 
koje još treba ubjeđivati i boriti se protiv njihovih mišljenja. Mi smo napisali 
članak o toku izbora i nekim pojedinostima i poslali uredništvu listova koje 
mi dobivamo.

Partijska organizacija u predizbornoj kampanji u prvi mah nije se 
založila najbolje niti je pridavala važnost izborima. Našim obilaskom par- 
tijske organizacije pomogli smo na terenu članstvo da se moglo bolje anga- 
žovati za izbore te se ta neaktivnost prilično otklonila. Najveći nedostatak 
kod partijske organizacije je u tome što se nije dovoljno založila za tehničke 
pripreme kao na primer, sređivanje birački spiskova jer je i ovoga puta po 
neko ostao ne upisan, a bilo je i tih slučajeva da je po neko upisan i dva 
puta. Općenito uzevši partijska organizacija na čitavom srezu ne osjeća se 
odgovorna u dovoljnoj mjeri što se najviše odrazilo po pitanju izveštavanja u 
toku izbora i po završenim izborima te i mi nismo mogli na vrijeme izveš- 
tavati okružnu izbornu komisiju kao i Vas. Ta neodgovornost je i po drugim 
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pitanjima. Mi smo na svom sastanku riješili da ove pojave ispitamo i da po 
tome ukažemo članstvu na terenu a pored toga izrazite slučajeve komisijski 
ustanovimo i da Vam pošaljemo svoj predlog po našem mišljenju šta bi tre- 
balo učiniti po tom pitanju.

Ovom izveštaju prilažemo i podatke o izborima po kome će te naj- 
bolje moći vidjeti koliko se naroda odazvalo, koliko glasalo za frontu, koliko 
protiv i koliko nije došlo na izbore.

Uz drugarski pozdrav, 

Smrt fašizmu – Sloboda narodu! 

Za sreski komitet KPJ.

Miljatović Vasilije

[Dokument br. 10]

Sreski komitet K. P. J. za Bos. Dubicu

30. XI. 1945 god.

Okružnom komitetu K. P. J. Banja Luka.

Dragi drugovi, 

Šaljemo Vam mjesečni izvještaj za ovaj mjesec o stanju na terenu, o 
radu Partijske organizacije, o stanju i radu SKOJ-a i ostalih organizacija koje 
postoje na ovome srezu i to kako sledi:

POLITIČKO STANJE, i ako se narod na terenu ovog sreza hrve sa ve- 
likim teškoćama, nestašicom hrane i zaprežne stoke, živeći u nedograđenim 
kućama dosta velikim dijelom kao i  u  svim ostalim nezgodama ipak je 
političko stanje dosta dobro, a pogotovu što se tiče sela. U samom gradu 
Dubici nebi se moglo reći da je političko stanje najbolje. Bratstvo je slabo 
zastupljeno. Uzrok tome je što u gradu ima ljudi, koji još nisu raščistili sa 
starim šovinističkim pojmovima. To se odražava većinom kod srpskog dijela 
naroda, koji je došao bilo iz Njemačke, bilo iz Beograda, a i u samom gradu 
ima ljudi koji su sa istim nazorima. To trvenja nije otvoreno, ali se ipak 
osjeća negodovanje i gunđanje jednih protiv drugih i nema one prave har- 
monije i zajedničkog rada između srba i muslima koja bi trebala da bude. 
Što se tiče Hrvata njih kod nas ima vrlo malo i to same žene koje se još nisu 
saživile ni sa jednima ni sa drugim. Razlog tome je što se nije pored ma- 
sovnih  konferenci  i  pojedinačno  prilazilo  ljudima  i  govorilo  o  važnosti 
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bratstva i jedinstva. Pored toga ponekad i sami odbori narodne vlasti svom 
poslu pogriješe po najviše u djelenju sjemena pa i ostalih stvari, koje greške 
imadu slab politički odraz. Te greške se pred narod iznose i otvoreno pri- 
znaju i većina naroda pravilno shvati položaj narodnih odbora i njihovo zala- 
ganje da se što manje griješi. Ovaj komitet po toj stvari preuzeo je mjere 
putem razgovora sa pojedincima na koje se ovo odnosi i o tom poslu da se i 
ako sporo ipak uspjeti. Da je političko stanje na ovom srezu dobro najbolje 
se vidjelo na izborima 11-og novembra. Toga dana narod je 96% izašao na 
izbore i svjesno glasao za narodni front, izuzev manjeg dijela koji je glasao 
u kutiju bez liste, a i u tom dijelu bilo je i onih koji su nesvjesno ili nehotice 
bacili kuglicu u kutiju bez liste. Istina je da na izbore nije izašlo 517 glasa- 
ča. To se većinom desilo u onim selima koja su pripala dubičkom srezu sa 
ranije kostajničke opštine. Bilo je takvih i sa ostali mjesnih odbora ali dobar 
dio od toga bio je bolestan. Eto sve nezgode pa ni elementarne nepogode 
nisu narod ostavile da nedođe na izbore osim toga navedenog broj akoga mi 
smatramo da je ipak velik. Izborna komisija i komisija za biračke spiskove 
nije odigrala svoju ulogu. Bilo je malo sporosti u radu a i spetljanosti u 
biračkim spiskovima pa čak i tih slučajeva da nisu svi glasači bili upisani u 
biračke spiskove i ako manji broj, a bilo je i toga da su poneki ljudi bili i dva 
puta uvedeni u birački spisak.

PARTIJSKA ORGANIZACIJA, na ovome srezu ima sada 472 članova 
K. P. Od toga broja ima radnika 7 [,] intelektualaca 3 [,] a ostalo su seljaci. 
Kandidata ima 62. SKOJ-a ima 2 101. Naš komitet sastavljen je od 6 članova 
koji su svi zaposleni na razne dužnosti osim sekretara komiteta. Po svom 
sastavu komitet bi mogao raditi, ali kod nas se osjeća nesamoinicijativa i 
zapetljanost, a pomalo i neodgovornost. Još nijesmo uspijeli da pronađemo 
vrijeme, da stignemo na sva mjesta gdje mora da se nađe član komiteta. Na 
svim  mjesnim  teritorijama  formirali  smo  mjesne  biroe  osim  Orahove  i 
Dubice. U Orahovoj postoji samo jedna ćelija koja je vezana za komitet. 
Mjesni biroa imamo 17 i to po 3–4–5 članova, kako i koliko na kom mjestu 
ima ogranaka. U partijskoj organizaciji kod dobrog dijela osjeća se neodgo- 
vornost i tromost koja povlači za sobom ne izvršavanje partijski zadataka na 
vrijeme.  Politička svijest  kod svih  članova je  niska iz  čega proističe da 
poneki član partije daje ostavku otvoreno – da nebude član partije a poneki 
prekine dolazak na sastanke i prestaje raditi. Usled svoje političke nedora- 
slosti mnogi članovi često puta [?] pred ljudima koji hoće na ovaj ili onaj 
način da njihova nakaradna postavka dođe do izražaja. To se najviše odra- 
žava pri djelenju socijalne pomoći i samopomoći u opšte, kao i u političkoj 
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borbi.  Pored toga u partijskoj  organizaciji  osjeća se i  hegoisma.  Mnogi 
članovi postavljaju pitanje svoje plate – pitanje poboljšanja svog ekonom- 
skog položaja neobazirući se na opštu stvar. To se najviše pojavljuje kod 
članova mjesnih odbora. Desio se slučaj u Međeđi da su članovi Partije 
prodali veću količinu sijena koje je ukošeno za bivšu Ravljansku opštinu. Ti 
članovi Partije bili su tada članovi opštinskog odbora i to su učinili bez zna- 
nja sreskog odbora i novac primit za sijeno međusobno su podijelili i trošili 
ga u svoje lične svrhe. Taj slučaj je skoro otkriven. Ovaj komitet oformio je 
partijsku komisiju koja će stvar ispitati poslije čega će mo donijeti svoj za- 
ključak i poslati svoje mišljenje i predlog tome komitetu na riješenje. Poslije 
izbora članovi ovog komiteta održali su sastanke sa mjesnim ćelijama koje 
su slabije, na kojima se govorilo o svim ovim nedostatcima i pojavama u 
organizaciji i u tome se vrlo dobro uspjelo kod onih ćelija u kojima su čla- 
novi Partije stariji i odgovorniji. Isto tako održali smo konferenciju sekre- 
tara Partijskih biroa, sekretara i predsjednika mjesni n. odbora, zaduženih 
poslovođa koji su članovi Partije, na kojoj se konferenciji govorilo po svim 
onim pitanjima koja su pretresana na konferenciji sekretara sreski n. Odbo- 
ra, sekretara sreski komiteta koja je održana u Banjoj Luci 25. ov. mj. Miš- 
ljenja smo da će poslije ove konferencije biti prekretnica u daljem radu.

SKOJEVSKA ORGANIZACIJA, ova organizacija kako je napred nave- 
deno broji 2101 članova. Proširenjem ove organizacije mnogo se je raspli- 
nula. Primljeni su drugovi i drugarice dosta mladi tako rekući djeca koja 
nisu za tu organizaciju dorasla. Tako mladi i nedorasli nisu mogli ni shvatiti 
svoju dužnost ni važnost organizacije. Polet i radni elan kod naše omladine 
je prilično opao. Uz ovu rasplinutost još je i to da je dosta slaba pomoć 
davana tako mladim Skojevcima, pa se nisu mogli  ni  snalaziti  u svojim 
poslovima i na osnovi svoga ne snalaženja i niske političke svijesti došlo je 
do svega što je gore navedeno. Ni sam sreski komitet SKOJ-a sada nije 
potpun. Jedan član tog komiteta drug Rade Vučen odselio je u Vojvodinu a 
drug Milorad Vignjević  pohađa gimnazijski  kurs i  neće moći  mnogo da 
pomogne  omladinskoj  organizaciji  na  terenu.  Tako  je  taj  komitet  ostao 
svega sa 4. člana. Ovaj komitet SKOJ-a ako se nebi proširio neće mnogo mo- 
ći učiniti na terenu sobzirom da su i oni uposleni na druge dužnosti. Mi smo 
riješili da obilazeći partijsku organizaciju osiguramo veću pomoć SKOJ-a s 
tim da slabije aktive posjetimo i da im direktno pomognemo.

NARODNA VLAST, Sreski odbor n. vlasti još se nije potpuno snašao 
u svim poslovima, ali ipak na putu je svoga osamostaljenja. Naj veća je 
mana kod njih što su u poslu spori i što pojedinac nezna čuvati svoje dosto- 
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janstvo i ugled sreskog odbora, što proističe iz neozbiljnosti kod pojedinih 
članova. Što se tiče odelenja u tom odboru, prilično su sređena. Činovnika 
imade dovoljan broj samo im nedostaje jedan stručnjak statističar, dok refe- 
rente po svim granama imadu. Sekreterijat su prilično sredili, personalno 
otsjek vodi vrlo dobar i siguran čovjek. Mjesni n. odbori još nerukovode u 
svojim mjestima u punoj mjeri. Najviše su se izgubili u tom što se nisu osla- 
njali na svoje mjesne skupštine, da ih ti ljudi u poslovima pomognu. Ukoliko 
su se i oslanjali to je bilo dopisom iz kancelarija na birokratski način, te su 
na taj način ili svaki put neuspijeli ili teret primili na sebe, te na taj način 
nisu mogli udovoljiti potrebama posla. Po pitanju pokretanja rada mjesnih 
n. odbora poslije ovog sastanka o kome smo napred govorili riješili smo 
održati sastanke sa mjesnim skupštinama te će mo im na taj način pomoći, 
a za neizvršenje zadatka viših odbora pozivati članove odbora koji su komu- 
nisti na odgovornost. 

ANTI-FAŠISTIČKI FRONT ŽENA, u posljednje vrijeme žene po seli- 
ma su počele održavati čitalačke sastanke, dok masovne akcije žene rijetko 
vrše. Poslednja akcija žena je bila posjeta doma ratne siročadi i to žena iz 
grada. O toj akciji govorilo se i u selima, te na taj način pokrenute su žene 
koje će sada početi posjećivati diječi dom donoseći životne namirnice za 
djecu.

SINDIKATI, udruženja radnika u sindikalne podružnice kod nas je 
bilo nakardno postavljeno. Bila je samo jedna područnica svih činovnika, 
namještenika i svih radnika raznih struka, a uprava te područnice nazvana 
je mjesnim sindikalnim vjećem. To se je prije izvjesnog vremena popravilo. 
Sada je formirano 6 sindikalnih područnica od radnika raznih struka i iza- 
brano je mjesno sindikalno vjeće koje se povezalo sa zemaljskim sindikal- 
nim vjećem u Sarajevu, preko kojega će moći rešavati svoja radnička pita- 
nja. Radnici su vrlo slabo kao i činovnici i namještenici osigurani sa is- 
hranom. Zadruga u kojoj  su učlanjeni nije uspjela da im nabavi  životni 
namirnica koje su za njih najpotrebnije. Tu je bio odraz upravnog odbora 
njihove zadruge. Mi smo isforsirali smjenu toga odbora, a sada novi zad- 
ružni odbor počeo je da se bavi pitanjem dobavke potrebnih namirnica za 
sve radnike i činovnike.

PROSVETA, na našem srezu radi osnovnih škola, jedna niža gimna- 
zija i 6 analfabetskih tečajeva. Ovih dana održana je konferencija učitelja na 
kojoj je riješeno da svaki učitelj održi ako ne više makar po jedan anal- 
fabetski tečaj obavezno. Ova nedelja je kampanja protiv nepismenosti. Kul- 
turno-prosvetni odbor izdao je zidne novine posvećene suzbijanju nepisme- 
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nosti i taj broj usmenih novina odaslan je po svim mjesnim odborima. Po 
pitanju nepismenosti održavaju se konferencije po selima i ove nedelje vrši 
se upis na terenu. U tome poslu učestvuju muslimansko kulturno društvo 
Preporod, koje radi da se muslimanski svijet upisuje u tečaj naročito ženski, 
kao i srpsko društvo „Prosveta“. Pri našoj gimnaziji postoji internat, u kome 
se nalazi 148 đaka. Internat je vrlo slabo snabdjeven inventarom koji mu je 
potreban. Jedino imamo dobre prostorije i u njima peći i za sada je snab- 
djeven drvetom. Kreveta ni slamnjača nemamo nikako, pokušali smo da 
pronađemo krevete ali u tome još nismo uspjeli a izgleda daće mo slam- 
njače nekako nabaviti. Djeca su u internatu dosta golužava a pogotovu bosa 
a i sa namirnicama vrlo slabo stojimo osim žita. Budžetske mogućnosti su 
vrlo slabe da nabavimo sav inventar i hranu koja je potrebna za ovaj in- 
ternat. Sad su se preduzele mjere da se preko zadruge nabave potrebne 
životne namirnice, kupus, krumpir, i ostalo.

SOCIJALNA POMOĆ, u djelenju socijalne pomoći do sada se mnogo 
griješilo tako da se nije vršila pravilna raspodjela. Sreski n. odbor poduzeo 
je mjere da se te greške isprave. Prišlo se tome da sam narod određuje po- 
moć onome kome treba a i koliko mu treba. U tome poslu se prilično uspje- 
lo. Došlo se do toga da je sam narod veći broj molbi odbio a bilo je slučajeva 
da si pojedini podnosioci molbe i sami odustajali od pomoći kad se upot- 
punosti obrazložilo kome u stvari ta pomoć pripada. Na našem terenu ima 
ih takvih koji nemaju na osnovu čega praviti molbe niti imaju pravo na 
novčanu pomoć, a nemaju žita – gladni su. Spisak takvih porodica sreski n. 
odbor poslao je okružnom odbroru i svoj predlog da im se pomogne u žitu u 
koliko to bude moguće.

