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Пред го вор

Утрагањузачињеницамакојебипомоглеуреконструкцијисвих
активностиспровођенихутокупроцесамеморијализацијепросторана
комесеналазиоконцентрационилогорЈасеновац,тојестоспоменикуу
Јасеновцу–одидеједосвечаноготварања–моглибикориснодапослу-
жеразниизвештајиучесниканатомпослу.Тадокументација,којасечу-
ваувишеархивскихфондовауЗагребу,СарајевуиБеограду,доступна
јеалиниједовољноискоришћена.Стогамијенамерадаодређенидеоте
грађепрезентујемширојчиталачкојпублицикакобиинатајначиндо-
принеоразјашњавањубројнихнедоумицаиполуинформација.

Документадоносимуоригиналнојверзији.

***
Нисамжелеодапишемстудијуоисторијскомконтекстунитио

случају споменика.Многи подаци релевантни за схватање контекста у
комесетозбивало,заспореднеалибитнепословекојејетребалоумеђу-
временузавршитинатеренунекадашњеглогораипроблемеувезисаре-
шењем,израдомисвечанимотварањемспоменика,датисууизвештајима
којенудимоунаставкуовекњиге.Ипак,морамоупозоритичитаоцедане
требасвеприхвататикаодатуистину:времеокомејеовдеречпредста-
вљапериодвеликекризејугословенскогдруштва,економијеипривредеи
покушајапартијског/државногврхаданађерешење.Изградњаспомени-
кауЈасеновцутребалојенаспецифичанначиндаутврдикомунистичку
идеологију и политику „цементирајући“ односпремаДругом светском
ратуукојемсусесвипротивницинашлинасупротнојстранибилиисти,
аони,партизани,направојиштосуидоказалипобедомуграђанском
рату1941–1945.годинекојусу,какосуговорили,извојевализахваљујући
„братствуијединствусвихнародаинародности“.Јасеновацје,међутим,
деловаокаопревеликзалогајпајепроблемумеморијализацијетребало
прићивеомаопрезнокакобисвестране,првенственосрпска,јеврејскаи
циганска/ромскасједнестранеахрватскасдругестране,билезадовољ-
не.Проблемјетимбиотежијерјетребалоиматиувидудалогорнису
држалинацистивећусташе,Хрвати,аСрбисубилинајбројнијежртве.

***
Преноштоћеусташкејединиценапуститиконцентрационило-
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горЦиглана (Јасеновац III)иселоЈасеновациубегупотражитиспас
последњихданааприла1945.годинесвејебиломинираноисравњено
саземљом.Осталисусамоспољнизидовиудужиниоко3,5километара,
висинеокотриметра.1

Послеуласкаприпадникапартизанскихјединица2.маја1945.го-
динепрвизваничнипосетиоцикојијетребалодачињеничноустанови
штасенатомпросторудешавалобилисуприпаднициОкружнеиЗе-
маљскекомисијезаутврђивањезлочинаокупатораињиховихпомагача
–билојето11.маја.НедељуданакасниједошлисучлановиАнкетне
комисијеЗемаљскекомисијеХрватскезаутврђивањезлочинаокупатора
ињиховихпомагача.Месецданакасније,дошлајетрећагрупа.Њени
члановисупослеразгледањаостатакабилисагласнидасематеријалод
рушевинапреосталихзидинакаограђевинскиматеријалможеискори-
ститизаобновуприватнихкућаунасељу.Неманиназнакадасупредло-
жилидасемакарнештоодтогасачуваиконзервира.

Крајем1945.нарашчишћавањупросторарадилисузаробљени
припадници немачких и хрватских усташко-домобранских јединица и
тајпосаојетрајаодолета1947.године.Потомјесвестало!

***
ИдејаопотребимеморијализацијеселаилогораЈасеновацдоби-

јаназамахутек1952.годинестварањемИницијативногодборазаград-
њуспоменикажртвамафашизмаитоуселуЈасеновцу.РеакцијаСавеза
удружењаборацанародно-ослободилачкогратаХрватскебила јенега-
тивна.Иницијативниодборпотомпредлажемонументалновајарскоде-
лоиуређењеоколногпаркаауновојсеоскојшколимоглобисенаћи
местаи замалумузејскупоставку.Писмоспредлогомпослалисуна
вишеадресауЗагребуиуБеограду.ИзЗагребаимодговарајуданишта
несмејудапредузимајубезњиховогнадзораиодобрењазваничногБе-
ограда.

Тешкојеутврдитизаштосесамеморијализацијомпросторато-
ликоотезалоалијеоснованопретпоставитидајенајвишевременабило
утрошенонарасправуобројужртава.Ништамањинијебиоипроблем
какосветоподвестиподидеолошкуматрицуобратствуијединствуи

1СлучајмеморијализацијеЈасеновцајеналикнаслучајСобиборауПољској:
непосреднопредповлачењеизтогнацистичкогконцентрационоглогораприпадници
јединицаСС-адотемељасупорушилисвеобјекте;првиспоменикјеподигнут1965.
годинеанештокаснијеимузеј.Основниразлогвременскограспонаодзавршеткарата
доподизањаспомениканалазиосеучињенициданијебилосагласностикакоприказа-
тиХолокауститонаместунекадашњеглогораодкоганијеосталоништааутентично.
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заједничкојборбипротивокупатора.Каотрећипроблемнаметалосеге-
ографскоодређењепростора–штатребаобухватитиспомен-подручјем
–самолокацијулогораилиигробниценадругојстраниСаве,уБосни
иХерцеговини.

Прве конкретне замисли о радовимашто их треба обавити на
обележавањубившеглогорапојавилесусе1956.годинепослеизвешта-
јаостањунатеренукојијесачиниоКонзерваторскизаводНароднеРе-
публикеХрватске.Премањиховимналазима,налокацијинекадашњег
логорапостојетраговитемељабаракаинекиходобјеката,доксуупри-
личнојмерисачуваниделовициглане,логорскапругаиспољнизидови.
Конзерваторисупотомпредложиличишћењеиконзервацијуоногашто
јеостало.Ускоројеузтемељелогорскогзидабилапостављенажичана
оградадоксуостациобјектиозначениплочицаманакојимајебилоис-
писаноштасетуналазило.Потомјепредложенаиреконструкцијадело-
вазидаисондирањетеренарадиутврђивањаместагробница.

Mадасууначелубилеприхваћенепрепоруке,рашчишћавањете-
ренајеспроведенотек1963.године.Годинуданараније,Савезбораца
откупиојесвеземљиштелогорскогкомплекса,односноделакојисена-
лазионатериторијиХрватске.

***
Нема траговао томеко јеизнеопрвипредлогмогућегизгледа

будућегспоменика.ПознатоједајеНиколаНиколић,некадашњизато-
ченикЈасеновца,1952.годиненацртаојенеколикопредлогаизгледаме-
моријалаиспоменика.ВањаРадауш,ауторвишеспоменикапосвећених
партизанској борби, 1963. године понудио решење које је обухватало
800.000плочица(накојимабибилиисписаниимеипрезимежртава).
Тадасепојавиопроблемидентификовањатоликогбројастрадалника,па
одпредлоганијебилоништа..

Конкурсзабудућиспоменикрасписанје1960.године,алиније
биојаван,већјеупућенпозивнеколицинипрофесионалаца.Размотрив-
шивишепријава,СУБНОРЈугославијепозваојеархитектеБогданаБог-
дановићаиЗденкаКолацијадаизнесуконкретанпредлог.

Каоштојепознато,изабранјепредлогБогданаБогдановића.Још
тригодинепротећиседопочеткарадова1964.године.Умеђувремену,
одлученоједапројектомспоменичкогкомплексабудеобухваћенипро-
сторДоњеГрадине,натериторијиБоснеиХерцеговине.

ПренегоштоћедетаљноразрадитипројекатаархитектаБогдан
Богдановићпосетиојетајпросторизабележио:„Miniralisugaustaše,iz
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razlogavišenorazumljivih,aliipartizani–iznerazumljivihrazloga.Možda
kaonekuvrstumagijskeosvetenadpredmetomipredelom;najzaduvekpri-
sutannarod,glasbožji,narodseljački,hladnokrvnojeraznosioštosemoglo
razneti–ciglu,drvenugrađu,metalnedelove,ostatkečuvenihpeći...“2

ПотомсууследилиразговорисаЈосипомБрозомТитомидругим
комунистичкимглаварима.Немапоузданихтраговаосадржајуразгово-
ра,алијеархитектадобиоподршку.

Богдановић је сматраода споменикнеморанужнодапробуди
слике некадашњег страдања и ужаса па је замислио камени цвет, као
симболобнављањапостављенусрединивеликезеленеповрши.3Кадје
речоочувањуостатаканекадашњеглогора,предлагаојеконзервацију
оногштојезатеченоиоткривенопротивиосебилокаквомпокушајуна-
кнаднереконструкцијенекадашњеглогорскогкомплекса.