ZADRUGE: Na našem srezu osnovano je 21 zadruga, koje neke od 
tih nisu ni registrovane. Rad tih zadruga sve se uglavnom na ono što dobiu 
iz trgovačkih preduzeća, dok nema ni jedne koja bi samoinicijativno naba- 
vila ni ono što je najsitnije, a što je neophodno potrebno za zadrugare. Po- 
red toga zadružni odbori pa makar u njima bili i članovi partije većinom su 
neaktivni i nesnalažljivi u jednom takvom poslu s kojim nisu baratali. Mi 
mislimo održati  jedan deseto-dnevni  kurs sa poslovođama u zadrugi  na 
kome bi naučili bar ono što je najpotrebnije za rukovođenje jedne zadruge. 
Poslali smo i jednoga druga u Sarajevo na zadružni kurs koji je od nas i 
tražen. Mi smo poduzeli sve mjere da se odmah registruju sve zadruge koje 
još to nijesu učinule i da se preko zadružnog odbora povežu sa glavnim 
savezom Zemljoradničkih Zadruga u Sarajevu. Te da  bi mogli da podignu 
potreban kredit s kojim bi oživili rad zadruga.
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JAVNA BEZBJEDNOST: Narod po selima a tako isto i u gradu nije 
dovoljno obezbjeđen. Dešava se da se u ponekom selu osjetila i ako ne mno- 
go krađa. Vrlo mali broj milicije imamo na terenu a i koliko ih ima nemaju 
dovoljno spremni da ulaze u trag ovim krađama. Isto tako dešavale su se 
krađe i u samom gradu Dubici, te smo radi toga uveli patroliranje u gradu, 
a te patrole sastavljamo od najboljih ljudi te smo tu krađu suzbili.

Nastojali smo da u ovom izveštaju prikažemo pravo stanje na ovome 
srezu a vjerujemo da je možda nešto i propušteno pa Vas molimo da nam 
ukažete na te propuste. [...]

[Dokument br. 11]

Sreski Komitet KPJ Bos. Dubica

25. XII. 1945 god.

OKRUŽNOM KOMITETU KPJ BANJA LUKA

Šaljemo Vam mjesečni izvještaj za ovaj mjesec o stanju i radu na te- 
renu našeg sreza.

Političko stanje:

Samo političko stanje na našem srezu nije tako dobro radi nedosta- 
taka u ishrani, jer ima na našem terenu veliki broj gladnih familija. Ono žita 
što stigne za dijobu gladnom narodu dijeli se po tablici, a to je malo iz tih 
razloga što baš u onim krajevima gdje ima gladi nije ove godine bilo nekih 
drugih jela nego im samo preostaje da se hrane suhim kruhom koji dobiju 
po tablici. Golotinja i bosotinja koje još uvijek ima na našem terenu u prili- 
čnoj mjeri, mnogo ometa sam politički rad jer se mnogi osjećaju nezado- 
voljni jer nemogu da se snabdiju sa odjećom i obućom. Polovna roba koja je 
stigla da se dijeli narodu još se nije počela dijeliti a uzrok tome je što je ta 
roba preuzimana najprije u ruke sreskog odbora vlasti a po tom u ruke dr- 
žavnog preduzeća koje još do danas nije dobilo niti cijene niti naredbe da tu 
robu dijeli a narod stavlja pitanje što se do sada nešto ne preduzima.

Samo političko stanje u Bos. Dubici za sada nije zadovoljavajuće poš- 
to se još opaža pomalo nacionalne mržnje i kod naroda i kod pojedinih čla- 
nova mjesnog N. Odbora tako da su u posljednje vrijeme neki članovi mjes- 
nog N. Odbora u posljednje vrijeme pronalazili način kako bi podnijeli os- 
tavku na dosadašnjoj dužnosti, i 24. ov. mj. 4. muslimana  iz mjesnog N. 
Odbora Bos. Dubice podnijeli su ostavku od kojih dva članovi KPJ. Sreski 
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komitet postavio je predase da tu svu stvar ispita a da se iz mjesnog vjeća 
izaberu novi ljudi u odbor, što po ovoj stvari učinemo mi će mo Vas oba- 
vjestiti.

Političke konferencije se održavaju po svim pitanjima koja iskrsavaju 
na terenu našeg sreza, i pored svih gore navedeni poteškoća narod se ipak 
dosta dobro odaziva svojim pozivima a i radu koji se zatražuje od njega. U 
poslednje vrijeme na konferencijama se mnogo posvetilo pažnje oko prora- 
de nacrta Ustava sa narodom. U gradu je održano jedno predavanje o nacr- 
tu Ustava. Na ovim konferencijama bilo je prilično naroda, diskusija je bila 
dosta živa a narod je živo zainteresovan. A i pored toga što se radilo nije se 
uradilo dovoljno ostalo je još nekih zaseoka sa kojima nije prorađen nacrt 
Ustava što će biti završeno u najskorije vrijeme.

Mjesni odbori Narodnog fronta formirani su u svim mjestima tako da 
se sada već lakše radi, pristupili su održavanju političkih konferencijama sa 
narodom koje su u mjestima u poslednje vrijeme bile zalegle. U samom poli- 
tičkom radu dosta pomažu drugovi koji su demobilisani iz jugoslavenske Ar- 
mije, drugovi koji su demobilisani i koji su stizali na naš teren narod ih je 
primio sa oduševljenjem, sam njihov odnos je sa narodom dosta dobar, vrlo 
mali broj demobilisanih traži zaposlenje a koji su se obratili i tražili zapo- 
slenje mi smo nastojali da im udovoljimo, neke od njih smo poslali smo na 
zadrugarske kurseve a neke zaposlili u trafikama.

Familije koje nemaju radne snage oskudjevaju sada u zimsko vrijeme 
u ogrjevu a preko konferencije se nastoji govoriti o pomoći tim familijama 
što se i čini.

PARTIJSKA ORGANIZACIJA

Na ovom srezu ima sada članova KPJ .... [nije upisano] od toga broja 
ima radnika ....,  intelektualaca ....  a ostalo su seljaci.  Kandidata ima .... 
Članstvo SKOJ-a ima .... . Naš sreski komitet sastavljen je od 7. članova od 
kojih su svi zaposleni u raznim ustanovama osim sekretara komiteta. Ovaj 
bi komitet mogao da radi ali još nema objedinjenog rada između članova 
komiteta, nema jednog zajedničkog plana rada kako bi se moglo planski ra- 
diti i posvršavati poslove na vrijeme. U svim mjestima održani su sastanci 
mjesnih ćelija na kojima je sastancima demokratskim putem izabrato mjes- 
no rukovodstvo biro ćelija.

Biroa jedino nemamo u Orahovi pošto ima mali broj članova KPJ.a 
koja je ćelija  vezana direktno za sreski  komitet.  Na tim Partijskim sas- 
tancima izabrani su delegati za sresku Partijsku konferenciju. U partijskoj 
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organizaciji osjeća se kod većine članova partije neodgovornost i labavost 
te se iz tih razloga neizvrše neki zadatci koji se postavlja pred njih, mnogi 
drugovi i koji bi htjeli da se upuste u političku borbu sa nekim ko ometa rad 
nemogu jer se osjećaju nejaki a i radi same niske teoretske izgradnje. 

U zadnjem izvještaju smo Vam javili da smo formirali Partijsku komi- 
siju za ispitivanje članova KPJ.  U mjestu Međeđa koji su prodali narodno 
sijeno a pare su podjelili međusobno. Sijena je bilo jedan vagon a njih je bilo 
petero. Komisija je ispitala svu stvar, sjeno su ukosili zarobljenici a radna 
četa je sijeno sabrala u svrhe naroda. Kada je sijeno sabrato tadašnji op- 
štinski odbor je prodao a novac podjelio među sobom tako da je svakog od 
njih zapalo po 500 hiljada dinara za koji su novac navodeći bili vrlo potrebni 
da se obuku i obuju i da se podmire njihove lične potrebe. OZN-a je istu ovu 
stvar ispitivala i predala ih Sudu a Vi nam dajte predlog šta da radimo sa 
njima jer su sve petero članovi KPJ. Oni još navode da je sreski N. Odbor 
znao za to i da su oni sreski N. Odbor u svom mjesečnom izvještaju izvjestili 
o tome.

SKOJEVSK-a ORGANIZACIJA

Ova organizacija dosta ima propusta u svom radu a to proističe od 
toga što se mlađi članovi SKOJ-a teže saživljavaju sa problemima koji iskrsa- 
vaju pred njima, a i usled svoje mladosti nemoćni su da ponekad izvršavaju 
zadatke koji stoje pred njima. Prokušavanje u radu i čeličenje u masovnim 
akcijama u poslednje vrijeme se kod omladine ne zapaža što je razlog da je i 
unijeto mrtvilo u omladinu, osjeća se i to da je dosta slaba pomoć skojevske 
organizacije od strane Partije i od Skojevskog sreskog rukovodstva. Članovi 
sreskog Skojevskog rukovodstva pohađaju gimnazijski tečaj te ih tako vrlo 
malo ostaje za rad sa omladinom. Po svim mjestima formirana su mjesna 
Skojevska rukovodstva što će ipak da objedini rad omladine što doskora 
nije bilo a što je ometalo u radu.

NARODNA VLAST

Sreski odbor Narodne vlasti još nije postigao da zadatke i probleme 
riješi na vrijeme i tačno ali se ipak zapaža svakog dana da je samostalniji u 
svom radu. Na 11. ov. mj. održana je sreska skupština narodne vlasti na ko- 
joj su iznijeti izvještaji o dosadašnjem radu Narodnog odbora. Na skupštini 
su postavljeni i mnogi zadatci pred izvršni odbor a i pred samu skupštinu 
koji treba da se izvrše do iduće skupštine. Skupština je vrlo dobro uspjela u 
svome radu.  Sreski  N.  Odbor je  sredio dosta  dobro svoje kancelarijske 
poslove a kontrola nad činovničkim poslom se vrši da bi rad bio što isprav- 
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ni. Pomoć mjesnim narodnim odborima se daje u priličnoj mjeri. Rad mjesni 
narodni odbora pomalo se sređuje dok imamo dva mjesna odbora koji su 
slabi u svom radu a i u odnosu sa narodom. Mjesni Narodni odbor Slabinja 
bio je u svom radu dosta netaktičan u odnosu sa narodom što je izazvalo 
negodovanje  sa  narodom,  sam međusobni  odnos  članova  mjesni  odbor 
Slabinja bio je vrlo slab ššto je uveliko kočilo rad i razvoj naroda i odbora. 
Pored svega toga uhapšen je od strane OZN-e sekretar mjesnog odbora 
Slabinja Janko Bajalica a ujedno i sekretar mjes-ćelije koji je kako se tvrdi u 
Jasenovcu kada je bio u logoru prokazivao neke drugove te je počinio neke 
greške koje ga terete. Odbor Narodne vlasti Slabinja je skoro sav rasvormi- 
rat i moramo pristupiti ponovo izboru mjesnog odbora, iz mjesnog vijeća. 
Skorom isti slučaj je i u Bos. Dubici.

ANTI-FAŠISTIČKI FRONT ŽENA

U najskorije vrijeme žene su počele da se bolje odazivaju na konfe- 
rencije i da posjećuju analfabetske tečajeve. Na našem terenu ima priličan 
broj  nepismeni žena, do skoro nijesu bile izabrane odborice AFŽ-a. a u 
zadnje vrijeme na konferencijama su izabrani i mjesni seoski odbori AFŽ-e, 
te su ipak žene sada dobile svoje rukovodstvo i rad je krenuo napred. Ofor- 
mite su čitalačke grupe koje posjećuju priličan broj žena.

PROSVETA

Izmjena u otvaranju novih škola i popuni učitelja na našem srezu ni- 
je bilo nikakvih. Novih analfabetskih tečajeva na terenu našeg sreza ima ..... 
koji su počeli sa radom i koji se posjećuju redovno od strane napismenih 
drugova i drugarica, gradi se nekoliko kulturnih domova gdje će moći više 
da se okuplja narod na masovne konferencije.

SOCIJALNA POMOĆ

O rješavanju molbi za socijalnu pomoć mogli bi da kažemo da smo 
uspjeli u priličnoj mjeri jer su same molbe rešavane na masovnim konferen- 
cijama gdje je narod odabrao ili zabranjivao kome treba a kome ne treba 
socijalna pomoć. Narod je vrlo zadovoljan što se na ovaj način dodjeljuje i 
riješava socijalna pomoć.

JAVNA BEZBJEDNOST

Narod nije dovoljno obezbjeđen jer se još uvjek dešava krađa i pone- 
ka svađa na terenu našeg sreza. Još uvjek imade nedovoljan broj milicije a i 
ono što ima dosta su nesposobni dabi mogli  sprovoditi  krivične ispite i 
saznavati po krivičnom djelu.
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Mi smo Vam u ovom izvještaju u glavno iznijeli stanje na našem sre- 
zu pa ako je nešto propušteno molimo Vas da nam ukažete na propust.

S TITOM u konačnu pobjedu.

Za sreski komitet KPJ.

Миљатовић Василије

[Dokument br. 12]

Sreski komitet KPJ. Bos. Dubica

27. XII. 1945 god.

Okružnom komitetu KPJ BANJA LUKA

Dragi drugovi, 

Dostavljamo Vam spisak drugova sa kratkim karakteristikama koji su 
od strane ovog komiteta predviđeni da bi došli u sreski komitet, i to po 
ovom redu:

MEDIĆ DRAGAN, član je mjesnog biroa za Gor. Gradinu. Pošten je 
dosta vrijedan i kao komunista čvrst, ima vrlo lijepe uslove za dalji razvoj.

VUČEN DUŠAN, Član je ogranka mjesne ćelije Mirkovac, drug je 
demobilisani oficir, vrlo dobar i pristupačan, dosta je klasno svjestan u radu 
uporan i sa masama se brzo povezuje. Kao čovjek pošten i dobar radnik.

RADOJČIĆ MILAN, član je mjesnog biroa Petrinja, čvrst je i odan, 
iskren do krajnosti, prilično popularan među masama, razvojna linija mu je 
dosta dobra.

ĆURIĆ KRSTA, član  je ogranka ćelije u Bos. Dubici a pored toga 
član je i sreskog N. Odbora. Dosta je čvrst disciplinovan i vrlo povjerljiv, sa 
narodom se vrlo lako povezuje. Njegova razvojna linija je dobra.

ZUBOVIĆ OSMAN, Član je agit-prop komisije pri ovom komitetu, 
mnogo je zauzimljiv u svakom radu. Odan, pošten [i] iskren. Teoretski je 
uzdignut prilično a kao praktičar nije najbolji. Mnogo vodi računa o svojoj 
izgradnji.

BULIĆ OSTOJA, sada se nalazi na dužnosti kao sekretar mjesnog bi- 
roa Johova. Vrijedan je i snalažljiv u svom radu. Mase ga mnogo vole. Teo- 
retska izgradnja mu je prilična.
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SRETO BUKVA, sada se nalazi na dužnosti kao predsjednik sreskog 
Suda Bos. Dubica. Odgovornost i poštenje mu je na velikoj visini. Narod ga 
mnogo simpatiše i poštiva. Teoretska izgradnja i razvojna linija nisu mu 
najbolje, a u praktičnom radu je vrlo dobar.

MEĐED STANKA, Sada se nalazi u ogranku gradske ćelije a inače je 
član sreskog N. Odbora. Brza je i nesređena u svom radu. Teoretska izgrad- 
nja kod iste je prilična. U svom kraju prilično je popularna.

SLAVKO RADIĆ, nalazi se u agit-prop komisiji pri svom komitetu a 
inače je direktor gimnazije u Bos.Dubici. Vrijedan je i požrtvovanu svom ra- 
du. Kao komunista čvrst je i odan i voli svaki rad i ako je mladi član miš- 
ljenja smo da će odgovoriti.

DRAGO GLUMAC, sada se nalazi na dužnosti kao sekretar mjesnog 
biroa za Čitluk Strigovu. Vrijedan je i odan do kraja. Pošten je i odgovoran 
pred zadatcima. Nije dovoljno snalažljiv u svom radu, i ako se trsi za isti. 
Razvojna linija mu nije najbolja, ali sa više pomoći može zadovoljiti dužnosti 
za koju se predlaže.

Karakteristike  za  članove  ovog  komiteta  mi  Vam  nešaljemo,  jer 
manje-više nas poznajete.

S TITOM U KONAČNU POBJEDU!

Za S. K. KPJ.

Tomaš Kosa

[Dokument br. 13]

SRESKI KOMITET KPJ BOS. DUBICA

30 / XII / 1945 god.

OKRUŽNOM KOMITETU za BANJA LUKU

Dragi drugovi,

Mi u našem izveštaju nismo naveli slučaj druga Janka Bajalice, te 
Vas o tome sada izveštavamo.

Istina je da se je o drugu Janku Bajalici i ranije govorilo naime o nje- 
govom držanju u Jasenovačkom logoru. U koliko je to istina svakako da nije 
to dobro i daje štetno, a mislimo da se tim pitanjem i sresko ponomoćstvo i 
okružno odelenje OZN-e bavilo. Valjda na osnovu dokaza sresko punomoć- 
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stvo OZN-e uhapsilo  je druga Janka.  To hapšenje je usljedilo  21 o[vog] 
m[jeseca] a da o tome nije obavješten S. K.  a vjerujemo ni Okružni te se je 
hapsijo i vezao prije nego je partija učinila svoje što svakako smatramo da 
je  bilo  pogrešno,  a  pogotovu  kad je  drug partiski  rukovodioc,  sekretar 
mjesnog biroa i sekretar mjesnog odbora N.vlasti. Kako se stvar svršila mi 
još nijesmo upoznati te Vas molimo da Vi tu stvar vidite i da nas upoznate 
dali drug Janko može biti čkan K. P. J. i dali može ostati na dužnosti na kojoj 
se nalazi. Istina je da je drug Janko ne taktičan i hegojista i da mu je auto- 
ritet kod naroda u njegovom mjestu znatno opao, a pogotovu sada kada je 
bio uapšen i vezan.

Napominjemo da je sekretar ovog komiteta ovih dana bijo na terenu 
u mjestu gdje radi Janko i daje pored ostalih poslova interesovao se kako 
stvar stoji po pitanju tog hapšenja. Ustanovijo je da Janka terete oni ljudi 
koji su još ranije radi svojih grešaka isključeni iz Partije i još neki manji broj 
ljudi koje su oni vrbovali u da se bore protiv njega. To je u glavnom Ljuban i 
Mikailo Marjanovići koji su isključeni iz Partije i Kojo Marjanović invalid koji 
nam se još do danas sa svojim karakteristikama nije javio kao član partije i 
ako znamo daje ranije bijo član K. P. J., a dosada se nije javijo ni vojnom 
delegatu niti pak vlastima da je demobilisan te tako ni njegove dužnosti niti 
pak stalno mjesto boravka nisu određeni.

Ponovo vas molimo da nam date savjeta kako sada da postupimo mi 
po pitanju ove stvari.

S TITOM U KONAČNU POBJEDU!

Za S. K. K. P. J. 

Dušan Stojnić

Riješeno i odpremljeno
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Summary

Reports of  the District  Committee of the Communist  Party
of Bosnia and Herzegovina in Bosanska Dubica from 1945

After the liberation of Bosanska Dubica on April 28th 1945,  primary tasks 
were the organization of new structures of power, normalization of life and 
appropriation of new, peacetime conditions. Central political authority was 
based within the District Committee of the Communist Party of Bosnia and 
Herzegovina,  which  was  subordinated  to  the  County  Committee  in 
Banjaluka. In this text we are publishing preserved reports of the District 
Committee, which were, from the liberation until the end of 1945, sent to 
the  District  Committee.  These  reports  contain  detailed  information  on 
social and political conditions and events in the District.
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Апстракт: Аутори овог рада поставили су себи за циљ да сакупе разноврс- 
на и аутентична сведочења и сазнања о страдању српског народа и поједи- 
наца у злогласном логору смрти Јасеновац и да их у склопу истог рада 
представе у целовитој слици. У питању су представе о страдању Срба, прои- 
зашле из сећања двојице сведока тих страшних и понижавајућих дешавања, 
Јосипа Ерлиха и Едварда Шајера, њихових јеврејских сапатника и састра- 
далника, који су имали ту необјашњиво срећну околност да дочекају осло- 
бођење од хрватских и босанско-муслиманских усташких злочинаца – крај 
рата и безумног хаоса и успостављање мира и поретка, тј. да се спасу неиз- 
бежне смрти јасеновачког логора, пробојем, бекством, пружањем отпора, 
снажном вољом за животом и потребом за сведочењем о нехуманом, бру- 
талном и систематском биолошком уништавању читавих народа. Сведоче- 
ња, иако по аутентичности и уверљивости другоразредни извор података, 
имају огроман значај кад је историја Холокауста у питању и расветљавање 
сведокових личних доживљаја оних појава, збивања и догађаја којима су 
присуствовали, без обзира на то да ли су актери тих дешавања били нез- 
нанци, људи делимично познати или сасвим непознати сведоцима. Овом 
приликом читаоци ће бити у могућности да се упознају са тиме како су дво- 
јица логораша – Ерлих и Шајер, једни од малобројних Јевреја, некадашњих 
јасеновачких сужања који су преживели Други светски рат, видели, дожи- 
вели и запамтили патње, судбину, страдање и трагичан положај Срба, своје 
браће у невољи. Упоредним приказивањем двеју варијанти једних те истих 
догађаја и њиховом свестраном анализом, аутори планирају доказати објек- 
тивност, истинитост и уверљивост испричаних садржаја, чиме би се потвр- 
дила и непристрасност и неутралност у казивању ових двојице сведока, а 
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тиме и потреба за непотцењивањем секундарних историјских извора, који, 
у недостатку оних примарних, могу и те како послужити за веродостојну 
реконструкцију сегмената из прошлости и дати допринос склапању целови- 
тог (ширег) мозаика историјске стварности.

Кључне ријечи: Јевреји,  Срби,  Јасеновац,  Холокауст,  усташе,  страдање, 
сведочанство

Априлским ратом у Краљевини Југославији почели су тешки да- 
ни за српски народ, који је постао објекат за остваривање циљева оку- 
патора и њихових помагача. Једна од метода за успостављање апсо- 
лутне послушности на окупираној територији било је оснивање концен- 
трационих логора и затвора, где је већину становништва, после свих 
страхота, глади и мучења, очекивала смрт. Колико је логораша током 
рата изгубило животе готово да је немогуће утврдити јер нема поуз- 
даних извора. Остаје само могућност да и данас, после више од седам 
деценија, вршимо процене на основу парцијално сачуваних докумената 
разних карактера и провенијенције.1 

На простору окупиране Југославије било је више логора, од којих 
је најозлоглашенији био Јасеновац, на територији НДХ. Формиран је 
августа 1941. године у околини истоименог славонског села. За хрват- 
ску државну администрацију био је то „Радни логор Јасеновац“, а у 
ствари, стратиште за Србе, Роме и Јевреје, свих узраста, староснoг до- 
ба, полова, социјалног и образовног профила. Многи су га називали фа- 
бриком смрти, у којој су биле примењиване најсуровије методе ликви- 
дације људи. Поред исцрпљујућег рада, логораши су били изложени 
тешким  мучењима.  Жртве  су  закопаване  у  заједничке  гробнице, 
бацане у Саву или спаљиване у крематоријуму. Зато не постоје прециз- 
ни подаци о броју страдалих у овом логору. Према једном немачком 
извору из марта 1944. године, у целој НДХ, а највише у Јасеновцу, стра- 
дало је између 660.000 и 700.000 Срба. Државна комисија Југославије 
из  1946.  године  проценила  је  број  жртава  на  500.000  до  600.000. 
Херман Нојбахер је писао да је број страдалих у Јасеновцу 750.000,2 

1 О страдању на простору Србије и НДХ погледати документ немачког пос- 
ланства у Загребу, који је био упућен Министарству иностраних послова у 
Берлину. Документ је објављен у: Аntun Miletić,  Koncentracioni logor Jase- 
novac 1941–1945. Dokumenta, knj. I, Beograd 1986, 159–160.
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Атанасије Јевтић наводи око 700.000,3 а Владимир Дедијер је тај број 
повећао чак на 700.000 до 1.200.000 жртавa.4 Вероватно никада нећемо 
сазнати колико је жртава „прогутао“ Јасеновац. Чак су и усташе у па- 
ничном бегу спалиле и уништиле сав материјал који је могао дати ста- 
тистичке податке да се утврди колико је заточеника страдало у Јасе- 
новцу. Уништени су сви регистри, именици, картотеке, као и сви служ- 
бени акти, који су нам, иако су се према исказима сведока водили нета- 
чно, неуредно и несистематски, бар донекле могли пружити извесне 
податке.5

У почетку је концентрациони логор Јасеновац био примитиван, 
ограђен са више редова бодљикаве жице. Касније је са три стране био 
опасан зидом високим 3–5 метара, а на четвртој страни природна огра- 
да била је река Сава. На самом зиду било је седам зиданих стражар- 
ница, тако распоређених да је са њих било лако контролисати цео ло- 
горски круг и ближу и даљу околину. Из стражарнице су вириле пушке 
и митраљези. Све стражарнице биле су снабдевене довољном количи- 
ном муниције и огромним рефлекторима, који су према потреби осве- 
тљавали сваки кутак логорског круга и околине. На самом зиду, са 
горње стране, били су постављени редови бодљикаве жице измешани 
са жицама у којима је била електрична струја. Улазак и излазак из 
логора био је могућ кроз двоја врата од јаког дрвета, ограђена у зидану 
ограду, око којих су биле посебне стражарнице са двоструком стра- 
жом. У логорском простору, осим барака за заточенике, налазиле су се 
разне зграде, у којима су били смештени: управа логора, разне радио- 
нице, магазини. Од логорских просторија, најпознатије по злу биле су: 
„Циглана“, „Главно складиште“, „Пичилијев крематоријум“, „Сабласно 
језеро“, „Звонара“, „Тунел“, „Граник“, „Скела“, „Ланчара“, „Пилана“, 
„Млин“ и „Столарија“.6

На овом су простору многи завршили своје животе, док је, према 
причи Габријела Винтера, од више стотина хиљада затвореника у Јасе- 
новцу, на слободу било пуштено једва 20–30 људи. То су углавном били 
Јевреји са женама „аријевкама“. Пуштани су на „рјешење“ из Загреба, 

2 Детаљније у: Hermann Neubacher,  Sonderauftrag Südost 1940–1945, Bericht  
eines friegenden Diplomatiken, Göttingen 1956.

3 Више о жртвама Јасеновца у: Атансије Јевтић,  Јасеновац после Јасеновца, 
Београд–Ваљево 1995.

4 Опширније у: Vladimir Dedijer, Vatikan i Jasenovac – dokumenti, Beograd 1987. 
5 A. Miletić, Koncentracioni..., 525.
6 Ibid., 29. 
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али под претњом смртне казне за причање о страхотама јесеновачког 
пакла.7 Међутим, било је и оних који су пред сам крај рата успели да се 
спасу бруталне смрти јасеновачког логора, пробојем, бекством, пружа- 
њем отпора и снажном вољом за животом, односно потребом за сведо- 
чењем о нехуманом и систематском биолошком уништавању читавих 
народа. 

Јеврејин Јосип Ерлих из села Кошка код Нашица један је  од 
преживелих  јасеновачких  логораша  који  су  се  домогли  слободе  у 
чувеном пробоју недуго пре ослобођења логора и слома усташке влас- 
ти. Иза себе је оставио сведочења о тим немилим данима и стравичним 
успоменама из прошлости. Сећања на прва страдања Срба по успоста- 
вљању марионетске, пронацистичке НДХ, Јосип Ерлих везује за свој 
крај, где су се први на удару нашли, заједно са Јеврејима, што је било 
сасвим у духу нове расистичке власти и геноцидних намера и планова 
усмерених посебно на припаднике Срба, Јевреја и Рома. Након што су 
им ограничили кретање, усташке власти су у већим српским и јевреј- 
ским продајним објектима поставиле своје „поверенике“ – дотадашње 
торбаре који су своју робу носили на грудима и продавали по селима и 
на вашарима.8 И своје присилно слање у Стару Градишку, у чувену 
„Кулу“, где су га пешице спровели из Окучана, заједно са још око осам- 
десетак  других  Јевреја,  Срба,  Рус(ин)а  и  Хрвата  –  политичких  про- 
тивника усташких власти, међу којима је био и један кафеџија Секулић, 
и где је смештен са осталим Србима прикупљеним са разних страна, 
слике су којих се Ерлих присећао у вези са првим данима окупације. 
Ерлих  даље  сведочи  о  огромном  броју  Срба  којих  су  се  усташе 
претходно домогле по селима око Пакраца и из Пожешке котлине. 
Међу њима били су и српски сељаци из Кукуњеваца, које су поделили 
по полној и старосној основи, па су мушкарце потрпали у празне сам- 
ице а жене и децу оставили под ведрим небом. Кукњава жена и плач 
деце разлегали су се непрекидно. Половина житеља Кукуњеваца одве- 
дена је у Јабланац на убијање. У „Кули“ су затекли психички оболеле 
Србе из даруварског или пакрачког завода за умоболне и које су или 
отровали храном или побили. Наредних дана, број Срба довођених у 
логор бивао је све већи, па су пристигли и они са подручја Козаре. 
Емоционални шок за Јосипа био је када је видео да у дворишту, од 
7 Ibid.
8 Mi smo preživeli... Jevreji o Holokaustu, Beograd 2001, 49; Jaša Almuli, Jevreji i  

Srbi u Jasenovcu, Beograd 2009, 229; Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, Beo- 
grad 1985, 270. 