***
ЗауређењепросторабилисузадужениКонзерваторскизаводЗа-

гребиГлавниодборСавезаудружењаборацаНародно-ослободилачког
ратауБеограду.

Уоквируприпремерадованатомпростору,одлученоједасеан-
гажујустручнеекипезаистраживањетерена.

***
Историографијаможебитиисликадруштваукоменастаје,било

каотумачњеговепрошлостииликаожељена,лажнасликауогледалу.
Великипроблем српскогнарода у годинамапре распад комунистичке
Југославијејестеутомештоњеговусвестопрошлостинисуобликовали
школованиисторичари,негопублицистииновинари.4Данасбисемогло
казатидајавномњењеобликујуинтернетпорталиителевизијскеемиси-
јеукојимадоминирајуполуобразовани,полуинформисаниинабеђени
зналципрошлости,најпростијеречено–шарлатани.Једнаододликатог
(полу)светајестенетрпељивостпремасвимакојинемисликаоонибез
обзиранапрофесионалностонихкојенападају.Тојемогућесагледати
напримеруисторијеНезависнеДржавеХрватскеанарочитоконцентра-
ционоглогора Јасеновац.Усвемутомеиисториографија једала свој

2BogdanBogdanović,Ukle ti ne i mar,Split,2001,str.148).
3Ge ne za cvi je ta Bog da na Bog da no vi ća(pripremileNatašaJovičićiTeaBenčićRi-

may),JUSPJasenovac,Jasenovac2009;TanjaŠpoljar,„PovijestSpomen-područjaJaseno-
vac:odustaškoglogoradomjestapamćenjaizaborava“,дипломскирадодбрањен2018.
годиненаОдсјекузаповијестумјетностиФилозофскогфакултетауЗагребу.

4КостаНиколић,Про шлост без исто ри је,Београд2003.
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негативанприлог првенствено кроз служењеполитичкој идеологији а
потомиизнезаинтересованостинаучноистраживачкихинституцијаза
бављењеодређенимзбивањимаштојепогодовалодауправотетемебу-
дупрепуштенеаматеримаизаљубљеницимаупрошлост.Оштетикоја
настајеутаквимприликамаговориуправоовастудијаслучаја.

***
Методстудијаслучајајепроистекаоизпсихоанализеаобухвата

свестраноистраживањеисторијеодређенеличности.Тајметодкасније
јепримењиваниудругимсроднимнаукама(психијатрија,педагогија)а
прошириосеинаистраживањепрошлости,тојестнаполитикологијуи
историографију.

Резултати истраживања студија случаја могу да помогну у ду-
бинскомсагледавањуодређенеисториографскетемесазакључцимако-
јидоприносе стварањуоценакоје је тешкопроменити.Добарпример
представљарадисторичараМаксаБергхолца,базиранназлочинимапо-
чињеномупериодуодаприладосептембра1941.годинеуоколиниКу-
ленВакуфа–хрватско-усташкимнадСрбимаисрпскимнадХрватима
имуслиманима:MaksBergholc,Na si lje kao ge ne ra tiv na si la: Iden ti tet, na
ci o na li zam i sje ća nje u jed noj bal kan skoj za jed ni ci,Sarajevo–Zagreb,2018.

На питање да ли археолошка ископавања на простору некада-
шњег концентрационог логора Јасеновац ињегових стратишта и гро-
биштаобављенаутокулета1964.годинемогудабудупредметпосебне
студијеслучаја,требалобидатипотврданодговор.Наиме,резултатитог
истраживањасуодавнодоступнајавности,пасавременетврдњеједног
одучесника„зачињене“чињеницамакојенемајуупориштеуизвештаји-
мапопримајуигротескнеформе.Например:уизвештајимасаистражи-
вањапомињесехемијскипроцессапонификацијелешевадокданастај
(јединиживи)учесникпоменутихископавањаговориоправљењусапу-
наоддечијихтелаштосунаводно,каопоклоннемачкогЦрвеногкрста,
коришћениудомаћинствимауСрбијитихратнихгодина!

Стогасматрамдаисказанирезултатиистраживањајошједноммо-
рајубитипубликованикакобисепоказалаапсурдностнакнаднихинтер-
претацијакоје,иакотомождаизгледачудно,имајусамозациљслуђива-
њеионакослуђеногнародакомеседве-тридеценијесервиракрозмедије
безброј„тврдњи“и„чињеница“озлочинуибројужртавауЈасеновцу!

***
Запрвообјављивањеизвештајагрупекојајепонеколикоданау
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јунуисептембру1964.годинеистраживалаДоњуГрадинуиЈасеновац
заслужанјепублицистаПредрагДрагићКијук,којиихјеусвојствууред-
никауврстиоупрвитомзборникаCa te na Mun di,којису1991.заједнички
објавилиИПИбар скено во стиизКраљеваиМатицаСрбаиисељеника
СрбијеизБеограда,књига1,стр.766–786.Објављивањеизвештајаоар-
хеолошкимископавањимајекориснокадјеречоистраживањупоменутих
ратнихзлочина.Међутим,спорнајетврдњауредникаДрагића:„Утврђи-
вањебројастрадалихмогућејеустановитидетаљнимсондирањем,одно-
сноотварањемгробница“.Сондирањетеренамоглобидапомогнесамоу
оквирноммапирањуспољнихграницатериторијесагробницама.

Познаваоциисторијеиратнихзлочина,анарочитооникојисусе
бавилитемомЈасеновца,дубокосуубеђенидаизсијасетразлоганије
могућеутврдитибројстрадалника.Једанодбитнијихјесте,какокажеи
самДрагић,штољудскопамћењенијеувекпоуздансведок!

Другипут је поменутиизвештај објављену зборнику текстова
поднасловомЈа се но вац(Српскакњига,Рума2008),стране20–74.При-
ређивачтекстованијепоштоваоправилаисторијскеструкекојаналажу
објављивањедокуменатауоригиналнојверзији.Проблемверодостојно-
стиуовомслучајусепостављаизвишеразлога:најпре,оригиналнии
аутентичниизвештајисукуцаниналатиничнојписаћојмашиниаовде
судатићирилицом;аузтоЖивановићјенанеколикоместаубацивао
својекоментаре(35,47,59,68).

Одлучиосамсенатрећеобјављивањепрвенственодабипред-
ставио још једно у низу настојања да се укаже на вишеслојност про-
блемауутврђивањубројастрадалиху јасеновачкомконцентрационом
логору(новембар1941–22.април1945)адаистовремено,устудијислу-
чајаукажемнааматеризамишарлатанствоизвеснихтумачапроцесаи
резултатаископавања.Стогаћебитиобјављенаиосталадокументација
којасеодносинаисторијскиконтексткадјеречоодносукомунистичке
властипреманекадашњемконцентрациономлогоруимеморијализаци-
јитогпростора,апосебнопремаископавањимагробишта.

Записник са истраживања Јасеновца и Доње Градине који сам
користионалазисеуИсторијскомархивуБеограда,фонд„Збиркаме-
моарскеграђеиБањичкоглогора“иимасигнатуруИАБ–1885–БЛ934.
Куцанјеналатиничнојписаћојмашини.Занимљивоједасупримерак
извештајаоископавањууДоњојГрадинипотписаласватричланаис-
траживачкеекипе,докјезаписникоископавањууЈасеновцупотписао
само један,иако суидругодвојеучесникауистраживањунаведени.5

5УдокументацијикојасечувауИсторијскомархивуБеограда, а15. априла
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Каокорективкористиосампримерак„Izveštajaantropologaoistraživanju
u Jasenovcu1964.godine“којисечувауХрватскомдржавномархиву:
HDA,fond1241,RepubličkiodborSavezaudruženjaboracaNarodnooslo-
bodilačkogrataHrvatske,kut.174,Izvještajantropologa.Уовомфонду,ме-
ђутим,немаизвештајаистеекипеоископавањимауДоњојГрадини,али
имадругеархивскеграђекојаједрагоценауистраживањимаоветеме.

СобзиромнатодајеистраживањеуДоњојГрадинибилоудоме-
нубосанскохерцеговачкеборачкеорганизације,релевантнадокумента-
цијабитребалодасечувауАрхивуБоснеиХерцеговинеуфонду„Ре-
публичкиодборСавезаудружењаборацаНародно-ослободилачкограта
БоснеиХерцеговине“запериод1962–1969.године.6Туграђуготовоје
немогућеуовимвременима(светскепандемијевирусакорона)прегле-
датиикористити.Сматрамдаимимотогаовајраднећебитисадржајно
мањкавнитићеизгубитиназначају.

***
НаручилацистраживањабиојеСавезудружењаборацаНародно-

ослободилачкогратаЈугославије,аископавањанатеренубиласупове-
ренарепубличкиморганизацијамаХрватскеиБоснеиХерцеговине(уз
подршкуЗаводазазаштитуспоменикакултуреБоснеиХерцеговинеу
ископавањимауДоњојГрадини).