200



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. I, св. 1 (2015)

огромног броја јеврејских и српских жена и деце, нема никог, па ни 
његових рођака, које су усташе одвеле у непознатом правцу. Касније је 
сазнао да су сви завршили у Јабланцу. Још се сећао и доласка педесе- 
так  српских  сремских  сељака,  ухваћених  на  Фрушкој  гори,  које  су 
усташе категорисале као наводне партизане и које су најпре сместили 
у једну просторију, да би их неколико дана касније везали жицом и 
наочиглед свих осталих логораша поставили на стратиште крај зида 
усташке болнице и покосили их митраљезом. Наредили су затим да се 
побијени покопају иако су неки давали знаке живота и молили да их не 
укопају живе.9 Сам логор подигнут је на поседу Србина Озрена Бачића, 
који је ту имао циглану, пилану и фабрику ланаца, али је због опаснос- 
ти од усташа морао да избегне у окупирану Србију. Наспрам Јасеновца, 
на босанској страни, бивше српско село Градина усташе су искористи- 
ле за градњу барака за смештај Рома. Перманентно су довожени лого- 
раши, нарочито из славонских, српских села.10 Остала је у сећању и 
агресивна прозелитистичка делатност римокатоличког свештеника Си- 
донија, који је одлазио у српска села Славоније, насилно покрштавају- 
ћи Србе, и убијајући оне који су се опирали његовој нечасној делат- 
ности. Због улоге коју је имао, у пролеће 1942. године партизани су га 
убили негде на путу иза Нашица према околним планинским селима.11 

Од јуна 1943. године Јосип је даљи логорашки живот наставио у 
Јасеновцу, где је прошао најпре кроз циглану а онда лимарију, за коју 
везује имена добрих и храбрих логораша, међу којима и неког српског 
дечака са Козаре, Ћикића (Чикића?), који је учествовао у пробоју, али 
је одмах по бекству умро.12 У позитивном сећању Ерлиху је остао, то- 
ком боравка у лимарији,  и лик колеге Марића, који је  свакодневно 
одлазио у усташку болницу, одакле је доносио и делио храну својим 
пријатељима.13 У Јасеновцу је био смештен у бараци број 3 са осталим 
Јеврејима и Србима. Шеф те бараке био је Србин Илија Париповић, 
криминалац без ногу али челичних руку, који је мучио и злостављао 

9 Другом приликом Ерлих  је  саопштио да  су  ови  ментално  оболели  Срби 
окончали живот тако што су их једног дана, у време предвиђено за ручак, 
посетиле усташе и дале им неке инјекције од којих су попадали, да би их 
затим једноставно избацили напоље.  Mi smo preživeli...,  50,  51;  J.  Almuli, 
Jevreji..., 234, 235; Sećanja…, 271, 272, 273.

10 Ј. Almuli, Jevreji..., 238, 239.
11 Ј. Almuli, Jevreji..., 233; Sećanja..., 271.
12 Mi smo preživeli..., 51–53; J. Almuli, Jevreji..., 235; Sećanja..., 274, 277.
13 J. Almuli, Jevreji..., 236.
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остале логораше. Из овог логора су пут Трећег рајха слали транспорте 
Срба 1944. године.14 Незаборавни и незаобилазни били су сусрети и 
искуства са Пићилијем, који је, одлучујући да додатно казни и отежа 
живот  логораша,  Јевреје  оптуживао  да  су  богоубице  а  Србе  да  су 
партизани.15 Сведочећи о по злу чувеним „наступима“ Јосип наводи да 
је први „наступ“ био са вешањем Срба, које су усташе сврстале у чет- 
нике. Јосип се сећао и усташке провале илегалне комунистичке орга- 
низације, након чега је затворена велика група логораша Срба, Јевреја 
али и комуниста из редова других народа, међу којима се сећао вете- 
ринара Матеја и двојице Бошковића, архитекте и доктора. Укупно је 21 
заточеник доспео „наступа“.  Пре вешања,  мучили су их,  палећи их 
лет-лампама и изломивши им кости. Док је архитекта Бошковић био 
обешен заједно са осталим утамниченим комунистима, доктор Бошко- 
вић је тражио да буде стрељан, што је и учињено, а убица је био лично 
Шакић. Од ретких јеврејских и хрватских логораша Старе Градишке, 
који су пре ликвидације поменутог логора пребачени у Јасеновац, Јосип 
је  дознао да су сви тамошњи Срби побијени. Јосип је  био сведок и 
убиства једне велике групе четника, добро опремљених, одевених, обу- 
вених, са новим цокулама, које су, како се причало међу логорашима, 
усташе намамиле као савезнике за сукоб против партизана. То се зби- 
ло 1944. године, у време док су још увек свакодневно пристизали тран- 
спорти заточеника из свих крајева НДХ. Најпре су их сместили у једну 
празну  бараку,  која  се  при  наступајућој  олуји  срушила  на  њих,  не 
остављајући жртве. Али, оно што није постигла природа, учиниле су 
усташе. Једног дана, испред складишта, код заповедништва је уочио 
велику гомилу њихових униформи и цокула, и то је све што је остало од 
те групе четника које су ликвидирали, везујући их жицом и обезглав- 
љујући их секирама на логорској обали Саве, код „Граника“, дизалица 
на  Сави.  Касније  су,  пред  крај  рата,  1945.  године,  сличну  судбину 
доживели и црногорски четници (или љотићевци) у повлачењу, које су, 
по истом рецепту, усташе намамиле, одвукле у Стару Градишку, напи- 
ли их, одузели им оружје и поклали.16 Пре започете акције пробоја, 
логораши су убили извесног Дангубића, који је био доушник, како би 
што је могуће боље осигурали свој план. Приликом пробоја из логора, у 
14 Mi smo preživeli..., 52; J. Almuli, Jevreji..., 239; Sećanja…, 275, 277. 
15 Sećanja..., 276.
16 Другом приликом Ерлих је  прокоментарисао  да  је  вероватно да  су  тада 

неки од четника смештених у бараци настрадали. Mi smo preživeli..., 54, 55; 
J. Almuli, Jevreji..., 240; Sećanja..., 279, 280.

202



Топола — ЈУ СП Доња Градина год. I, св. 1 (2015)

недељу 22. априла 1945. године, Ерлих се сећао сцене у којој је Милан 
Ристић отео пушкомитраљез од усташа, запуцао по усташама док није 
остао без метака, и бацио га у Саву тек након што је остао без муни- 
ције. Уз помоћ Михајла Марића, Ерлих се извукао из блатњаве рупе у 
коју се заглавио и заједно са њим наставио даље. Бежећи, реку Саву су 
препливали Чедомир Хубер17 и Светозар Цикић, младић који је са Ер- 
лихом радио у лимарији и који је, сав изнемогао, по преласку на другу 
обалу, легао и преминуо. Даље је бекство водило према шуми у Кошу- 
тарици  куда  су  се  упућивали  по  групама.  Јосип  је  био  у  групи  са 
Београђанином Јованом Живковићем (а коју су водили Михајло Марић 
и Саво Делибашић), чије је познавање околног терена и извиђачки рад 
у Кленику код Врбовљана, где је, проверивиши да нема усташа и вра- 
тивши се увече са информацијом да је то српско село и да ће их оно 
мало преживелих мештана радо примити, омогућило групи да продужи 
даље у слободу. У том селу дочекали су их преостали српски сељаци, 
послуживши их качамаком и млеком, а касније опслуживали и хлебом 
и ракијом, и ту су 25. априла 1945. године дочекали партизане из 21. 
српске дивизије.18

Други јеврејски сведок, чија су нам сведочења сврсисходна у 
постављеном нам задатку провере и креирања одређених историјских 
слика које чине саставни део опширне и непотпуне повести јасенова- 
чког логора, Сарајлија Едвард Едо Шајер, у Јасеновац је доспео 16. но- 
вембра 1941. године, оставши у логору све до пролећа 1945. године. 
Овај затвореник, родом из Автовца код Гацка, у Херцеговини, ашкенас- 
ког порекла, оставио је исцрпна и детаљна сећања на туробне и нес- 
рећне дана проведене у логору, испуњене пошастима и личним драма- 
ма какве живот уме да приреди.19 За све те године логоровања, једине 
светле тачке били су пакети помоћи у храни, које је добијао од своје 
тетке удате за Србина из Црне Горе.20 Одмах по доласку био је сведок 
масовног убиства Срба. При доласку у Јасеновац и изласку из вагона, 
усташе су их постројиле и натерале да трче од станице до усташког 
здруга, где су, оне који су успели живи доћи до циља, одвојили по наци- 
оналној или полној линији, и при чему су, нешто касније, све издвојене 

17 Чедомил Чедо Хубер је Југословен немачко-чешко-мађарско-српског порек- 
ла. J. Almuli, Jevreji…, 344.

18 Mi smo preživeli..., 57, 58; J. Almuli, Jevreji..., 242, 243; Sećanja..., 284, 285.
19 J. Almuli, Jevreji…, 145.
20 Ibid., 151.
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Србе, по сведочењу Шајера, побили на самој обали Саве.21 Као логораш 
био је сведок честих, редовних транспорта Срба и Јевреја из Брчког, 
Бијељине и других крајева, који су смењивали раније доспеле логора- 
ше, које би усташе претходно ликвидирале, ослобађајући простор за 
новопридошле. Исти се образац користио за сваки наредни транспорт 
заробљеника. Запамтио је и формирање тзв. Српског логора, 3-Ц, на 
чијем је челу био неки Слободан. Србе су усташе масовно убијале (уби- 
ства маљевима више од 200 логораша) и за јулијански Бадњи дан 1942. 
године, пошто је претходно један партизански вод напао Јасеновац из 
правца Градине. Након усташког узвраћања ватре, прешли су у Гради- 
ну, на другу обалу Саве, одакле су неки српски сељаци побегли, а неке 
су побили. Овако испражњено, село је послужило за копање масовних 
гробница. Затим су из српске бараке, у чијој су близини биле две јевреј- 
ске бараке, извукли све заточенике и маљевима их побили. У Градини 
су били и Цигани, и то око 50 породица, који су били смештени у срп- 
ским кућама чије су власнике усташе раније протерали.22 У баракама 
овог логора био је заточен и извесни Кајмаковић, земљорадник из Ја- 
ње, који је на економији правио путер. Због хватања у недозвољеном 
чину – подели путера логорашима, усташе су га казниле са 50 удараца 
батином. Аутору непознати усташа тукао га је воловском жилом да би 
га три дана након тога и убили. Два дана затим убили су и неимено- 
ваног ковача који је одбио да изврши наређење о кажњавању Кајмако- 
вића и по цену смрти.23 Као део екипе радника на економији у Фери- 
ћанцима, приликом одласка на рад и преседања у Осијеку, чекајући воз 
за Нашице, Шајер се сећао и окупљене масе Осијечана која их је у 
својој острашћености и слепој мржњи каменовала и узвикивала: „чиву- 
ти, Власи српски, четници, бандо“. У Ферићанцима био је сведок усташ- 
ког тродневног пљачкања Срба из околних села, чије су украдене коње 
и стоку искористили за своје агрономске потребе и добра на којима је 
радила ова  група логораша,  и где су логораши–радници несупешно 
покушали да се преко мештана суседних српских села повежу са пар- 
тизанима. Међу принудним радницима на овом добру било је, сем Јев- 
реја, Срба, и политички неподобних Хрвата а Шајер је изричито поме- 
нуо извесног Душка Радовића из Бијељине (Србин?) који је усташама 
одао  информацију  о  контакту  логораша-радника  са  партизанима  са 

21 J. Almuli, Jevreji..., 147; Mi smo preživeli..., 61.
22 Mi smo preživeli..., 62, 63; J. Almuli, Jevreji..., 148, 150, 162, 163, 168.
23 Mi smo preživeli..., 71, 72.
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Крндије, што је резултирало њиховим рапидним премештајем у Јасено- 
вац.24 И Шајер је био сведок логора 3-Ц, рада до изнемоглости његових 
заточеника, окованих у букагије, на градњи насипа, по чијој изградњи 
су престали да добијају храну. Њих последњих 18 затворено је у једну 
кућу у Градини, где је, при једном накандном отварању, откривен само 
један читав леш, док су сви остали били изглодани. И он у свом све- 
дочењу помиње масовну депортацију жена, деце, стараца са Козаре, из 
Срема итд. Поред тога, вредан је и његов помен о страдању српске 
културне и духовне баштине и објашњење назива за Звонару, објекат у 
склопу логора, који је тај назив добио због тога што се у њеном настав- 
ку налазила шупа у којој је био смештен велики број звона са поруше- 
них православних храмова. И само пољопривредно добро у Феричан- 
цима некада је било сточна фарма која је припадала српским право- 
славним свештеницима које су усташе побиле, бесправно им узурпира- 
јући имовину за своје потребе. Тако је и команда усташке битнице у 
(селу) Јасеновцу била смештена у некадашњој кући српског сељака, а 
из  самог села,  настањеног половично  мешовитом,  српско-хрватском 
популацијом, део Срба су отерали за Немачку, а део усмртили.25 По 
повратку из Феричанаца, 1942. године, као возач, уз логорашице заду- 
жене за брање, Шајер је послан у оближња кукурузишта, која су, међу- 
тим, била обрана од стране српске партизанске омладине са Козаре, 
што је разбеснело усташе па су уз псовке упућене на рачун партизана, 
претукли ове  жене али и  друге  логораше.26 Осим сцена злочина и 
страдања, Шајер је био сведок и оних догађаја који су међу логорашима 
могли изазвати усхићење, радост и срећу, као што је био случај бекства 
тројице логораша, двојице Јевреја и једног неименованог Србина, 1943. 
године, а што је за последицу, између, осталог имало и довођење срп- 
ских и јеврејских логораша из Градишке у Јасеновац. Док је радио као 
кочијаш у Млаки, присуствовао је још једној мучној сцени, када су уста- 
ше убиле десет српских кочијаша, правдајући унапред испланирана 
убиства њиховим наводним покушајем бекства. Шајер је добио неприја- 
тан задатак да са још тројицом ископа јаме и укопа побијене Србе.27 Из 
1943. године сећао се лишавања слободе становника читавог једног 
српског села, око 18 км удаљеног од Јасеновца, које су усташе заједно 

24 Mi smo preživeli..., 64, 65; J. Almuli, Jevreji..., 155.
25 Mi smo preživeli…, 66, 67; J. Almuli, Jevreji..., 154, 171.
26 J. Almuli, Jevreji..., 168.
27 Mi smo preživeli…, 68, 69.
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са њиховом домаћом стоком дотерали у логор, држећи их на празном 
простору, испред радног дела, по киши која је падала, да би их по прес- 
танку кише ликвидирали.28 Ту је прича и о неочекиваној интервенцији 
једног немачког официра у селу Црквени Бок, на чије су оштро реаго- 
вање усташе стопирале започету пљачку и сељаке оставиле у животу. 
На такав корак овај припадник Вермахта се одлучио сматрајући да је 
свирепост и злочиначко понашање усташа нагонило беспомоћне сеља- 
ке да ступе у устаничке оружане редове.29 Шајер доноси и податке о 
нападу неке славонске партизанске јединице, чији је командант био 
Геца Богдановић, а бригадни командант Радојица Ненезић, који се збио 
у оближњој шуми куда је послом одлазила једна група логораша, као и 
о раду у „бајеру“ заробљених партизана са Сутјеске, у неподношљивим 
условима.30 

Током 1943. године, док му је тешкоће у кретању и вршењу нуж- 
де причињавала фистула у близини задњег отвора, величине 1,5 цм, о 
њему су бринули и помагали му и његови српски сапатници из радио- 
нице.31 На тавану електричарске радионице, где је имао улогу обезбе- 
ђења, одржан је једном приликом и тајни састанак чланова и симпати- 
зера комунистичке партије, међу којима су били и Срби Жарко Јанко- 
вић и Миле Бошковић. У електричној радионици је по доласку затекао 
Ковачића и у њој је провео читав наредни период до пробоја. Oд Срба 
се још сећао и Марка, Мијушковића из Земуна, Петровића из Осијека, 
Поповића из Сарајева… Сарајлија Поповић, кога је познавао пре рата 
из града на Миљацки, на Шајерово лично залагање дошао је у радиони- 
цу, где су услови донекле били повољнији и која је пружала барем 
минималне шансе за опстанак. Тако је Шајер Поповића посаветовао 
како да се понаша у присуству усташа, шта да ради и како да користи 
доступни им алат и материјал, с обзиром на његово радно неискуство и 
непознавање датог  заната.  Поповића ће невладање по указаним му 
саветима коштати живота. Како Шајер сведочи, упркос сугестијама да 
пред усташом Луком Чопом, на његово питање да ли је школован одго- 
вори одрично, Поповић је поступио супротно, рекавши да има заврше- 
ну трговачку академију, па га је Чоп повео на дрвљеник и ту ликвиди- 
рао. Шајер даље наводи да су Марко и Мијушковић, школарац који је 