Познато једасудвеистраживачкеекипеистраживалеуДоњој
Градини:прву јеводиопроф.дрМиодрагА.Бућић7 адругудрАлојз
Шерцељ8.

Трећаекипајеистраживаладвадана(24.и25.јун),извештајсу

1977.годинепоклониојуједрСрбољубЖивановић,налазисепет(5)докумената:Re-
šenjeSavezaboracaNOR-aBiHbr.1582/15od15.septembra1964;RešenjeSavezaboraca
NOR-aHrvatskebr.010-1744od19.septembra1964;Propratnopismobr.1744/64Saveza
boracaHrvatske;Izveštajekipeantropologaonalazimapriiskopavanjugrobnicažrtavafa-
šističkogterorauGradinikodJasenovcaiIzveštajgrupeantropologaonalazimapriiskopa-
vanjimagrobnicažrtavafašističkogteroraukoncentracionomlogoruuJasenovcu.Накрају
писмаЖивановићсепотписаокао„D.Sc.SeniorlecturerinAnatomy“!

6ДрЗдравкоМарић,једанодактераисведокаископавања,тврдиоједајепо-
менутаархивскаграђанестала–ЗдравкоМарић,Збор ник ра до ва Дру га ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја Ја се но вац си стем хр ват ских уста шких ло го ра ге но ци да (1941–1945),
БањаЛука,2001,148–153.

7ОМиодрагуА.Бућићунемамногоподатака,знаседајебиоекспертсудске
медицинеида јеобјавиодесетаквредникнасловауформиуџбеникаиприручника
(чијисенасловимогупронаћинаинтернетпретраживачуcobbis.sr).

8АлојзШерцељ(8.децембар1921–17.мај2010),звањедокторабиолошкихна-
укастекао1961.годиненаБиотехничкомфакултетууЉубљани.
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потписалипроф.дрМиодрагА.БућићидрКасимПрокић.
Четврта екипа истраживала је прво у Доњој Градини а потом

у Јасеновцу.Ту екипу сучинилиВидаБродар9, дипломиранибиолог,
стручни сарадникИнститута за биологијуУниверзитета уЉубљани,
АнтонПогачник10,дипломираниантрополог,асистентАнтрополошког
одсекаБиотехничкогфакултетаУниверзитетауЉубљанииСрбољуб
Живановић, асистент Завода за анатомију Медицинског  факултета
УниверзитетауНовомСаду.ЗанимљивоједајемеђуњимајединоЖи-
вановићимаотитуладокторанаука(стеченунеколикомесецираније);
Погачник(1934–1974)ћедокторирати1970.годинеизобластиантропо-
логије,уњеговимбиографскимподациманемапоменаистраживањима
уЈасеновцу;Бродарева(1925–2014)једокториралатек1974.годинеи
преангажманауЈасеновцуучествовалајесамоуједномархеолошком
ископавању,ниуњенојбиографијинемапоменаистраживањауЈасе-
новцу.


***

Незнасепоузданоизкојихнамераисакаквимциљемсејуго-
словенскиполитичкиврхруководиокадајеодлучиодасеобавеистра-
живањауЈасеновцуиДоњојГрадини.Једанодмогућиходговорајесте
претпоставкадасуископавањаспроведенасаморадипроналажењаод-
говарајућегместазаподизањебудућегспоменикаидасунатајначин
настојалида одбаце било каквеприговоре да се тимповодом „ништа
нијерадило“.

Неманиелеменатазаразјашњењезаштосучетвртуекипузаар-
хеолошка истраживања чинили почетници у тој врсти посла.Постоје
сумње,пишеПредрагДрагић,непоткрепљујућитоникаквимдоказима,
дајеспровођењеископавањануђенонеколицинистручњакаизЗагреба
иНовогСада,алисуонитоодбили„вероватноизстраха“.11Документа
којадоносимуовојкњизидоказујудазаДрагићевутврдњунемаоснова
аонајепослужиланечемусасвимдругом(штојеочитоуизјавамаСр-
бољубаЖивановићаострахуодпредставникакомунистичкихвластии
њиховихнаводнихупозорењадасеоископавањиманесмеговорити).

9Биографскеподаткевидетиу:VesnaMiletić,TatjanaDomano-Ravnik,„InMe-
moriam:VidaBrodar“,Col le gi um an tro po lo gi cum,2,Zagreb,2014,805–806.

10Биографскеподатке видетиу:NenaŽidov, „Dr.AntonPogačnik vAfriki in
Ameriki“,Et no log,3,Ljubljana,1993,197–204;PetarVlahović,„AntonPogačnik“,Gla snik 
An tro po loš kog druš tva Ju go sla vi je,11,Beograd1974,5–7.

11 Ca te na Mun di,768.ТоистопонављаисамЖивановићукњизиЈа се но вац,
Београд,2009,19.
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***
Познатоједасудвенедељепоуласкуприпадникапартизанских

јединицауЈасеновац,од15.маја1945,натостратиштедолазиличла-
нови Државне (савезне), хрватске и локалне Комисије за утврђивање
злочинаокупатораињиховихпомагача.Узњихсуутимданимабили
неколицинапреживелихзаточеникакојисуговорилиотортурамаизло-
чинимаулогору,указивалинагробнице...

Прве ексхумацијенаограниченомпростору (уДоњојГрадини)
обављенесуистегодинеаводиоихједрАнтеПремеру12,бившијасено-
вачкилогораш,очемусведоченеколикофотографија.

***
Проблем ископавања на просторима појединих делова система

концентрационихлогораЈасеновацбиојеитемазаисторичаре.Њоме
се,међутим,нијесебавиониједанисторичарСрбинабилојевишеХр-
ватакојисуотомеписали.Такоје,примераради,ДаворКовачићобја-
виодварада,устваришируикраћуверзијуистогтекста:„Iskapanjana
prostorukoncentracionoglogoraStaraGradiškaneposrednoposlijezavršetka
Drugogsvjetskogrataiprocjenebrojažrtava“,Scri nia sla vo ni ca,3,Slavon-
skiBrod,203,500–520;„IskapanjanaprostorukoncentracionoglogoraSta-
raGradiška iprocjenebrojažrtava“,Ra do vi–Zavodzahrvatskupovijest,
34–36,Zagreb2004,229–241!Урадовимајевидљивонаглашавањеза-
слугагенералаЈНАдрФрањеТуђмана,директораИнститутазахисто-
рију радничког покретаХрватске, за покретање научноистраживачког
пројектаожртвамаДругогсветскогратаизначајњеговетврдњеопосто-
јањукомунистичкоглогорауЈасеновцу.УрадуКовачићнаводицитате
изделапрофесионалнихисторичараиострашћенихпублициста.Ипак,
неможесеспорититрудкојијеКовачићуложиојерјепоновиоизвестан
бројчињеницаобјављенихуелаборату(хрватске)Земаљскекомисијеза
утврђивањезлочинаокупатораињиховихпомагача(Sa opšte nje,br.39),
чимејeдонеклеподсетионаодређенеепизодеизисторијесабиралишта,
мучилиштаистратиштаСтараГрадишка.Стогазаслужуједасепомене
неколикочињеницаизпрвогделањеговограда(другидеојеприлично
аматерскиурађенитуинемаготовоничегштобизавређивалопажњуу
контекстутемекојомсебавим).

ИскопавањегробницаоконасељаСтараГрадишканадвагроби-

12АнтеПремеру(1905–1980),ученикаустријскеифранцускесудскомедицин-
скешколе,професорскопскогМедицинскогфакултетаапотомзагребачкогиод1960.
новосадскоггдећеостатидопензионисања1976.године.



14

Ископавања у Јасеновцу 1964. године

штаналокалитетимаУскочкашумаиМеђустружје.
ПрваископавањасуобављенауУскочкојшумиитрајаласуод11.

аокончана20.маја1945.године;уекипикојајеспроводилаископавања
биојенекадашњизаточеникЈасеновцадрАнтеПремеру;ископавањасу
настављенаод15.до19.априла1946.године;наготово95%лешеваје
констатованасмртизазванаударцемуглавутврдимитупимпредметом
доксужртвележалепотрбушке;трећеископавањејетрајалоод11.до
20.мајаистегодине;укупнојеископано967лешева–идентификована
је221жртва(углавномузпомоћродбинекојајепосматраларадове).

ИскопавањегробницеуМеђустружју(дужине14,ширинечети-
риадубинеоко1,5метара)укојојсубилателастрадалихСрбаиЈевреја
побијенихпрвихданановембра1942,започетоје16.маја1946.године;
токомпроцесаевидентираноје960лешевакојинисумоглибитииден-
тификовани.

Ископавање13гробиштакојасусеналазилеублизинизидина
самоглогораунасељузапочеласу15.маја1946.године;пронађенасу
43лешаалинијебиламогућаниједнаидентификација.