28 J. Almuli, Jevreji..., 169.
29 Ibid., 169, 170.
30 Mi smo preživeli…, 70; J. Almuli, Jevreji…, 158. 
31 J. Almuli, Jevreji..., 158.
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ухапшен са групом скојеваца у Земуну, успели да побегну из електра- 
не.32 Срба је било и у логорској амбуланти, у којој је једно време био 
ангажован и неки лекар Николић, а Србин је вероватно био и водоин- 
сталатер Марић, са којим је Шајер одлазио на рад у село, или у кожару, 
у коју су ишли до посљедњег дана боравка у логору, 21. априла 1945. 
године.33 Попут Ерлиха, и Шајер доноси причу о усташкој провали кон- 
таката логораша са партизанима у Босанској Дубици, што се завршило 
кажњавањем те групе логораша, међу којима је било Јевреја, Срба и 
других, њих 21 укупно. Ветеринар Матеј, јасеновачки логораш, био је 
веза  између  партијске  организације  логора  и  оне  у  Дубици,  преко 
њеног секретара, неименоване сестре професора Церовића из Сараје- 
ва. Усташе су дознале за поменуте радње преко хрватских шегрта у 
радионици, који су украли извесни материјал који је требало да буде 
достављен партизанима, и предали као доказ претпостављенима. Убр- 
зо су се усташки официри домогли Стефана Ковачића, Николе Пеино- 
вића из Сиска, ветеринара Матеја, инжењера Милана Белића, Жарка 
Јанковића и других. У сврху кажњавања, подигнута су вешала иза тзв. 
Звонаре, где су јавно обешени сви сем Мила Бошковића, који је Шаки- 
ћа замолио да га не вешају пошто је Црногорац, него да га стрељају, 
што је овај лично и извршио, испаливши два метка у жртву, претходно 
јој наредивши да легне. Поводе за убиства српских логораша, по све- 
дочењу Шајера, усташе су налазиле у оптужбама о постојању тобоже 
четничких организација, којој је наводно припадао и шеф кухиње, Ср- 
бин из околине Рогатице, и други које је аутор сведочења познавао. 
Пре него што су их обесили, шефа кухиње су упитали: „Шта кажеш, 
војводо“? на шта је овај одговорио: „Мајку ћу вам мајчину када дођете 
горе“! То се све дешавало октобра 1944. године. Покретач ванредних 
убистава заточених Срба и Јевреја могла је бити и нека, по усташе неп- 
ријатна вест, која би доспела до њихових ушију, као што је био случај 
са сазнањем о партизанском уласку у Београд, због чега су уследила 
учестала  убијања  Срба  и  Јевреја,  на  чија  мртва  тела  су  везивали 
таблице са циничним, морбидним порукама поздрава ослобођеном Бео- 
граду.34

32 Ibid., 157, 164, 165.
33 Ibid., 170, 172, 173.
34 Mi smo preživeli…, 72, 73; Ј. Almuli, Jevreji..., 160, 161, 162. У видео интервјуу 

датом истраживачу Јаши Алмулију, преточеном у писаној форми и објавље- 
ним у наведеној књизи, Шајер наводи бројку од 17 обешених логораша-каж- 
њеника. У истом интервјуу сведочи да су повешани на бандерама у селу.
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Шајер, баш као и Ерлих, доноси занимљиву причу о страдању ве- 
ћег броја четника у логору, и то у завршним данима рата, када су, ус- 
лед напредовања противничких партизанских јединица, били натерани 
да им се супротставе у сарадњи са другим огорченим непријатељима – 
усташама. Наивност, лакомисленост и поверење у другу страну скупо 
их је коштало. Док је једна група четника побијена у Градишци, другу 
групу насамарених дражиноваца, која је бројало око 400 припадника, 
довели су у Јасеновац, где су унапред камуфлирали митраљезе, наоко- 
ло од места до којег су их сместили и оставили, а затим им одузели 
оружје, натерали их да скину униформе, везали их жицом и отерали на 
скелу, где су их ликвидирали.35 По усташком губитку Сарајева, 6. ап- 
рила 1945. године, одатле су у логор довели још око 350 људи, међу ко- 
јима су били Шајеров друг Драго Савојевић, фудбалски судија Драго 
Сарајлић и други, и које су сутрадан све до последњег лишили живота 
у Градини.36 Почетком априла, усташе су одводиле групнике и шефове 
радионица, Јевреје и Србе, и ликвидирале их. Тих судбоносних дана, 
када се одигравало масовно убиство 3.500 преосталих логораша, Шајер 
је био сведок самоубилачких потеза појединих логораша, који су, свес- 
ни шта их очекује, радије налазили лакшу и мање болну смрт у суици- 
ду, него допуштали усташама причињавање задовољства у србоцидном 
деловању.  Извесни кнински Србин,  Јоцић,  лишен слободе у Земуну, 
припремио је две жице, за себе и Шајера, са намером да се обесе. Од- 
бивши предлог, Шајер је десетак минута касније уочио обешеног Јоци- 
ћа.37 И сам опсежан подухват пробоја из логора смрти, организован, 
испланиран и реализован уз подршку и садејство осталих,  још увек 
неким чудом живих заточеника, међу којима је неизбежно морало бити 
Срба, с обзиром на њихову пропорционалност и бројност у логору, све- 
доку је остао у сећању посебно по Гилету Ристићу, можда и због пока- 
зане храбрости и неустрашивости, жртвовања и прихватања рискантне 
улоге. У ситуацији опасној по живот, дотични Ристић домогао се митра- 
љеза без реденика, са шаржером, одузевши га усташи митраљесцу ко- 
га је заклао, а употреба истог и збуњеност и уплашеност усташких 
стражара омогућила је стопедесеторици логораша да изађу из логора. 
На састанку који је претходио пробоју, одржаном у поноћ или пола са- 
та након поноћи, 21. на 22. април, присуствовали су Милан Дангубић, 

35 J. Almuli, Jevreji..., 171, 172.
36 Ibid., 172.
37 Ibid., 173, 174.
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Пинђо који је предложио да прво треба ликвидирати доушнике, а Саво 
Делибашић је са још некима убио четворицу доушника. Током пробоја, 
живот је изгубио брат Милентија Поповића, партизан који је добио за- 
датак да отме оружје од усташе и њиме га убије, што је овај и учинио, 
али је у пушкарању са неким другим усташом, које је следило, смртно 
рањен. У Шајеровој петочланој групи био је неки Јово из Славоније, а 
Саво Делибашић је предводио другу, већу групу која је укључивала 24 
до 30 логораша, које је одвео у своје село, где су их мештани хранили и 
крили до доласка првих партизанских јединица. Драматичне околности 
бекства и спасавања голог живота од усташа које су кренуле у потеру 
за  логорашима,  урезале  су  у  Шајерово  сећање  и  ликове  Чедомила 
Хубера, који је успео препливати Саву, као и извесног Јовице, Славка и 
Арса, са којима се сусрео и састао у селу Кошутарице. Њихова даља 
животна епопеја водила их је кроз лутање на непознатом терену, глад, 
хладноћу, телесни премор, бол и тегобе, блиске сусрете са непознатим 
лицима који су у најмању руку изазивали страх, опрезност и довитљи- 
вост, као и сусрете на безбедној дистанци са немачким, усташким и 
четничким војницима који су се повлачили. Епилог борбе за живот од- 
вијао се наиласком на партизанског сарадника и помоћ у смештају коју 
су од њега добили, као и помоћ у храни од непознатог партизанског 
одборника и двеју жена и приступање већине побеглих у редове Пете 
српске бригаде 21. српске дивизије, која је наишла на њих 25. априла 
последње године рата.38 

Као што приказана сведочења двојице поменутих јеврејских ја- 
сеновачких логораша показују, али и сазнања заснована на другим вре- 
лима, страдање Срба у овом логору смрти била су разноврсна, а убис- 
тва учестала, масовна и систематски вршена све време његовог посто- 
јања. Обе верзије сведочења се слажу и око бројних догађаја, поједи- 
ности и детаља која су их пратила, а која су сведоци сазнавали путем 
личног искуства и присуства на локацијама и у време у коме су се де- 
шавала.  Без  обзира  на  нестабилност људске меморије  и  временски 
фактор  који  утиче  на  променљивост  личних  слика  из  прошлости, 
стравична збивања вишегодишњег логорског живота оставила су дубок 
траг и трајну, неискривљену представу у сећању ово двојице преживе- 
лих.  Управо одређене приче које нам казују,  заједничке за обојицу, 
сличне или идентичне, које се неретко поклапају у најситнијим еле- 
ментима, поред веће убедљивости у њихову историјску истинитост и 

38 Mi smo preživeli…, 74–76; J. Almuli, Jevreji..., 172, 174, 175, 176.
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реалност, једновремено нам шаљу јасне сигнале о кредибилитету њихо- 
вих аутора, објективности и истинољубивости којом су обогаћене и не- 
пристрасности којом их саопштавају и деле са јавношћу. Значај сећања 
које су преточили у писану форму и сачували од заборава, и коме су, 
нема сумње, утиснули лични печат – неизбежан, саставни део у пог- 
леду и интерпретацији искустава појединаца, огледа се и у изношењу у 
етар, научну и ширу јавност, неких микросадржаја и факата, помоћу 
којих се ствара потпунија слика о прошлости. То је посебно битно за 
оне ситуације, феномене, догађаје и радње које су се одвијале у ван- 
редним животним околностима, у атмосфери рата, разарања, крајње 
сниженог прага толеранције према другима и отвореног непријатељ- 
ства, које не оставља простора за документовање и бележење или ре- 
зултате евидентирања поништава својим карактером тоталне деструк- 
тивности. У случају Јасеновца, за шта су нам примарни извори више 
него оскудни, сиромашни и недовољни, сведочења ових, као и свих ос- 
талих преживелих, показују сву своју величину и валидност.
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Summary

Testimonies of  two Jewish Prisoners in Jasenovac
about the Executions of  Serbs

The authors of this paper have set an objective to themselves, and this ob- 
jective consists out of collecting diverse and authentic testimonies and kno- 
wledge on the suffering of the Serbian people and individuals in the noto- 
rious death-camp of Jasenovac, as well as the presentation of this infor- 
mation in a comprehensive picture. In question are the two representations 
on the suffering of Serbs that are results of two witnesses' memories of tho- 
se horrible and humiliating occurrences, the Serbs' Jewish fellow sufferers 
– Josip Erlih and Edvard Shajer who both had the inexplicably fortunate 
circumstance to welcome the liberation from the captivity of Croatian and 
Bosnian Muslims Ustasha criminals – the end of the war and mindless cha- 
os and establishment of peace and order, videlicet the rescue of themselves 
of the inevitable brutal death of the Jasenovac death-camp by using the 
method of breach, escape, resistance and strong will for surviving and the 
need for testifying on the inhuman, brutal and systematical biological destr- 
uction of entire peoples. Testimonies, even though being a secondary sou- 
rce of data by authenticity and credibility, have an enormous importance 
when the history of the Holocaust comes into question as well as the elu- 
cidation of the witnesses' personal experiences of those phenomena and 
events which they witnessed, irrelevant of that being their own role or that 
other  actors  of  these  occurrences  were only  surrounding strangers,  or 
people partially known or even completely unknown witnesses. On the occ- 
asion of this paper, the readers will have an opportunity to get a greater 
insight into the lives of rare Jews who survived the Second World War, and 
who have seen, experienced and remembered the pain, destiny and suffe- 
ring as well as the tragic situation of Serbs, their brothers in distress. The- 
se two Jews are Erlih and Shajer, the former inmate-prisoners in Jasenovac. 
By using comparative representation of the two varieties of the same occu- 
rrences, and their versatile analysis, the authors of this work plan to prove 
the objectivity, truthfulness and credibility of the told contents which would 
prove the impartiality and neutrality in the words of these two witnesses, 
and by doing so the non-underestimation of the secondary historical sour- 
ces which in the lack of the primary ones may serve a lot during the valid 
reconstruction of the segments from the past and give a contribution on the 
concluding of the integral/wider mosaic of the historical reality.
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Sjećanje: „Doživotni sam
pacijent genocida“

Prof. dr Svetozar Livada DOI: 10.7251/TDG0115212L

УДК 821.163.41-4

Ako se pojam pacijent prevede kao onaj koji trpi i pati, tu poziciju 
trpljenja i patnji izdržao sam za stotine života, kao višegodišnji pacijent s 
40 operacija na kostima, dvije na srcu i nekoliko kliničkih smrti. Genocid 
mi je ostavio veće patnje od toga.

Bio sam superaktivno dijete — goropadan. Baka, koju sam oboža- 
vao,  zvala me je goropadnikom i  govorila  da nikada neću svoju  kuću 
imati.  Naučio sam čitati  prije osnovne škole,  od starije braće. Zavolio 
sam knjigu, a to je posebno radovalo moga oca. I on je pjesme pisao. Ra- 
zumio je i stimulirao moju žeđ za knjigama i na račun drugih poslova. 
Ljutio me je najviše onaj tko bi me s knjigom razdvajao. To je moralo ići 
na štetu drugih seoskih poslova. Imali smo biblioteku s oko 2000 knjiga. 
To je seoska rijetkost.

Rat sam 1941. godine dočekao sa stravičnom zebnjom. O njemu 
sam mnogo znao iz kosovskih ciklusa i mitova, od brojnih pripovijedanja 
ratnika sa Soče, Galicije, o zarobljeništvu u Rusiji, sudbini 1300 kaplara, 
golgoti do Kajmakčalana i na njemu. Saznao sam za plavu grobnicu srp- 
ske vojske, za proboj Solunskog fronta, za rat između Engleza i Bura, za 
prve konc-logore. Za ta saznanja najviše zahvaljujem knjigama.

Imao sam komšinicu, vršnjakinju, koja je po patrijarhalnom običa- 
ju bila meni namijenjena. Nije išla u školu, ali je sa mnom kod ovaca nau- 
čila čitati i pisati. Doista je bila darovita i toliko lijepa kao da ju je vajao 
Mikelanđelo. Plave krupne oči kao nebeski svod, brinet rudljavu kosicu, 
stasita i vitka. Psihomatski je sazrijevala prije mene. Bila je superiornija, 
što me činilo radosnim. Govorili su: „popadija“ ga je ukrotila. Đačio sam 
u crkvi i pripremao se za popa, a nju su zbog toga nazivali popadijom. To 
nas je malo i nerviralo. Voljeli smo se kao brat i sestra. Tako smo i nazi- 
vali jedno drugo. Za vrijeme seoskih svetkovina pjevali smo u dvoglasu, 
ona alt, a ja tenor. Odlazili smo na svetkovine Seljačkog kola i zadružne 
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mitinge gdje smo recitirali stihove socijalne poezije. Seljani su govorili: 
„Onaj mali i mala su uvijek zajedno, kao šipka i bubanj!“ 

Drugog avgusta 1941. godine dogodio se genocid u selu Zečeva 
Varoš, kod Slunja. Na Ilindan hrvatski vojnici su pohvatali sve seljake se- 
la i žetelice, među kojima je bila i moja izabranica Draga Kukić. Kada 
sam saznao za taj pokolj i njezinu smrt, zaridao sam i onesvijestio se. 
Naš slugan se narugao da sam rikao za curom kao junac. Volio sam ga 
zbog šeretizma, a od tada zamrzio za čitav život. Cijelog života me progo- 
ni njeno klanje. Kako su mogli? Znam. Toliko se duboko sjećam. Vizualno 
sam doživio njeno klanje prije padanja u komu. Kao da sam bio prisutan, 
a to sam kasnije potvrdio u arhivi iskazom svjedoka. Zadali su joj osam 
uboda u vrat, rasječene dojke i rasporen stomak.