Ископавањенавеликомпростору(ширине310идужине210мета-
ра)настотинакметараодлогорскогзидатрајалојеод17.до21.маја1946;
каконијебиломогућебројањелешевауследпригњечењанабацанихтела,
углавноммушкараца,процењеноједајетупокопанооко600жртава.

Сабирањемтачетирипретходнонаведенихбројеванатимгроби-
штимапокопанојеоко2.570жртава.

Маданисуизвршенаископавањасвихпознатихгробишта,ипак
језакљученодајеуњимапокопанооко3.000лешева.

Јавно тужилаштво Народне Републике Хрватске сачинило је
1956.годинепописжртаваубијенихуСтаројГрадишциитомприликом
јенаведено2.830жртавамеђукојимајебило1.105децеузрастадо14
година.13

БившизаточеникЈасеновцаиСтареГрадишкеМиркоПершенје
навеоразличитетврдњенеколикоауторадабизакључиодајеусвихпет
логорастрадалоизмеђу60.000и80.000заточеника.14

13DavorKovačić,„IskapanjanaprostorukoncentracionoglogoraStaraGradiškane-
posrednoposlijezavršetkaDrugogsvjetskogrataiprocjenebroježrtava“,Scri nia sla vo ni ca,
3,SlavonskiBrod,2003,500–520.Овајрад,безобзирананедостаткеимане,могаоби
послужитикаоузоркакобитребалосачинитисличаннаучноистраживачкипројекат
залогорЈасеновац(Циглана).Утомконтекстуможесепосматратиинамераприре-
ђивачаовогзборникакојисматрадајеоноштојеурађенопредстављасамопочетни
коракутомправцу.

14MirkoPeršen,Us taš ki lo go ri,Zagreb,1990,329.
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Премапоименичномпописуратнихжртаваспроведеном1964–
1965.годинеуСтаројГрадишцијестрадало9.586заточеника.15

ПроценабројастрадалихулогоруСтараГрадишкана75.000жр-
таванијебиладокументовананитиаргументована,апомињеседодана-
шњихданаумедијимакојису,углавном,окренутикасрпскојјавности.
Сдругестране,ухрватскојисториографији(чијијепредставникипоми-
њаниисторичарДаворКовачић)прихваћенисубројевикојејеобзнани-
лаЈавнаустановаСпомен-подручјеЈасеновац.

ОископавањимауДоњојГрадинииЈасеновцуписалоје,поред
осталих,ивишехрватскихауторакојиприпадајукругуонихкојинеги-
рајувеличинузлочинапочињенихуНезависнојДржавиХрватској:Vla-
dimirHorvat,IgorVukić,StipoPilićiBlankaMatković,Ja se no vač ki lo go ri 
– Is tra ži va nja,DruštvozaistraživanjetrostrukoglogoraJasenovac,Zagreb
2015.Собзиромнаунапредзадатициљ–атојеумањивањезлочинау
НезависнојДржавиХрватској и Јасеновцу посебно, овде нема потре-
бенаводитиодређенечињеницеоископавањимауЈасеновцуизњихове
књигетимпрештоћеархивскаграђанакојусеонипозивајуинашироко
цитирајуизводећизакључкебезпокрићабитиобјављенаудругомделу
овекњиге.

***
ИскопавањанапросторунекадашњеглогораЈасеновацистрати-

штаДоњаГрадинаобављенасу1964.године.Незнасетачнокојепрви
поменуопотребуископавањагробиштаалисеможезакључитидасусве
активностиспровођенеподизвеснимокриљемПредседништваСавеза
удружењаборацаНародноослободилачкогрататојестпосредствомре-
публичкихборачкихорганизација,адајецелокупанпосаообављанпод
надзоромрепубличких(ХрватскеиБоснеиХерцеговине)борачкихор-
ганизацијакојесубринулеиофинансијама.16

ОномалодокументацијештосечувауИсторијскомархивуБео-
градауказуједајеСрбољубЖивановић5.септембра1964.годинезатра-
жиоодСавезаудружењаборацаНародноослободилачкогратаХрватске

15Музејжртавагеноцида,Попис„Жртверата1941–1945.године“.
16 ЗдравкоМарић је тврдио да је босанскохерцеговачкоИзвршно веће обез-

бедилоизвестандеоновцазаископавањанатериторијитерепубликештоможеби-
титачно,алиниједокрајаобјасниосистемондашњегфинансирања.Наиме,извршна
већаХрватске и Босне иХерцеговине обезбедила су потребан новац и проследили
гарепубличкимборачкиморганизацијакојесустриктноводилерачунаотрошењу–
ЗдравкоМарић,Збор ник ра до ва Дру га ме ђу на род на кон фе рен ци ја Ја се но вац си стем 
хр ват ских уста шких ло го ра ге но ци да (1941–1945),БањаЛука,2001,148–153.
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наставакископавања.СУБНОРХрватскејеотомеконсултоваосродну
организацијуБоснеиХерцеговинепаједатадозволазанаставакиско-
павањанагробиштимаштојетребалоспровестиупериодуод22.до29.
септембра.Живановићје19.септембрадобиоизЗагреба„putninalog,
rješenjeiugovoroangažiranjuzanaučno-istraživačkeradovenagrobnicama
žrtvama terorauJasenovcu iKrapju“.Накрају јеодЖивановићазатра-
жено: „Izvolite po završenomposlu potpisati ugovor i nama povratiti sva
triprimjerka.Akontacijuzadnevniceiputnetroškoveposlalismovamdana
18.9.1964.telegrafski.Takodjervasmolimodapozavršenomposlupodne-
seteračunudvaprimjerka,kaoiputniobračuntakodjerudvaprimjerka.Po
dolaskuuJasenovacizvoliteseobratitinaMjesnuorganizacijuboraca(drug
DraganČukalac).“

ИстогаданаПредсједништвоСУБНОР-аХрватскедонелојере-
шењекојимјеЖивановићугарантованаисплатазањеговоангажовање:
„Naimehonoraranautrošeniprekovremeniradračunaćesesatnicauredov-
nomradnomodnosupovećanjemod50%“.17

Посаојеодрађенисвисубилизадовољни–инаручиоцииистра-
живачи!Међутим,изасвегајеосталадокументацијаприличноскром-
ногобима.18Вишеодпетдеценијакаснијетудокументацију„враћам“у

17Видетифуснотуброј2.
18ДрЗдравкоМарићбиојеучесникДругемеђународнеконференције„Јасе-

новац  систем хрватских усташких логора геноцида (1941–1945)“ одржане од 8. до
10.маја2000.године,итомприликомевоцираојесвојеучешћеуистраживањимау
ДоњојГрадини–Збор ник ра до ва Дру га ме ђу на род на кон фе рен ци ја Ја се но вац си стем 
хр ват ских уста шких ло го ра ге но ци да (1941–1945),БањаЛука,2001,148–153.Марић
јеусвомизлагањуистакаонеколикочињеницазаразумевањетемеовестудије:новац
заистраживањеобезбедилојеИзвршновећеБоснеиХерцеговине;предузеће„Сутје-
скафилм“јеизнајмилофилмскуекипузамесецданаснимањанатеренуЈасеновцаи
ДоњеГрадине; („Сутјескафилм“ касније ије змонтиралаполучасовнифилм алион
нијејавноприказиваннигдеуЈугославији!);Радио-телевизијаСарајевојеставилана
располагањепрофесионалнимагнетофонзаснимањеизјаванекадашњихзаточеника
ЈасеновцаиродбинестрадалихстановникаселаГрадине,геодетиизДубицеуцртали
суобрисесвакепознатегробнице,АлојзШерцељјеводиодневникпослаштогајеоба-
виоизкојегседазакључитидасулоцирали167гробница;фотографсудскемедицине
СејоПролићснимиојетихданаоко600фотографијаалијесамо25сачуваноаобја-
виоихјеРадомирБулатовићусвојојкњизи;сватеренскадокументација(документе,
фотографијеифилмови)којајетокомископавањанасталакаснијејебилапредатабо-
санскохерцеговачкојборачкојорганизацији,републичкиминституцијама(Извршном
већу,Заводузазаштитуспоменикакултуре,УрбанистичкомзаводуиАрхивуБоснеи
Херцеговине),алијевременомнајвећимделомнетрагомнестала...

 ИСрбољубЖивановићјетојконференцијиподсетионапоменутерадовена-
водећичакиизвеснедетаљеокојиманикадапослеговориоштоседалаковидети
поређењемизвештајасаобављенихископавањаиизјавакојеједаваопоследњихде-
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јавностјерјеорезултатимаистраживањаупоследњедведеценијеизре-
ченомногополуистинаипроизвољнихтврдњикојесунајчешћепоти-
цалеуправоодСрбољубаЖивановића,апотомсупреношенеуразним
формамакаоапсолутнаистина.

сетакгодина!Говорећиоразлозимазаштојевластсакривалаинформацијеоистражи-
вањима,измеђуосталог,јенавео:„Потпунизвјештајонашимистраживањиманикада
нијенаписанзбогтогаштосуистраживањалогоратребаладабудунастављеначим
сепоправевременскиусловиикадсмотребалиимативишевременаупрољеће1965.
године.ДваизвјештајауобликудневничкихзаписасупредатасавезимаборацаБиХ
иХрватске.Властјеспријечилаобјављивањеовихизвјештајаодноснодругихинфор-
мацијаорадутимаисвеједржаноутајностидораспадабившеЈугославије,мадаје
итадабилотешкоућиутрагтимизвјештајима.Оникојисууспјелидадођудоњих
суутрошилимногомјесецидабидошлидоњихкакобиевентуалнобилиобјављени.
Политичкиутицајиипосљедице:југословенскевластинисубилесрећнезбогископа-
вањахрватскихконцентрационихлогораигубилиштазаСрбе,ЈеврејеиЦигане,као
иосталепротивникеодНијемацаоснованеНезависнеДржавеХрватске,укључујући
Хрвате.Билојестрахаодграђанскихнемиракадсерезултатиископавањабудуобја-
вљени.Хрватисуубиливишеод730.000Срба,30.000ЈеврејаискоросвеЦиганеиз
БиХиХрватске...“–Збор ник ра до ва Дру га ме ђу на род на кон фе рен ци ја Ја се но вац си
стем хр ват ских уста шких ло го ра ге но ци да (1941–1945),БањаЛука,2001,153–158.
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ЕксхумацијагробницауДоњојГрадини,1945.
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При лог 1
Из ве штај ар хи тек те Бог да на Бог да но ви ћа 

о бу ду ћем спо ме ни ку у Ја се нов цу

Mjestoobilјežavanjaizatečenostanje

KompleksfašističkihlogoraJasenovac-Gradinanalazisenapodruč-
jusastavaSaveiUneiSaveiLonje.Ovajbarovitiinekadteškopristupačni
predeofašistisuodabralizatoštosuisameprirodnepreprekeizdiralelogori
otežavalesveakcijenjegovogoslobađanjairasturanja.

Naprostorimanekadašnjihciglanaimalefabrikelanaca–počevod
lјeta1941počinjeizgradnja,utvrđivanjeisistematiziranjejednogodnajstraš-
nijihkombinatasmrtiuovomratu.Uprvimdanimazamišlјenkaoprihvatni
logorzasovjetskezaroblјenike–uvrijemedokseneprijatelјnadaobrzimi
munjevitimuspjesimanaistočnomfrontu–ovajjelogorpostepenopočeoda
se,saporastomotporairazmahomoslobodilačkograta,pretvaraumjestode-
portacijeiuništavanjazaroblјenihboraca,njihovihporodica,talaca,velikih
grupanarodasaustaničkihpodručja,iuopćekaomjestouništavanjavelikog
brojanaprednihičestitihlјudi.Istotako,odprvihdanalogorjebioimjesto
sistematskoguništavanjaJevreja.

Komplekslogorabiojeograđenvisokimzidom,takodajeusebiod
pogledaskrivaograđevineibarakekojesubilepodignute.Naosnovusjeća-
njapreživjelihzatvorenika,kaoikasnijimdokumenatakomisijezaispitiva-
njeratnihzločinamožesesavelikomtačnošćuutvrditirasporedifunkcija
osnovnihelemenataovogčudovišnognaselјa.SamgradićJasenovacdobrim
dijelomodmahjeispražnjeniraselјen,takodasukućeunaselјubilediolo-
gora–sjedištakomandi,mjestaispitivanjaimučenja.Prostorsdrugestrane
Savenabosanskojstranitakođerjeintegralnidiologora.Tamosuzatvoreni-
civećinommasovnoubijani,alijebiloubijanjaiusamomlogoru,unasipu
premaLonjskompolјu,naobaliSavegdjesuzatobilipostavlјeniiposebni
granici,tj.konstrukcijesakojihsutijelaubijenihpadalauSavu.Predkrajra-
tadvašlepazatvorenikapotoplјenasunasredSave,idanassenalazenadnu.

PredoslobođenjeJasenovca,neposrednopredpovlačenje,neprijatelј
jepočeosistematskouništavanjelogoraimaterijalnihtragova.Miniranesu
svekonstrukcijeigrađevine,abrižlјivosuzatiranitragovimasovnihgrob-
nica.Doksuborbejoštrajale, iprvihmjesecipooslobođenjubila jeprva,
spontanaisasvimrazumlјivareakcijanarodakojijeovoomrznutomjestoi
sampočeodazatire.Osimtoga,nestašicagrađevinskogmaterijalaivrloteš-
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kastambenakriza,naročitoupopalјenimselimaSjeverneBosnedovelajedo
raznošenjamaterijalakojijeposlijeminiranjairušenjajošpostojao.Dabise
ovoprekinulo,prostorlogorajekasnijeizuzetizprivatnogzemlјišnogposje-
daistavlјenjepodzaštitu.

Odelemenatakojidanas jošpostoje, ili sesamonaziru,moglibise
navesti slijedeći. Prije svega postoje tragovi skoro svih baraka i građevina.
Temelјauglavnomvišenema,alisenjihovaosnovaosjećajošuvijekustruktu-
riterena.Nailazisezatimnadijeloveprugekojajeuvodilaukomplekslogora.
Nailazisetakođerinadjelovenasipaiprugekojomsuvagonetimaprebijeni
ipolumrtvizatvorenicidovođenidogranika.Postojeidijelovigranikaprema
Savi,uglavnomzemlјaniostaci.Zatimvišemanjihisrednjihmasovnihgrobni-
caunutarlogora,kojesudosadaotkrivene.Masovnagrobnicajeinasipprema
Lonjskompolјu/računasenaoko20000mrtvih/,jersuutokuradazatvorenici
ubijaniiugrađivaniunj.Zatim,jošimnogidrugimanjeznačajnitragovi.Na
bosanskojstrani,ukompleksuGradinetragovisujasniji.Tamosenalaziveći
brojmasovnih,čakogromnihmonstr-grobnicakojesedobroraspoznaju.

Postavlјanjezadataka

U septembru 1960.Centralni odbor saveza udruženja boracaNOR
JugoslavijepozvaojearhitekteZdenkaKolacijaiBogdanaBogdanovićada
podnesu svoje prijedloge za obilјežavanje kompleksa logora u Jasenovcu.
Prijeoveodlukeodborjebioupoznatsanekimranijimzamislimakojenije
prihvatio.Posebanprogramprojektiranjanijebiodatiautorimajeostavlјena
punaslobodadapoštoseupoznajusamaterijalnimčinjenicima–formuliraju
nanajpogodnijinačinsvojeideje.Naosnovuradovakojisupodneti/obadva
radabilasunanivouidejnihskica/prihvaćenajeidejaBogdanovićaiposlije
togapristupiojenjenojdalјnjojrazradi.

Kodmemorijalnihcijelinasvevrsterazradaosnovneidejeseideistim
tokomiuistomritmu,kaokoduobičajenogarhitektonskogprojektiranja.Od
usvajanjaosnovneidejedonjenogpunogperfektuiranja,neophodnojebilo
izvršitičitavnizstadijaiustanovitiviševarijanti.Potrebnojebiloeksperi-
mentalnorazraditiiiznadobimauobičajenogidejnogprojekta–nizdetalјa,
paiparcijalnihprojekataimaketa.Autorusuiutompogleduostavlјeneodri-
ješeneruke.

Ujulu1962.autorjebiopozvankodPredsjednikaRepublike,kojije
želeodaseupoznasatokomradanaprojektu,sakojimse,ranije,većprigo-
dompodnošenjaidejnihskicabioupoznao.Tomprilikomautorjeizložiotok
projektiranja,takođeispecifičnostizadatka.Iovomprilikomradnaprojektu
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iobjašnjenjasuprihvaćeni,aidalјejeostavlјenoprojektantudasam,kada
smatradajeprojektdovolјnoprostudirao,podnesedefinitivnuvarijantu.

Ufebruaru1963.Bogdanovićjepodniocrtežeimakete,prikazaoje
razvojdosadašnjihvarijanti i postepenofiksiranjedimenzija,oblika ikon-
strukcijespomenika.Radjesadakonačnoprihvaćen,pajezatimuIzvršnom
vijećuJugoslavije,iznijetpredsastavnajvišihdržavnihipartijskihrukovodi-
laca,načelusaPredsjednikomRepublike.Stavlјenojetadauzadatakautoru
dapređenaizradudetalјnihnacrta,ilidaizraduistihorganizira,onakokako
jetonajcjelishodnijezauspješnurealizacijuspomenika.

Osnovnazamisao

Odprvihskicadodanašnjegstadijumaprojektiranjaosnovnazamisao
senijemijenjalausuštiti,iakojepretrpjelanizmodifikacijaivarijantnihrje-
šenja.Evonekolikonjenihosnovnihkarakteristika.