Ubicu sam poznavao. Bio je nešto stariji od nas. 
Taj genocidni zločin mi se bolno urezao u pamćenje, da sam se 

potpuno izmijenio, ostario za jedan dan, posijedio, izgubio dar govora ne- 
koliko dana, prestao biti razdražljiv, pa onda prkosio na svaku razboritu 
molbu. Zapovijedi sam uvažavao kao nalog Božji. Svi su govorili; „Ovaj 
deran se potpuno izmijenio!“ Kasnije mi reče psihijatar da sam doživio 
permanentni šok u podsvijesti, koji će doživotno trajati, kao dio moje na- 
ravi. 

Kada se nađem u zavičaju blizu toponima, na stazicama djetinj- 
stva, bivam preokupiran tim zločinom genocida i zaboravljam upravljati 
vozilom, jer mi se slike klanja i krvi navlače kao mrene na oči.

Zaista sam doživotna žrtva genocida. Spadam u onaj tip ljudi koji 
tuđu bol, naročito bliskih ljudi, teže podnose nego vlastite nevolje. Na to 
mi je rekao jedan učeni Židov da imam prenaseljeno pamćenje zločinima, 
što me čini nesretnim svjedokom svoga vremena. Na vlastitom iskustvu 
sam spoznao da je rat sam po sebi zločin, da nanosi neizlječive rane. I 
šume koje su spašavale narod umiru plačući. Na neke trenutke sve mi se 
izopačilo i  urotilo protiv života. Dugogodišnji  sam istraživač.  Susretao 
sam ljude koji pamte pet ratova. Ako smo ljudi, zalažimo se za izmirenja i 
ljubav među ljudima i narodima. Tražimo da nas prestanu tamaniti pos- 
ljedice genocida. Pamtimo da nema genocida bez genocidnih politika i 
država. On mora imati zaleđinu i moć. Ne tovarimo terete na ljude koje 
ne mogu nositi. Znam da ću svoj životni i doživljeni prtljag tegliti do kra- 
ja života. Pisao sam mnogo o njemu s ciljem da se rasteretim, da svijetu 
kažem gorke istine koje moraju nestati, ali genocid ne silazi s mene, iz 
moje psihe. Zajašio me i zakačio se kao čičak za maju. Spomene li netko: 
glinsku pravoslavnu crkvu, Banski Grabovac, Mehino stanje, Prkos, Kola- 
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rić, Sadilovac, Veljun, Ivanović jarak, Rudinke kod Slunja i drugih geno- 
cidnih poligona, vraćam se, ne svojom voljom, na Dragu Kukić, na nevini 
pupoljak života, na oči neba.

Pitam se, i pitaću se do kraja života:  Kako su mogli? Zar su i to 
ljudi? Pitao sam oca tko su ti ljudi. „Zovu se „fašisti!“ Mi koji to osuđuje- 
mo zovemo se „antifašisti“, odgovori. Tako sam ja u trinaestoj godini pos- 
tao doživotni antifašista i žrtva genocida. Od tada, odzivam se i pozivam 
kao na zavjetni slogan: smrt fašizmu — sloboda narodu !
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Tko je ustao 27. jula 1941.
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Објављено на порталу Bilten <bilten.org> 25. јула 2014.

Povijest je uvijek višedimenzionalna. Ona je vrtlog cijelog niza društ- 
venih čimbenika koji se međusobno prožimaju i proždiru. Slijedom toga go- 
tovo svaki povijesni fenomen koji proučavamo, o kojem pričamo i koji nas 
inspirira jest protkan cijelim nizom dimenzija koje su nerijetko i međusobno 
kontradiktorne. Stoga se rasprava o povijesti ne može odvijati u binarnom 
ključu, u terminima crnog i bijelog jer ona to nikad nije. Takav pristup povi- 
jesti, pa onda i povijesnim fenomenima, nije opravdan čak ni u nižim razre- 
dima  osnovne  škole.  Karakter  povijesti  kao  nečeg  višedimenzionalnog 
predstavlja veliki problem za konstrukciju bilo kakve politike kolektivnog 
pamćenja putem koje se pokušava konstruirati ili izmisliti određena tradi- 
cija. Prema Hobsbawmu „tradicije su odgovori na nove situacije koje uzima- 
ju oblik reference na staro, ili uspostavljaju svoju sopstvenu prošlost putem 
navodno obvezujućeg ponavljanja.“1

Obično su povijesni događaji oni koji predstavljaju građevni materi- 
jal službenih politika kolektivnog pamćenja, odnosno referencu na staro pa 
su stoga osuđeni na jednodimenzionalnost. Ti povijesni događaji gube svoj 
kontekst, svoj naboj, sve svoje kontradikcije i uljepšavaju se tako da posta- 
nu savršeni, idealni, reprezentativni i muzealizirani izložbeni primjerci koji 
bi trebali zračiti određenom porukom ili vrijednošću. Jednodimenzionalan, 
plošni pristup historijskom fenomenu je nešto što prati i ustanak u Srbu 
1941. godine.

1 Erik Hobsbom, „Uvod: kako se tradicije izmišljaju“, u: Izmišljanje tradicije, 2. iz- 
danje, Biblioteka XX vek, knj. 126, Beograd 2011, 6-7.
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Kontekst ustanka

Ustanak protiv ustaških vlasti i NDH koji je počeo u ličkom selu Srb 
27. srpnja 1941. na svom je vrhuncu dosegao nevjerojatne razmjere. U ljeto 
1941. nacističke armije u SSSR-u napredovale su prema Moskvi prelazeći 
put od 45 km po danu. Situacija za antifašističku koaliciju nije izgledala 
nimalo ohrabrujuće. U isto to vrijeme izbija ustanak u Srbu te se usred te 
nesretne NDH pod kontrolom ustanika našlo područje od 3.000 kvadratnih 
kilometara. Ustanak je bio eksplozija koju su ustaše samoubilački pripremili 
sebi samima nesmiljenom genocidnom politikom nad srpskim stanovništ- 
vom Like, Korduna, Banije i Bosanske krajine.

Odmah po uspostavi NDH srpsko stanovništvo stavljeno je van zako- 
na i izloženo ustaškom teroru. Već tijekom svibnja i lipnja ustaše odvode 
viđenije muškarce srpske nacionalnosti u internaciju po raznim logorima di- 
ljem NDH. Većina tih ljudi svoj će kraj dočekati u logoru Jadovno koji je 
osnovan u Lici koncem lipnja 1941. U nešto manje od dva mjeseca funkcio- 
niranja, logor Jadovno, kao i njegove okolne jame, postat će poprištem zlo- 
čina nevjerojatnih razmjera. U ta je dva mjeseca ubijeno otprilike 13.000 
ljudi, što je gotovo polovina od 24.000 ljudi koliko je ubijeno u logorskom 
sustavu Gospić–Velebit–Pag kojeg je Jadovno bio dio.2 Ubojstvo 13.000 ljudi 
u nešto manje od dva mjeseca je zločin takve magnitude da je naprosto mo- 
rao rezonirati krajem u kojem se dogodio.  Čak ni izolacija zbog nepris- 
tupačnog terena velebitskog kraja oko Jadovna nije mogla ušutkati zločin 
koji se tamo odvijao najvećim intenzitetom tijekom tih turbulentnih srpanj- 
skih i kolovoških dana. Jednako okrutne bile su ustaške akcije čišćenja po 
Baniji, Kordunu i Lici. One su isprva ciljale odrasle muškarce srpske nacio- 
nalnosti. Budući da Maksovi mesari nisu uvijek u ličkim selima uspjevali 
pronaći muškarce jer su ovi na svaku dojavu o pojavi ustaša bježali u šumu, 
cilj tih akcija čišćenja vrlo je brzo postalo svo srpsko stanovništvo neovisno 
o dobi i spolu. Tako je primjerice, samo u kotaru Donji Lapac (odakle je kas- 
nije buknuo ustanak) u selima Suvaja, Osredak i Bubanj, u samo tri srpanj- 
ska dana, koliko je pod vodstvom Vjekoslava Maksa Luburića trajala akcija 
čišćenja, ubijeno 279 civila, pretežno žene, djece i staraca, a sela su teme- 
ljito spaljena. S obzirom na otvoreno javnu i svirepu narav tih zločinačkih 
čišćenja u kojima su ubijani žene, djeca i starci usred bijela dana Slavko 
Goldstein ispravno zaključuje kako je „tom Luburićevom ‘akcijom čišćenja’ i 
prepadima koji su slijedili u selu Nebljusi i drugdje, put prema općem us- 
tanku u općini Srb i u kotaru Donji Lapac bio nepovratno trasiran“.
2 Slavko Goldstein, 1941: godina koja se vraća, Zagreb 2007, 240.
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Dinamika ustanka

Na zvukove puščane paljbe i detonacije bombi u Drvaru gdje je zap- 
ravo prvotno ustanak izbio, lokalno stanovništvo u kotaru Donji Lapac, kon- 
kretno u njegovoj općini Srb, također je ustalo na oružje. Članovi komunis- 
tičke partije danima ranije povezivali su ljude po šumama kako bi ustanak 
počeo koordinirao na obje obale rijeke Une. Čini se da je ustanak premašio 
inicijalna očekivanja komunista jer su već nakon prvog dana ustanka, usta- 
nici imali pod kontrolom prostor od 2.000 kilometara kvadratnih s jedne i 
druge strane Une.3 Četvrtog dana ustanka pod kontrolom ustanika našao se 
prostor od ukupno 3.000 kvadratnih kilometara i uključivao je lokalna sre- 
dišta Drvar, Donji Lapac, Bosansko Grahovo i kasnije Kulen Vakuf. Takva di- 
namika razvoja ustanka navodi Goldsteina na zaključak da je „u drvarskom 
kraju Bosne i u hrvatskom kotaru Donji Lapac ustanak bio poput stihije, na- 
gao i masovan, općenarodni. U takvoj stihiji čak i najbolja organizacija ustu- 
pa pred ekscesima i samovoljom. Puna kontrola nad postupcima vojske nap- 
rosto je nemoguća.“4

Na izbijanje ustanka ustaše su odgovorile jedino kako su znale – no- 
vim akcijama čišćenja. Naprosto je nevjerojatno do koje je mjere (ako isklju- 
čimo moralni aspekt problema i zadržimo se samo na polju političke prag- 
matike) takva politika bila lišena bilo kakvog realpolitičkog rezona i samo- 
ubilačka za ustaški režim. Naime, velika akcija čišćenja koja je pokrenuta u 
Lici susjednim krajevima, na području Banije i Korduna, uspjela je samo 
ondje razgranati ustanak. Naprosto se srpsko stanovništvo tjeralo u kut iz 
kojeg je jedini izlaz bio ustanak, odnosno oružana pobuna protiv ustaške 
država čiji je jedini cilj bio njihovo fizičko uništenje. Koliko god bila samo- 
ubilačka za ustaški režim, nova akcija čišćenja po Kordunu i Lici koja je 
trajala od 29. srpnja do 8. kolovoza je u istoj mjeri bila i tragična za lokalno 
srpsko stanovništvo. Na taj način ustaše su samo još više utiskivali međuet- 
ničku mržnju kao gorivo u već kipeći kotao koji je Lika tih dana bila.

Goldstein donosi podatak kako je u tih desetak dana, koliko je trajala 
akcija čišćenja, pobijeno preko 4.500 pravoslavnih civila na području Like, 
što predstavlja ukupno više od jedne četvrtine svih civilnih žrtava pravos- 
lavne vjeroispovijesti  na tom području tijekom cijelog  Drugog svjetskog 
rata.5 Količina međuetničke mržnje koju su ustaše utisnule u Liku i koja je 
utiskivana tijekom cijelog trajanja ustanka je morala negdje izaći na vidjelo.

3 S. Goldstein, 1941: godina koja se vraća, 298.
4 „Ustanak u Srbu: ratovanje na pravoj strani“, Nacional.hr, 27. 7. 2011.
5 S. Goldstein, 1941: godina koja se vraća, 299.
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Pozicija Komunističke partije

Priroda  ustaške  represije,  prije  i  za  vrijeme ustanka,  zapravo  je 
zadavala okvire unutar kojih se sukob između njih i ustanika trebao odvijati. 
Taj sukob trebao je ići etničkim linijama − Hrvati protiv Srba i Srbi protiv 
Hrvata. Partijsko vodstvo ustanika anticipiralo je takav razvoj stvari i nasto- 
jalo ga spriječiti. Međutim, Lika je u tek nešto više od tri mjeseca postojanja 
NDH vidjela toliko prolivene nevine krvi i bespotrebnog međuetničkog na- 
silja koje su ustaše provodili u ime hrvatskog naroda nad srpskim da bi bilo 
teško spriječiti ekscese osvetničke prirode po etničkom ključu čak i da je 
partija u Lici bila brojnija i iskusnija. Partijsko vodstvo našlo se pred izazo- 
vom zaustavljanja osvetničkih pohoda nekih dijelova jedinica pod svojom 
komandom ali i civila koji su harali po selima nakon što su u njima poražene 
snage NDH. Njihov uspjeh u tom smislu je bio polovičan.

Iako je Komunistička partija Hrvatske još puno prije samog ustanka 
u Srbu izdala direktivu za pokretanje ustanka na području Banije, Korduna i 
Like te je imala centralnu i aktivnu ulogu u radnjama prije, za i nakon us- 
tanka u Srbu 27. srpnja 1941. čini se da ih je magnituda i intenzitet ustanka 
uhvatio potkapacitiranima. Partija i njezini rukovodioci na terenu ubrzo su 
se našli u očaju kad su vidjeli da vrlo teško mogu kontrolirati ustaničku ma- 
su koja je na momente slijedila svoju logiku. Ta logika je značila nastavak 
sukoba po etničkim linijama.

Ubojstvo 37 članova hrvatske porodice Ivezić u Brotinji koje se dogo- 
dilo prvih dana ustanka potvrdilo je strahove komandnog komunističkog 
kadra na području Donjeg Lapca. Iveziće su ubili muškaraci iz Suvaje na 
temelju indicija da su dva člana te porodice sudjelovala u akciji čišćenja tije- 
kom koje su pobijene njihove obitelji, a selo zapaljeno. S obzirom na slučaj 
u Brotinji, ususret napadu na pretežno hrvatsko selo Boričevac, ustaškom 
uporištu u kotaru Donji Lapac, komunističko vodstvo odlučilo je da se čak 
po štetu ustanka, koji se morao munjevito odviti ako je htio postići mak- 
simalni uspjeh, odgodi napad za dva ili tri dana kako bi hrvatsko civilno sta- 
novništvo moglo pobjeći te da se na taj način izbjegne još veća tragedija. 
Civilno stanovništvo se povuklo sa ustaškom posadom, a selo je usprkos 
svom naporu komunističkog komandanta Gojka Polovine opljačkano i spa- 
ljeno. Polovina u svojim memoarima iskreno opisuje sav očaj i nemoć koje je 
osjećao u namjeri da takve pojave spriječi tih prvih dana ustanka. Za Bori- 
čevac, Mario Jareb navodi podatke koje donose Dizdar i Sobolevski prema 
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kojima je u tom selu ubijeno 55 Hrvata koji se nisu povukli iz sela.6 Na dru- 
goj obali Une ustanici su također počinili stravične zločine, a najveći i naj- 
gnjusniji dogodio se po uspješnom izvršenom napadu na Kulen Vakuf.