Riješenje u cijelini, odabrani elementi i njihovo međusobno
dispоniranjenaevociranjuslikastraveiužasa,već,spomeniksvojomosnov-
nommetaforomtrebadaizrazijednuplemenitu,večitulјudskuistinu–daje
životneuništiv,dajejačiodsmrti.Izatojekaoosnovnisimbolizabranbaš
CVIJET,znakvječitogobnavlјanja,iposlijenizavarijantistilizirankaocvi-
jet-građevina,kaosuperstrukturaokrenutadvojno–kriptompremažrtvama
izkojihvučesvojkorijen,ikrunom,nekomvrstomobrnutekupole–prema
svijetlostiisuncu.Simbolično,premaživotuislobodi.

Osnovnagrađevinaspomenikaupisujesuuprostorniokvirsadašnjeg
pejsažakojimdominiraprirodnamakija,vodaibarskavegetacija.Ovajpri-
rodniokvirintegralnijediospomenikainetrebadapretrpinikakvihvećih
dendrološkihizmijena,izuzevizvjesnogoplemenjavanjapostojećevegetacije.

Konzervatorskizahvatiiobilјežavanjezatečenihtragovauzimajuse
kaodrugostepenielementikompozicije.Sveštosemožesačuvatiiobilјežiti,
obilјežitćese,alisenepristupanikakvimrekonstrukcijamaranijegstanja,
jerbitakvipoduhvatibilineautentični,čakikadabisevjernoreproducirale
nekadašnjegrađevine,ilinjihovidjelovi,konstrukcijeidrugielementilogora.

Današnjistadijprojektiranjaidefiniranjakonačnogprograma

Nasastankuodržanom12.12.1963.uPredsjedništuSavezaudruže-
njaboracaNORSRHrvatskezaklјučenoje,dasepristupirealizacijispome-
nikauJasenovcupremaidejnimskicamaarhBogdanaBogdanovićaidase,
odmahpočnesaizradomodgovarajućihprojekatazarealizaciju.



58

Ископавања у Јасеновцу 1964. године

KomisijastručnjakaukojojsuporedostalihbiliprofPolciprofKo-
strenčić,razmotrilajesatehničkestranepredloženukonstrukcijuspomenika
idalapotvrdnomišlјenjeomogućnostitehničkerealizacije.Posaookoizrade
glavnihprojekatapovjerenaje,uzpunusaglasnostautoraAPZgrupiarhLava
Horvata.Ovajkolektivradinaovomzadatkuvećvišemjeseci.

Osnovnagrađevinaspomenikaodređena jeupotpunosti,a izvršena
jeistatičkaprovjeradimenzija.Modelspomenikanalazisesadanaaerodi-
namičkomispitivanju.Zemlјaniradovisutakođersagledanikaoigrubeko-
ličineivrsteradova.Hidrografskaispitivanjatakođerdajujasnijuslikunad
budućimpotrebnimzahvatimauovomsmislu.Izradadendrološkogplanaje
utoku.

NasastankuuJasenovcu23.i24.IVo.g.prilikomrekognosciranja
terenadefiniranjeprogramdoupojedinosti,takodasesadamožesmatrati
konačnim.Evoosnovnihstavovaovogprograma:

-Osnovnisimboldisponirasenasjeverno-zapadnomrubuvećegje-
zera.

-Prilazgrađevinijezemlјanimnasipom„pasarelom“,kojajepoplo-
čanaželјezničkimkarboniziranimpragovima.

-Prevlakaizmeđudvajezerauklanjaseinaovommjestupostavlјase
betonskimostićčijavisinairaspontrebadadozvoleprolazčamcu,izjezera
ujezero.
 -Obilјežavanjemjestanekadašnjihbarakavršiseprodublјivanjemte-
renauoblikuobrnuteplitkepiramide.

-Obilјežavanjegrobnicaimučilišta/mjestoubijanjamalјevima,gra-
nik,mjestoubijanjalancima,krematorijum/obilјežavajuseplitkimkonusima
odnabijenezemlјe.

-Alternativno,svakomjestomučenjaigrobnica,poredobilјežjaod
zemlјe dobiva i poseban znak, amblemod betona, orijentaciono po 3m3.
zapremine,ujednostavnomšalungu:ovakvihznakova,računajućiiGradinu,
možebitidodvadesetnabroj.

-Većejezero,premaSaviidanašnjojcestizaKošutaricuproširujese
otkopavanjemdabisepovećalaglavnavizuranaspomenik,idabisedobila
pozajmištazemlјanihmasa.

-Prirodnalinijajezerskihobalamijenjaseminimalno,isamogdjeje
tonajnužnije.

Osimovihpobrojanihzemlјanihradovanevršesenikakvemodela-
cijeterenauvećemobimu,amanjaplaniranjaćeseizvršitisamogdjejeto
najnužnije:

-Zatravlјivanjeotrkivenihinasutihpovršinavršisebusenom.
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-Komunikacijevanpasarelenepredviđajuse,stimštojesilazaksa
pasareleislobodnokretanjeterenomdozvolјenokadjetomoguće/ulјetnom
periodu/.

-Na područjuGradine obilјežavanje grobnica vrši se na isti način
kaoiuprostorulogora.Poredtoga,iinundacijompodručja,tj.saunutrašnje
straneodbrambenogsavskognasipa,granicegrobnicaobilјežilebisemanjim
betonskimstošcima.

-Inskripcijekojeobjašnjavajuobilјeženamjestasabirajusenaglav-
ne komunikacije, u prostoru logora na ivicu pasarele, a u prostoruGradi-
nenanasip.Inskripcijesestavlјajunatipskekamenblokove,orijentaciono
60h60h60cm,apribližnoseračunasa40do50ovakvihblokova.

-Istitipskinatpisobilјežitićeiznačajnamjestausamomnaselјu,iu
bližojokolini.

-NateritorijiGradineizvršitćeseotkupprivatnihterenadabisezao-
kružilecjelinegrobnicauprirodnomparkučitavoglogorskogpodručja.

-PriobalnazonaSavesabosanskestranestavitće sepodpejsažnu
zaštituizabranitćeseizdavanjelokacijeibilokakvozidanje.

-UrbanističkimplanomJasenovcatrebaobezbjeditidaseusamom
naselјunepojavevisokegrađevinekojebisvojomsilhuetomkonkurisalesil-
huetispomenika,jerjeistavidlјivauširokomvizuelnompodručju,anajma-
njedesetinukilometarauprečniku.

-OdcentranaselјaJasenovacdoulazaumemorijalnikomplekstreba
izgraditi1kmceste,jerdanašnjaulicanijekaldrmisana.

-Potrebno jedotjerati prometnupovršinu savskognasipakoja jeu
dostadobromstanju,itoodulazaupodručjelogoradooko300metaraod
sučelјavanja sa logorskimnasipom, anapreostalomdijelu savskognasipa
sagraditicestu.

Kodulazaucentralnidiokompleksa /početakpasarele/ cestaće se
proširitiumanjeparkiralište,uzdužnogtipa.
 -Poredovihpovršina,namjestukojejevećodređenousaglasnostisa
projektantomurbanističkogplanaJasenovacpredviđaseprihvatnologorište
zaposjetioceudanimasvečanosti.Ovepovršinetrebadaprihvateoko10000
lјudi.Predviđaju se odgovarajući sanitarni objekti, dovođenje pitke vode i
prostorzamanjupokretnuambulantu.Napogodnimmjestimapostavlјatće
seudanimasvečanostilakimontažniobjektiinadstrešnicekojićeslužitiza
snabdjevanjehranomipićem.

-Prihvatnologorišeimavećiparking,ilivišenjih,nazatravnjenom
prostoru,bezčvrstepodlogeiasfalta,Asfaltirasemanjeparkiralište,kaošto
jerečeno,predviđasekodulaza.
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-Dendrološkaobradaterenapredviđasenanačinkaoštojeopisan/
prirodnipark,poštovanjeautohtonevegetacijesanajnužnijimpročišćavanji-
maioplemenjivanjima/itosamouužempodručjuspomenika/“trougao“/,tj.
napovršiniodoko15ha.

-Površinevan„trougla“neodređujusedendrološki,semštosepropi-
sujeposebanrežimodržavanja/povremenasječašikare,čišćenjeodkorova/.

-Posebnimrežimomodređujeseuodržavanjeprirodnogparkanabo-
sanskojstrani.

-Sobziromnadobarsastavzemlјištanisupotrebninikakviradovipri-
premetla/donošenjehumusa,pobolјšavanjesastavazemlјišta,itd./.

-Glavnisimbol,konstrukcijacvijeta,visinejeokodvadesetipetme-
tara.Izrađenajeodarmiranogbetona.Posebnapažnjapoklonitćeseodabira-
njuagregataivezivnogmaterijala/porcelanskicement/.Prijepočetkaradova
trebaobezbjeditidovolјnekoličine,dautokuradanebidošlodopromjene
strukture,odnosnobojeobjekta.Konstrukcijacvijetasastojiseodšestdvo-
strukihlaticakojenosešestradijalnihrebara,povezanihcentralnimstubom.
Rebrase,kaoštosevidiisacrteža,produžujuičineoslonacarmiranobeton-
skimsvodovimakripte,kojasenalaziispodgornjegdijelacvijeta.

-Kriptaslužiodavanjupočastižrtvamapremaklasičnom/venci/ ili
nekomdrugompostupkukojićeseproučiti.

-Podkriptejeobložengranitnomkockom,ašestnišasudjelomično
podvodom./Filtiranasavskavoda,mehaničkidovedena,ilivodovodskavo-
da/.

-Nevršisenikakvoosvjetlјavanjekripte,aosvjetlјenjecvijetaudani-
masvečanostivršisereflektorimazakojesepredviđadovođenjepodzemnog
kablaidovolјanbrojpriklјučaka.

-Osimovognikakvodrugoosvjetlјenjeprostoraspomenika,kaoni
cestepremaKošutaricinepredviđase.

-Nepredviđasenivještačkozalivanjeslobodnihpovršina.
-Osimodavanjapočastižrtvamaukripti/posebanritual/ukolikose

pokaženeophodnimodvojitćesemjestanaterenuzapostavlјanjevijenaca
icvijeća,pačakizavjerskimpočastima/svijeće/,noovoserješenjesmatra
privremenim.

-Muzejsepredviđausastavunaselјa,jerseisamonaselјemorasma-
trati dijelom spomeničkog kompleksa.Muzej je zgradamanjih dimenzija,
funkcionalnorješen.Lokacijaćeseodreditiuintencijamaopćegurbanistič-
kogplana,najbolјenegdjenadolaskuposjetilaca,tj.ucentru.Unutrašnjeure-
đenjemuzeja,načinodabiranjaiprikazivanjaeksponata,predmetjeposebne
studije.
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-Natrgu,udolaskuineposrednojblizinimuzejaposjetiocimaćese
prikazativećakamenatablasauklesanimplanomčitavoglogorskogpodručja.

-UblizinimuzejaiCentranaselјa,naobaliSaveodređenajeloka-
cijazamanjimotel,kojijefunkcionalnoturističkogtipa.Troškoviizgradnje
motelanebiulaziliuinvesticijespomenika,negobisemoralirealiziratiiz
sredstavazaturizamiugostitelјstvo.

Zgb,28.V1964.    ArhBogdanBogdanović
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При лог 2
Из ве штај проф. др Миодрага А. Бућића  

о експертизи на гробишту у Доњој Градини

IzvještajoekspertiziuJasenovcu-Gradina

UDRUŽENJUSAVEZABORACANOB-ASRBiH
Sarajevo

Premanašemzajedničkomdogovoruiugovoru,dostavlјamizvještaj
oizvršenojekspertizikosturaekshumiranihizgrobauseluGradini.

Pregledeiskopanihvršiosam29.i30.juna1964.godine.Iskopanje
jedandiodugačkegrobnicekojasenalazinalivadiMirkaVukićaunivoubu-
šotinebroj108.Iskopanijedeoiznosioudužini2metra,uširini3metraiu
dubini2metra.

NALAZ:

A.Kosturi:
1.Nadubiniod1,80m,usevero-zapadnojčetvrtiiskopanogdelagro-

badelovidečjegkostura:2temenjače,rastavlјenoguzdužnogšva,sačetvrta-
stimulomomuzadnjemdelulevetemenjače,čijisupromerirupe30h25mm,
bezzadnjegruba,kojijeinačesačinjavaotemeno-potilјnišav,ranije;održana
levaramenjačailevažbica.

2.Naistojdubiniiuistojčetvrtiiskopanogdelagroba,poredprethod-
nelobanjekostura1.,nađenidelovidečjegkostura:levatemenjačaiunjoj
delovivelikogmozga,krti,šuplјikavi,lakšinegokadajesvežetkivo,slični
mumificiranom,održanekoremozgakojasejasnorazlikujeodbelesredine,
sivobeličastocrnkasteboje,pokrivenazemlјomkojajesleplјenatakodasene
možeodvojitiodpovršine;levaramenjačailevažbica,cele,nepolomlјene,
isčezlihrskavicaokoglavicaičašicanjihovih.

3.Na istojdubini, u severoistočnoj četvrti grobnogdelakoji jeot-
kopan, bliže istočnom zidu grobnice, nađena lobanja, rastavlјenih i delom
nedostatnihkostijupodlobanje,doksukostikrovajošpovezane,šavovinisu
rastavlјeni;prekoobepotilјačeupoprečnompravcu,gotovoparalelnoteme-
no-potilјnom šavu, pruža se pukotinast prelom, nepotpun, bezmogućnosti
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rastavlјanjapatrlјaka,pogornjimaneibočnimdelovimatemenjače,odove
pukotinepružasepremanapredpodesnojtemenjačkidona2cmodkrun-
skogšvatakođejedanpukotinastprelom,uprednje-zadnjempravcupoložen,
nepotpun,bezrastavlјenihpatrlјakaibezvidnihulegnućanaspolјašnojtabuli
krova.Bočnideodesnogvelikogkrilaklinačeodlomlјenodostalogdelakosti
istojiuvezisadonjim-prednjimdelomdesnetemenjače.

4.Naistojdubini,aporedprethodnepodbr.4opisanelobanje,nalazi
se druga lobanja višestrukopolomlјena, sa potpunimprelomimaodvijenih
patrlјaka,odkojihsuočuvanipretežnodelovikrovalobanjeaneipodalo-
banje.Mnogidelovi lobanjenedostaju.Obeove lobanjepripadaju starijim
osobama.Naonojopisanojpodbr.3postojičeonišavučeonojkosti(sutura
frontalispersisens).

5.Nadubiniod2metra,ujugozapadnojčetvrtiiskopanogdelagrob-
nica,bližejužnomzidu,nađenasamodesnaramenjačaodraslog,bezvidnih
prelomaibezdrugihkostijukostura.

6.Nadubiniod2metra,ujugoistočnojčetvrti,nađenalevatemenja-
čaodraslog,bezikakvihdrugihkostijukostura,sadvapukotinskapreloma:
jedan ideodzadnjegrubaupravopremanapred,dugoko6cm,ulegnutog
bočnogpremadosredišnjemdeluistetemenjače,adrugapukotinaideodruba
premaslepoočnojkostinavišeupravo,dug5cm,pukotinast,lakorastavlјenih
ivicapukotinepodeblјinikosti.

7.Poredprethodne,nađenadrugalevatemenjača,bezikakvihdrugih
kostiju,bezpreloma,sasleplјenimpramenomkestenjastekosenaspolјašnoj
straninjenoj,kosaduga5cm,sečenogslobodnogkraja(šišana).

8.Naistojdubini,ujugoistočnomkvadrantu,bliženjegovomcentral-
nomuglu,nađenpatrlјakdesnepolovinepotilјačeidesnapolovinačeonjače
odrasleosobe,bezvidnihpukotinailizasekanapatrlјcima.

9.Usevero-istočnojčetvrtiotkopanogdela,unjegovombočnomse-
vernomuglu,nalazesedelovivišestrukepolomlјenelobanje,lobanjinekosti
većimdelomnedostaju.Kostipripadajuodraslojosobi.Upravcupremaza-
paduodovihpolomlјenihdelovalobanjenalazisejednorebroodraslogi,još
dalјepremazapadu,jedanuzanmuškikajišzaopasivanje.

10.Gotovonasrediniiskopanogdelagroba,nađenojejednorebro,
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bezrskavice,nepovređeno,bezpreloma,odlevepolovinegrudnogkoša,apo
svojimdimenzijamaodgovaradečjemrebru,verovatnoodraslomodojčetu.

11.Nadubiniod2m,usevero-zapadnomkvadrantu,bližezapadnom
zidu, leva temenjača ipotrlјačaodraslog, rastavlјene jednaoddruge,celo-
kupne,potpunoodržane ibezprelomapotilјače,sadveparalelnepukotine
uspolјnojtabulitemenjače,dugepo3i4cmnagornjemvodoravnomdelu
temenjače.

12.Uistomkvadrantu,uzsevernizid,višepremasevero-istočnojče-
tvrti,nađenajelevabederenjačasama,kojaposvojimdimenzijamapripada
detetudo3godine,nepolomlјena,održana,bezsednjačeipreponjačepripo-
jenihuznju.

13.Poreddečjebedrenjače,nađenalevalaktačaodrasleosobe,cela,
bezpreloma.

14.Uistomkvadrantu,višeunjegovojsredini,nađenadesnagolenica
(tibia),kojaposvojimdimenzijamaodgovaradečjemdobuoko10godina,
nepolomlјena,cela.