Zločini ustanika

Nemalom broju slučajeva etničkog nasilja od strane ustanika jugo- 
slavenska historiografija nije posvećivala mnogo pozornosti, premda se o 
njima govori, oni se ne problematiziraju dovoljno. Očita je potreba da se 
historiografija pozabavi i tim segmentom ustanka kako bi se pružila cjelovi- 
ta slika. To ne mora nužno biti u revizionističkom ključu iako su dosadašnji 
pokušaji išli u tom smjeru.7 Jareb u navedenom članku otvara pitanje prisut- 
nosti četničke ideologije i organizacije u samom ustanku. I dok je neospor- 
no da je određenih četničkih elemenata kod samih ustanika i u samom usta- 
ničkom vodstvu bilo, nisu ponuđeni nikakvi konkretni i čvrsti dokazi koji bi 
implicirali da je njihova uloga u ustanku bila veća od marginalne kako se 
dosad smatralo.

Gnjusni ekscesi u obliku ubojstava raznih civila hrvatske te na bo- 
sanskoj strani muslimanske etničke pripadnosti više su posljedica velike 
stihije koja je zahvatila cijeli kraj nakon što je Lika eksplodirala u ustanku. 
Počinitelji zločina najvećim su dijelom bili ljudi koji su još tog mjese-  ca 
srpnja ostali bez svojih najmilijih i ovdje se vjerojatno radilo o uvrnutom 
činu „pravde“ koji se dogodio u kaosu nakon prvog pucnja ustaničkih kubu- 
ra. No on se ne mora nužno vezivati uz četničku ideologiju i četničku orga- 
nizaciju. Radilo se strahovitim ekscesima nasilja koji su gotovo u pravilu 
pratili svaki seljački ustanak kroz devetnaesto i  dvadeseto stoljeće, ali i 
prije. Komparativnim proučavanjem seljačkih buna i ustanaka, koji sadrže 
cijeli niz predmodernih elemenata, mogli bismo dobiti adekvatnije objašnje- 
nje spomenutog nasilja nego utiskivanjem četničkog karaktera tamo gdje 
ga ne mora biti.

Postjugoslavenski revizionizam

Navedeni zločini jednog dijela ustanika doveli su do toga da se usta- 
nak u Srbu, od 27. srpnja 1941., koji je nakon rata slavljen u Jugoslaviji kao 
6 Mario Jareb, „Prilog raspravi o karakteru ustanka od 27. srpnja 1941. godine“, 

u: Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), sv. 3/2011, 764.
7 Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije: zbornik radova, prir. Husnija 

Kamberović,  Institut  za  istoriju  Sarajevo,  Posebna  izdanja,  knj.  4,  Sarajevo 
2007, 203-207.
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Dan ustanka naroda Hrvatske, označi kao kontroverzan te da se kao takav 
uspostavom Republike Hrvatske odbaci kao državni praznik. Umjesto njega 
proglašen je Dan antifašističke borbe čija je povijesna referenca bila osnu- 
tak sisačkog partizanskog odreda u šumi Brezovica 22. lipnja 1941. Sisački 
partizanski odred su pretežno činili Hrvati. Uz spomenute zločine, Tuđma- 
nu (kojeg Goldstein i Hutinec percipiraju kao glavnog promotora revizio- 
nizma u Hrvatskoj)8 je problem predstavljalo i to što je ustanak bio simbioza 
ugroženog srpskog stanovništva i Komunističke partije Hrvatske, koju su 
vodili pretežno Hrvati. Radilo se o masovnom ustanku srpskog naroda ko- 
jeg su do određene mjere organizirali, provodili i njime zapovijedali i komu- 
nisti hrvatske nacionalnosti poput Marka Oreškovića Krntije, Jakova Blaže- 
vića i drugih. Tako etnički mješovit nije se uklapao u Tuđmanove koncepcije 
antifašizma koji ga je vidio kao isključivo hrvatski antifašizam9 te mu je srp- 
ski element u toj ahistorijskoj konstrukciji smetao. Zajednički srpsko-hrvat- 
ski poduhvat i bilo kakvo referiranje na njega također je bilo problematično 
zbog ratnog sukoba koji se odvijao u Hrvatskoj u to vrijeme i nije išao ruku 
pod ruku s tadašnjim mobilizacijskim potrebama vlasti, a ni krajišnika.

U Jugoslaviji se naglašavala zajednička borba svih naroda Hrvatske 
za oslobođenje zemlje, a poglavito Hrvata i Srba. Kao početak te borbe uzi- 
mao se ustanak u Srbu. Sasvim je sigurno da se radilo o prvom masovnom 
oružanom otporu ustaškim vlastima u Hrvatskoj koji je rezultirao oslobađa- 
njem određenog dijela teritorija te se u procesu njegova trajanja Komunis- 
tička partija i Narodnooslobodilački pokret (NOP), kojeg je ona vodila, afir- 
mirala kao glavni faktor u otporu ustašama i okupacijskim armijama nacista 
i fašista. U tom ustanku partija je uspjela realizirati ono što je bilo nužno za 
preživljavanje NOP-a, a to je širenje pokreta van partijske jezgre. To je či- 
nila plasirajući parolu o bratstvu i jedinstvu te tvrdoglavo inzistirajući da 
neprijatelj nije Hrvat, već ustaša. No, u retrospektivama na ustanak u Srbu 
kao Danu ustanka naroda Hrvatske se olako prelazilo preko stvarnih pro- 
blema na terenu kad se radilo o hrvatsko-srpskim odnosima koji su uistinu 
bili zatrovani ustaškim divljanjem. Ekscesa je bilo, a partija, koliko god bila 
mala i neiskusna, na području ustanka posvećivala je sve svoje resurse da 
otkloni te odvratne i  kontraproduktivne međuetničke sukobe. Taj proces 
nije bio nimalo lak, niti je bio linearan, a nije bio ni jedini kojeg je partija 
vodila. Bio je to tek jedan od procesa kojeg su partija i NOP vodili uspo- 
8 Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije..., 195. 
9 Nikica Barić, „Antifašistička borba u Drugom svjetskom ratu u političkim inter- 

pretacijama hrvatskih predsjednika 1991-2006.“, u:  Revizija prošlosti na pros- 
torima bivše Jugoslavije..., 216.
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redno sa glavnim zadatkom, a to je pobjeda u sukobu sa kvislinizima i njiho- 
vim patronima.

Zločini ustanika, koji su tek jedan segment povijesnog fenomena kao 
što je ustanak u Srbu zapravo su negativni indikator presudne uloge NOP-a 
i politike Komunističke partije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu na ovim 
prostorima. Oni pokazuju kako je uistinu malo trebalo da se narodi Jugosla- 
vije uvuku u jedan interni međuetnički sukob koji je lako mogao završiti 
međusobnim uništenjem.  Zahvaljujući  živim i  stvarnim ljudima,  sa  svim 
svojim manama i vrlinama, ograničenjima i mogućnostima od kojih je nema- 
li broj žrtvovao sve kako bi ponudio alternativu sukobu po etničkom ključu 
(kojeg su ustaški zločini gurali u prvi plan) takav scenarij je spriječen. Paro- 
la o bratstvu i jedinstvu nije bila samo puka parola, ona je bila nužna politi- 
ka. Nekad s više, a nekad s manje uspjeha. Ali njena stvarna primjena, sa 
svim svojim inicijalnim problemima, počela je ustankom u Lici. Ustankom u 
Srbu.

Zahvaljujući pripadnicima NOP-a, zločini počinjeni od strane ustani- 
ka danas predstavljaju jeziv spomen na mogući alternativni razvoj povijesti 
sačinjen od krvavih nacionalističkih orgijanja da nije bilo onih čije ime da- 
nas u javnosti sramežljivo i tiho spominjemo — da nije bilo partizana.
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The Holocaust is usually presented by the traditional way of histori- 
cal research, analyzing different kinds of written documents,  testimonies 
and  pictures, in order to have a better understanding of the historical  pro- 
cess  of the “Final Solution”.

This kind of presentation gives a comprehensible picture of politi- 
cal decisions, which were made by the perpetrators, but the image of the 
Jewish victim remain unclear in the shadow of the ashes of the gas cham- 
bers. The Jew has no face, no past, no family, he is no more than a helpless 
subject of the Nazi policy, part of a huge mountain of burned skeletons, a 
mathematical sum up of 6 million losses. This way of presentation streng- 
thens the Nazis’ perception of the Jews, which smashes not only his body 
but his memory too, since nobody can feel a real empathy for numbers. The 
immediate reaction to those traumatic horrible pictures is rejection or de- 
nial. This point of view leads to a claim of inability to understand the Holoc- 
aust as part of the historical phenomena, and  to describe Hitler as an insa- 
ne, a sick one! This approach is especially dangerous, since it liberates the 
perpetrators from responsibility.

For this reason we have to distinguish between the role of historians 
and the role of educators. History narrates the tale, while education gives it 
a meaning. The topic of the Holocaust is part of the curriculum we teach in 
High School and it is an important part of final examines for History. But 
learning the facts by heart doesn't mean real understanding of the moral 
importance and consequence of this issue.
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According to our pedagogical experience of more the 50 years in Is- 
rael, we came to the conclusion that we need a much more sensitive and 
effective way to teach about the Holocaust.  This philosophy was created at 
Yad Vashem,1 the biggest Holocaust Educational Center in Israel. This idea 
is based on the fact that the Holocaust is an essential part of human history, 
since human beings exterminated human beings because of an inhuman 
killing ideology which was made up by people, who then became inhumane 
perpetrators and murderers.

In addition we have an obligation to save the image of the Jewish 
victim from faceless vanishing behind the numbers. According to this app- 
roach we as educators have to teach the Holocaust through a human per- 
ception, by dealing with the moral dilemmas that people had to face during 
the Holocaust. We seek to understand those terrible dilemmas they had to 
face, which we call “Choose less chooses” they had to choose day by day. 
Teaching the Holocaust means to learn about the victims, about the perpe- 
trators, the bystanders, and about the rescuers from a personal point of 
view.

 
— The Pedagogical Approach

The Jewish Victim 

According to our pedagogical philosophy one has to start teaching 
about the Holocaust by teaching about Jewish life before the “Final Solu- 
tion”. Nazi-Antisemitic propaganda presents the “Jew” as the worst enemy 
of human kind, using generalizations for total dehumanization and deperso- 
nalization of the Jewish people. Actually most of the non-Jews have a very 
vague idea about Jews and about Jewish life in modern times. The image of 
the Jew is an image of an ancient religion, people of the Bible, the Old Test- 
ament, the  “Chosen people” who refused to accept Jesus (a Jew himself) 
Evangeline. From that point, they are learning about the extermination of 
the Jews in the 20 century, without noticing the big gap between historical 
periods, such as the period between ancient times and modern times, whi- 
ch had an enormous impact on Jewish and non-Jewish life. The Jews are still 
presented as a Theological challenge and not as living people who have a 

1 This Educational  philosophy was implemented  by  Shulamit Imber, Pedagogical 
Director of The International School for Holocaust Studies at Yad Vashem Jeru- 
salem.
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history and a culture of their own.2 Historians and teachers are still talking 
about “The Jewish question”, thus adapting the Anti-Semitic perception of 
the Jews, and ignoring the Jewish people as a nation and as individuals.

Jewish life before the Holocaust

For this reason we begin describing Jewish life before the Holocaust, 
before dealing with the process of their attempted extermination. By inter- 
viewing their own family, our pupils discover how their ancestors lived in 
different parts of the world, what kind of languages they spoke, and how 
they practiced Jewish tradition side by side with the local national culture. 
They are learning about Jewish political parties in Poland, like the “Bund” 
which had over 1 million members, Jewish workers who fought for their 
social rights, spoke Yiddish, and preferred local Jewish cultural autonomy, 
unlike the Zionist movement, which claimed the land of Israel as a Jewish 
national state. Our students are facing their ancestors’ aspirations and ho- 
pes which they had for the future, are discovering the large scale of Jewish 
civilization including poets, musicians, rabbis, doctors, traders and teach- 
ers who tried to combine modernity with tradition.

Following the life of a certain Jewish community in Constanta, in Sa- 
loniky, in Warsaw or in Budapest reveals colorful Jewish activity in schools, 
sport leagues, social organizations, theaters, and journals, which are the 
core of a living civilization.

They realize the complexity of life for a minority living among diffe- 
rent kinds of national majorities. The difficulty of this “double connection” 
to Jewish identity and local culture on the one hand, and on the other hand, 
this was frequently misunderstood by the local authorities and population 
and was perceived as lack of loyalty to the State.

Talking about Jewish life before the Holocaust is important especia- 
lly for our next generation, for perceiving their ancestors not only as a help- 
less humiliated victim of the Nazis and their collaborators, but as autonom- 
ous human being who were part of a large civilization, which was destr- 
oyed. This is important to the non-Jewish youngsters too, since they can un- 
derstand that Jews were not merely numbers but real individuals who had 
families and names, who liked life, music and had their own beliefs. They 

2 James Parkes, The Conflict of the Church and Synagogue: A Study in the Origi-  
ns of Antisemitism,  New York: Harper & Row, 1961, p. 166; in Zwi Bachrach, 
From Historical Experienece to Historical  Research, Jerusalem: Yad Vashem, 
2008, p. 70.
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were flesh and blood, and not a “question” or a “problem” that had to be 
solved by a “Final Solution”.

In this way, one can follow how Jewish people faced their persecu- 
tion, how they tried to keep their family, their tradition, their life and their 
moral values, which they had before the Holocaust.

Daily Life During the Holocaust

Many good educators are teaching about the Holocaust by showing 
terrible pictures of ashes from the gas chambers, believing that shocking 
will teach students to avoid these kind of terrible actions in the future.

According to our experiences, shocking can be sometimes part of 
education, but it cannot replace education as a long pedagogical process. 

Instead of dealing with details of death, we have to study daily life 
during the Holocaust, analyze testimonies with  our students to develop an 
understanding of what life was like in an inhuman world, what happened to 
dignity, hope, tradition, faith and identity.

“The war changed Jewish life… 
very quickly.
One day was nothing like the next, 
Scenes changed with the speed
 of a movie… Each month brought 
profound changes that changed 
the very foundation of Jewish life.”3

Students will learn about terrible dilemmas which faced by the Jews: 
do they have to send their children away to save their life, how could they 
survive  starvation in the ghetto, is it  moral to steal food? How could they 
keep their family, what happened to Jewish children when their parents 
became helpless, or were killed. Does a young mother have the right to run 
away and save her own life or should she go to die with her baby? What 
kind of questions did religious Jews ask  their Rabbis in  an attempt to keep 
their religious identity?

3 Emanuel Ringelblum,  Last Writings, p.  11. Ringelblum was a Jewish Historian 
who established a research committee named “Oneg Shabbat” in the ghetto, for 
documenting the agony of Jewish life in Warsaw ghetto. Although he was killed, 
part of the documents of his archive was found after the war, and  became one 
of the most important resource of Holocaust research.
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What kind of dilemmas were faced by Jewish doctors who had to 
decide whom to give the small amount of medicine they had, if any at all. 
What kind of decisions were made by Jewish leaders who were forced by 
the Nazis to deliver large groups of their fellow Jews to deportations? Could 
they save themselves by working for the Nazis?4

What was the role of Jewish youth movements in education and in 
uprising in the ghettos, since youngsters became an alternative leadership 
in the Eastern European ghettos?

We are not judging them; we are following their way of making deci- 
sions and their efforts to keep morality in this immoral reality.  The disc- 
ussion with students will be about questions like – was this a kind of Jewish 
resistance to Nazi persecution?

 
The Perpetrator

Up until the late sixties, the terminology that was used to describe 
the Nazi perpetrators was usually related to demonization. The image of 
the perpetrator was that of an insane monster, which no human being can 
understand. The operation of sundering the Jews from everzone  else and 
bringing them to the murder facilities was complex, lenghty, and full of 
small details which had large effects on the outcome. The decision to be- 
come murderers was not on time matter, (not sure what this means) as has 
been assumed by historians who  search for a date on which the decision 
was made by Hitler or his officials. It was  a long steep climb, lined with red 
lights and black flags.5

The question of “how was it humanly possible?” is still the leading 
question which derives from the inability to accept their behavior and their 
acts. 

Howerver, since Christopher R. Browning published his research, 
we know that the perpetrators were ordinary men.6 Did they kill out of ide- 
ology, did they just follow the orders as obedient solders and faithful citi- 
4 There are at least two examples of those decisions, one of Adam Cherniakov, 

head of the Jewish leadership in Warsaw ghetto, who committed suicide when 
he realized  the destiny of the deportations, and of Chaim Romkowsky Head of 
the Jewish Council of Lodz ghetto, who tried  to save Jewish children and young- 
sters by working for the Nazis. In any case he had to decide who will be depor- 
ted, and who will stay to work. He was killed at Auschwitz.

5 Jaacov Lazovic, Hitler's Bureaucrats – The Nazi Security Police and the Banality  
of Evil.

6 Christopher R. Browning, Ordinary Men, Harper Collins, 1992, 1998.
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zens? Was it an outcome of group pressure, when they preferred to kill, not 
to be seen as a “chicken” in face of their comrades? Browning pointed out 
that all were able to choose, mainly due to the lack of personal responsibi- 
lity which made the  persecution and the killing possible. The study of his- 
tory is at all times a study of human actions and of the human spirit, even 
when that spirit has been subverted and has become ineffably corrupt. Mo- 
reover, the moral warning signs that the Holocaust must raise is to oblige 
us to attempt to understand how human beings can reach such a point.

Yet, there is a profound danger in such an effort to understand the 
darkest recesses of the human spirit. It should be stressed at all times that 
understanding is by no means equivalent to acceptance, empathy or for- 
giveness. One should always remember that murderers remains murderers 
even when we acquire a better understanding of what might have led the 
killing. Focusing on the perpetrators' background and circumstances that 
turned them into murderers may at times create the impression that this 
was a deterministic process in which everything led towards this ultimate 
end, that  individuals had no room for choice and no alternative but to 
become murderers. The focus on choices and alternatives means an attem- 
pt to explore the wide spectrum of behavior, beginning with ideologically 
committed murderers, through shades of acquiescence and indifference, to 
those few who took action to oppose the murder. There is an important edu- 
cational message in pointing out the blurred lines dividing one supposed 
category from another, and to the choices involved in crossing those invisi- 
ble lines.7

While analyzing documents that were written by the perpetrators, 
the student realizes the mechanical point of view of the persecutor who 
“did his job” as good as he could, totally ignoring the human face of the 
victim.

  
Bystanders and the Rescuers

Although rescuers were a very small minority and do not represent 
the attitudes and responses of most of the people of the Nazi-occupied Eu- 
rope, is of tremendous importance. The rescuers highlight the issue of cho- 
ice. 

7 Irena Steinfeldt,  How was it Humanly possible? A study of perpetrators and  
bystanders during the Holocaust, Pedagogical  guidebook,  Yad Vashem  (ISHS 
2002), pp 3-5.
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We are dealing with the juncture between perpetrators and bystan- 
ders in an attempt to identify the points of choice at which bystanders 
chose to join the perpetrators, or the rescuers. As with the perpetrators, 
these were not one time choices, but each case a series of decisions. If we 
wish to examine the line between bystanders and rescuers, we must show 
the rescuers as human beings – their everyday lives, the hardship they 
endured, the misgivings they might have had and the series of choices they 
made at different points. Their story is never simple, the tale is never of a 
single noble act of letting a Jew into their home, but of repeated choices 
and of continuous struggle against enormous odds in order to save the per- 
son.

The story of the rescuers permits an examination of the bystanders 
as well, and the very meaning of the term “bystander”. Given that rescue 
necessitated making a choice, and given that that choice was an option, 
this raises the question of which choice was also involved in choosing not to 
act? In dealing with these issues, it is very important that students do not 
adopt a facile attitude of self-righteousness that condemns all bystanders 
without presenting them in the context in which they lived or acted.

It might be observed that the difficulty of understanding the steps 
taken by the rescuers in risking their lives is almost as difficult as unders- 
tanding the humanity of the perpetrators.8

— Age-appropriate approach
of teaching about the Holocaust

One of the most difficult questions in Holocaust education is the age 
of the students. Usually  the topic of the Holocaust is part of the curriculum 
of History in high school. In this case, textbooks include historical informa- 
tion, dates, and orders of policy makers.  We believe that for better underst- 
anding, we have to start to teach about the Holocaust earlier, according to 
the age of the student.

For very young students we present a personal story for their age.9 

First we deal with the individual, then with the family and community, and 
only in high school we can teach the Historical context as a whole.

8 Ibid., pp. 28-29
9 In Israel we begin to talk about the Holocaust in elementary school, mostly in 

Commemoration day, but it is up to the teacher to decide how and in which cla- 
ss he will present this issue.
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A young child can understand the story of Hanale who lived in the 
ghetto with her parents, and couldn't go to a regular school since it was 
forbidden to Jews.

A 13 to 14 year old pupil can understand the difficulties of a Jewish 
community facing isolation and restrictions. We are dealing with the topic 
of concentration and death camps only at the ages of 16 to 18, concentrat- 
ing on struggle to live even in the camps.

The Role of the Educator

It is the responsibility of the educator to guide the pupil through this 
traumatic issue, without competing with the media, which is full of shock- 
ing materials. The educator’s role is to teach the student how to underst- 
and the information, and to give to it actual meaning in one’s life.

Interdisciplinary education

In these efforts to gain some insight, we use an interdisciplinary 
approach that combines historical documents with art and literature as a 
means of shedding light on aspects of the human being, which the histori- 
cal documents alone cannot address.

“There is a need for other means”, Israeli author and Holocaust sur- 
vivor Aharon Appelfeld says, “to lift this heavy burden ... Since early times, 
art has sought out the individual and his inner world. And it is from that 
place that art seeks to understand the world ... Art, and perhaps art alone, 
can serve as a shield against banal, the routine and irrelevant and … over- 
simplification.”10

10 Aharon Appelfeld (Hebrew: אפלפלד אהרון ) (born February 16, 1932 in the vill- 
age Zhadova near to Czernowitz, Romania, now Ukraine) is an Israeli novelist. 
In 1940, when Appelfeld was eight years old, the Nazis invaded his hometown 
and his mother was killed. Appelfeld was deported with his father to a  conce- 
ntration camp in Ukraine. He escaped and hid for three years before joining the 
Soviet Army as a cook. After World War II, Appelfeld spent several months in a 
displaced persons camp in  Italy before immigrating to  Palestine in 1946, two 
years before Israel's independence. He was reunited with his father after findi- 
ng his name on a  Jewish Agency list. The father had been sent to a  ma'abara 
(refugee camp) in Be'er Tuvia. The reunion was so emotional that Appelfeld has 
never been able to write about it. In Israel, Appelfeld made up for his lack of 
formal schooling and learned Hebrew, the language in which he began to write. 
His  first  literary  efforts  were  short  stories,  but  gradually  he  progressed  to 
novels. He completed his studies at the Hebrew University of Jerusalem. Today, 
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Return to life

Unlike historians who are dealing with the Holocaust as a historical 
process between 1933 and 1945, we begin to teach about Jewish life before 
the Holocaust, and after we study the fate of the survivors after the War. 

People usually perceive 1945 as the end of the war, and they are sur- 
prised to discover that it was not a happy ending for the survivors.

Liberation

The agony of the survivors began (continued) right after the libera- 
tion, when they realized that they lost their family, their home, their home- 
land, and they would have to start their new life from the beginning. Most 
of the survivors talk about the only hope they had during the Holocaust wh- 
ich motivated them to struggle for live, was to meet their loved ones, their 
fathers, mothers, brothers, sisters, husbands, children or wives.

Not all the survivors were capable of starting a new life, as a lot of 
them felt a great deal of guilt for surviving while their family perished.

Loneliness

Statistically we are talking about 6 million Jews that were extermi- 
nated by the Nazis and their collaborators. However, this number can't rea- 
lly describe the meaning of loneliness of the survivor, who had nobody to 
share pain or happiness with.

 Statistic can't tell the story of all the Jewish orphan children who 
were wondering around the world trying to find love and care.

Searching

As  Holocaust  survivors  returned  to  the  places  where  they  lived 
before, they discovered soon that their homes were taken by their neigh- 
bors. Some of them were surprised and angry that the “Jews came back”,11 

a few of them helped the survivors and gave them back some of their pro- 
perty they left behind in the beginning of the war. Most of the survivors 
searched for a new place to live far away from those terrible memories. 

Appelfeld lives in Mevaseret Zion and teaches literature at Ben Gurion Univer- 
sity of the Negev. (Source: Wikipedia)

11 There were several cases of pogroms and atrocities against the returning Jews, 
in Poland at Kielce in 1947, and in North Hungary.
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They moved from Europe, crossing the Alps by foot, relocating to Australia, 
Israel, and the U.S.A.

Some of them remained in the countries in which they were born, 
but in any case they had to face tremendous changes in their new way of 
life that was totally different from their life before the war.

Revenge

Some of the young Jewish survivors who joined the partisans or the 
Red army, with weapons in their hand were eager to take revenge, and 
probably were able to.

Yet, most of the survivors preferred to marry, to have children, to bu- 
ild a new home for their new family. They established new schools, learned 
and worked. This was their way to take revenge although the shadow of the 
Holocaust was present in every moment of their life. They were silent in 
front of their children, in order raising them happily, but their children we- 
re aware of the great secret of their parents.

 
Commemoration

We can deal with the Holocaust through different kinds of langua- 
ges: the language of historical research, the language of commemoration, 
and by the language of teaching which includes both. Commemoration is 
the first step of remembering, and leads to a deeper understanding only by 
a systematic pedagogical process. 
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УДК 343.819.5(497.13 ДОЊА ГРАДИНА)

 

Јавна установа „Спомен-подручје Доња Градина“ у 2014. години 
реализовала је покретну изложбу која носи назив „Економије јасенова- 
чког логора“, а која је планирана Планом и програмом рада Установе 
за 2014. годину.

Ауторка изложбе је Тања Тулековић, виши кустос у Јавној уста- 
нови „Спомен-подручје Доња Градина“. Стручни сарадник је Јасмина 
Тутуновић Трифунов, кустос-историчар из Музеја жртава геноцида у 
Београду. Текст изложбе и каталога лекторисала је Татјана Атлагић, 
лектор из Академије наука и умјетности Републике Српске у Бањој Лу- 
ци, а на енглески језик превела Невена Вучен.

Фотографије су коришћене из архива наше установе, те из архи- 
ва Музеја жртава геноцида у Београду и из Књиге из тишине: Усташ- 
ки злочин геноцида у селу Међеђа, 1941–1945. године, ауторке Тање 
Тулековић.

Изложба садржи 15 паноа, који историјски документовано и му- 
зеолошки савремено представљају економије јасеновачког логора по- 
пут оних у Доњој Градини, Драксенићу, Међеђи, Бистрици, Млаки, Јаб- 
ланцу...

Акценат изложбе стављен је на вербална свједочанства логора- 
ша који су радили у усташким економијама. На непосредан начин по- 
сјетилац сазнаје више о страшним мукама логораша, који су, гладни и 
жедни, производили храну за усташе а њима самима је по цијену живо- 
та било забрањено да ишта од тога конзумирају. Радили су оковани – 
оковани су и умирали. Радили су гладни – гладни су и умирали. Еконо- 
мије су некоме биле извор живота: усташама, а неком извор смрти: ло- 
горашима. 
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Изложба је премијерно отворена 1. априла 2014. године у Гале- 
рији Академије наука и умјетности у Бањој Луци, гдје је и остала до 20. 
априла. На Дан Холокауста у Израелу, 27. априла, гостовала је у Јев- 
рејском културном центру у Добоју. Музеј града Зенице био је домаћин 
изложбе од 28. априла до 12. маја 2014. године. Културни центар Гра- 
дишка домаћин је изложбе од 10. до 30. јуна. Музеј Херцеговине у Тре- 
бињу угостио је изложбу од 18. септембра до 2. октобра. Након тога 
изложба путује на југ Србије и то у Завичајни музеј Жупе у Алексан- 
дровцу, од 7. до 25. октобра, те у Народни музеј Топлице у Прокупљу, 
од 13. до 29. новембра. Музеј Семберије у Бијељини домаћин је излож- 
би од 1. до 24. децембра. У 2014. години изложбу је посјетило око 7.500 
псојетилаца.

Међународни дан сјећања на жртве холокауста обиљежава се 
27. јануара те је Јавна установа „Спомен-подручје Доња Градина“ и ове 
године узела учешће у томе. У Галерији науке и технике Српске ака- 
демије наука и уметности у Београду 27. јануара отворена је изложба 
„Економије јасеновачког логора“ у присуству великог броја званица. 
На отварању су о изложби говорили академик Зоран Петровић, аутор 
изложбе Тања Тулековић а ја сам испред Јавне установе „Спомен-под- 
ручје Доња Градина“ поздравио све присутне и отворио изложбу. На- 
кон тога изложба је гостовала у Галерији „Зрно“ у Новом Саду од 16. 
фебруара до 6. марта. 

Изложба „Економије јасеновачког логора“ представљена је ауст- 
ријској публици 19. марта, 2015. године када је свечано отворена у 
Центру за истраживање историјских мањина у Бечу у ком је остала до 
16. априла. На отварању су говорили Аница Мацка Дојдер, посланица у 
Скупштини града и покрајине Беча, затим Регина Вониш, директорица 
Истраживачког центра за историјске мањине у Бечу те Срђан Мијалко- 
вић, предсједник СПКД Просвјета у Бечу. Представништво Републике 
Српске у Бечу било је домаћин ове изложбе у периоду од 19. априла до 
9. маја. На дан комеморације у Маутхаузену, 10. маја, у Линцу је отво- 
рена изложба „Економије јасеновачког логора“. Изложбу су отворили 
амбасадор Србије у Аустрији Перо Јанковић и председник Просвјете 
Срђан Мијалковић.
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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 
на логор Јасеновац, односно на рат и ратне злочине на територији НДХ 
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(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 
не сматрају се научним радовима, па стога не морају имати уз себе ни 
научни апарат.
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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 три 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.

—  Miladin Životić, „Patriotizam i socijalizam“,  Praxis (Zagreb), br. 
3-4, 1972, 489.
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— 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 хрватском или босанском језичком стандарду дуж- 
ни су да обезбиједе лекторисање својих текстова и да уз њих доставе 
име лектора.

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 2016.

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 e-mail 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 three sections should span up to 16 pages, but we’re 
open for even longer papers if they are of high academic quality. Transcrip- 
tions 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 intended 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 a following manner: institution (abbreviation), record group or 
collection (its number or its sign), signature; onward in a shortened ver- 
sion. 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.
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— O. Manojlović Pintar, “Još jednom o Milanu Nediću...”, 309.

— 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 2016

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