B.Predmeti:
1.Nadubiniod1metar,višeusevero-istočnomkvadrantu,nađenesu

dvesrebrnepedesetodinarkejugoslovenske,iz1938.
2.Nadubiniod1,80mujugo-zapadnojčetvrti,nađenjejedankratak

lanaczamuškisatkojisenosiumalomdžepuodpantalona,saalkompatent
nazakopčavanje,zarđao.

3.Na1,80mdubine,usrediniiskopanogdela,nađenakutijaodšibi-
ca,prazna,trošna,bezpalidrvacaibezodržaneetikete.

4.Nadubiniod2mnagraniciseveroistočneiseverozapadnečetvr-
ti,bližesevernomzidu,muškikajišzaopasivanje,mrko-žućkasteboje,truo,
kidlјiv,sapređicom(šnalom)zarđalom,čijišilјaknemožedaseodvojiod
okvira.Useveroistočnojčetvrti,strčiizsevernogzidanapredvećpomenuti
užikajišzaopasivanje,muški.

5.Na dubini od 2m u jugo-istočnoj četvrti, jedan takozvani gusti
češalјkratak,sadvaredazubacanasuprotnimrubovima,češćinizzubaca
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nedostaje,dokjeređinizzubacaodržan,alilomlјiv,krt.Češalјjeodrožaste
materije,zelenkastsaprlјavštinomizmeđuzubaca.Sličanjeonomčešlјukoje
sunosiliuonodobamuškarcitogakraja.

C.Primedba:
Sveovdepobrojanekostipripadajuraznimosobama,naštaukazuje

činjenicadasupojedineprostornougrobubileudalјenetakodanisumogle
poticatiodisteosobe.Oovomesevodiloračunaprisamomiskopavanjuko-
stiju,komesamličnoprisustvovao.

Zaklјučak

I.Izprednjegnalazasevididajeuovomdeluotkopanoggrobana
bušotini108nađeno:deloviodkostura10odraslihlicai4deteta,odkojihje
jednoverovatnoodrasloodojče,tojestuprostoru12kubnihmetarazapre-
mine;dvesrebrnepedesetodinarke,kutijaodšibica,dvakajišazaopasivanje
muškihpantalona,krataklanaczadžepnisatigustičešalј.

II.Uovomdelugrobanađenesusamopojedinekostiodkostura,dok
većinakostijunedostaje. Izuzevkajiša zaopasivanje, nikakvidrugi delovi
odećeiobućenisuuovomdelugrobanađeni.

III.Navećinikostijulobanjakojesunađenepostojepotpuniinepot-
puni,pukotinskiprelomi.Većinaodovihposvomoblikusunesumnjivozaži-
votimdokpojedinihprelomazaživotnostnijemoglabitidokazana.

IV.Nekisuprelominastaliiprisamomiskopavanjugrobaodstrane
kopača,alioninisuubrojaniuovomizvještaju.

Mišlјenje

I.Nesumnjivojedajebrojleševauovomiskopanomdelugrobabio
dalekoveći,alidaihjevećinapotpunoraspala.Natoukazujeičinjenicada
suzaostalisamopojedinidelovipojedinihkostijuodkosturakojisubilicelo-
kupniiovomprilikomotkriveninjihovidelovi.

II.Padauočidakrupnijekosti,pogotovuodraslih,naročitobutnjače
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igolenicenedostaju,adasuodržanipretežnodeloviilicelepojedinekosti
lobanje,rebrapojedina,odkojihjednesasvimmalogdeteta.Ovapojavase
možedvojakotumačiti:dasuostalekostiistrulileipotpunoraspaleprenego
kostilobanjeilidasuodsecaneglaveodonihčijasutelabacanauSavu,agla-
vesahranjivaneuovajgrob.PoznatojedajeSavomplivalodostaleševabez
glave.Glavajeodsecananajverovatnijeucilјuubistvaiucilјusprečavanja
utvrđivanjaidentitetaubijenogkojijebačenuSavu.Ovadrugapretpostavka,
barzavećinu,jeverovatnija,obziromnaokolnostdakosti,kaoštosubutnja-
ča,golenicaidrugekrupnijekostisasvojimkompaktnimdelovimasporije
seraspadajuipretvarajuukrajnjeneorganskehemijskespojeveielemente.

III.Upoređujućinalazuovojbušotinisanalazimaudrugimbušotina-
maukojimasuvršenaiskopavanja,vidisedajebrojodržanihkostijuuovoj
bušotinidalekomanjinegoudrugimotkopanimbušotinama.Ovačinjenica
može se objasniti pored drugih razloga, i glavnim razlogom: da su u ovu
grobnicusahranjivanileševiutoplimlјetnimmjesecima,štojeuslovilobrže
trulenjeiraspadanjeovihleševa,negoonihkojisusahranjivaniugrobnicama
uhladnomgodišnjemperiodu.Osimtoga,uovubušotinususahranjivanile-
ševivremenskiranijenegouonimdrugimgdjesukostibolјeodržane.

IV.Nadnuovogdelagroba,ispodkostijuineposrednoiznaddnagro-
ba,tuitamopostojalesunaslagecrne,beličasteisivekaopepeo.Crnislojevi
imalisuizgledkomprimiranogvlažnogpraha, trošni ipotičuverovatnood
bojeodela ispojevagvožđaporeklomizkrvi.Beličastsloj jemastan, raz-
mazujesekaonedovolјnoukuvanisapunisvakakosurezultatsaponifikacije
posmrtne.Sivikaopepeoslojjevišesitnozrnastkaokrupnijesamlevenaka-
fa,verovatnoostacimineralaiztela,komprimirani,vlažni,trošni,ačijaboja
potičedelomizcrnebojepovršnogslojapomešanesabeličastombojomsoli
izorganizmazaostale,izzemlјegrobaikrečakojijetuitamonađenposut
upovršnimslojevimazemlјehumkenadubinioko80cm,kaoineposredno
iznadkostiju.

Prof.Dr.MiodragA.Bućić,v.r.

1.jula1964.god.
Sarajevo
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При лог 3
Из ве штај о експертизи проф. др Миодрага А. Бућића
и др Халила Прокића на гробишту у Доњој Градини

IZVJEŠTAJ
Sudskemedicine

Prof.Dr.M.Bućić
Dr.H.Prohić

PREDSJEDNIŠTVUUDRUŽENJASAVEZABORACANOR-ASRBiH

Sarajevo

DostavlјaVam se izvještaj o pregledu ekshumiranih kostura u selu
Gradina,kojijeizvršen24.i35.juna.

Grobnicabroj112

Grobnica jeotvorenaudužini6metara iširine2,5metara.Pregled
kosturavršilajeekipabiologa-antropologaianatomaizLjublјaneiNovog
Sada, pa je opširan zapisnik o izvršenompregledu sačinjen od pomenutih
stručnjaka.

Sudsko-medicinskaekspertizabaziranajesamonapregleduidijag-
nosticinađenihpovredakostura.

Upomenutojgrobniciod1,60i1,80metpregledanoje197kostura,
čijijebrojustanovlјennaosnovubrojalobanja.

Sve kosti su bez tkiva,međusobno rastavlјene, a pored kostura su
pronađeniistrulidijeloviodjećeiobuće(opanci,cipele,dječjecipele),zatim
posuđe,kašike,češlјevi,klјučevi,stakloodboca,bočica,ogledala,dugmad
odkošulјaitd,štojesvekonstatovano,opisanoizavedenozapisnički.

Većinakostijujejošmasna,mrkosmeđeboje,apojedinemeđunjima
sucrne.Prvobitnapretpostavkaantropologajebiladajecrnabojapoticala
uslijedspalјivanja.Međutimnalazodjeće iobućenakojimanijebilozna-
kova spalјivanja, a također i dlaka kose sa glave koje nisu bile osmuđene
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spalјivanjem,govorisasigurnošćudajepromjenaodnosnomrka(crna)boja
kostijunastalahemijskimputemuvlažnojsredini.Samotakvubojupokazuju
kostikojesubilenadubiniod1,80metara,gdjeseprilikomkopanjaukazi-
valavoda,doksuostalekostinamanjojdubinipokazivalekestenjavomrku
boju.

Na pojedinim mjestima nađeni su i dijelovi saponificiranog tki-
važućkasto-bjeličasteboje,dijelomrazmazlјivog,dijelomkrhkogodnosno
lomlјivog,atakođerikomadikojisuizgledalipoizgleduičvrstoćikaokreč
iligips.Pretpostavkaantropologajebiladajetokrečsakojimsubililјeševi
posipani.Međutimtojeustvarisaponificiranotkivo.Usudskojmedicinipo-
znatajelјešnapromjenauvidutakozvanesaponifikacije,tojestdalјeševiu
suvišnojvlazi,aprinedovolјnomilipotpunomodsustvukiseonika,odnosno
dasemekatkivapreobraćajuubjeličasteilisivobjeličaste,razmazlјivesapu-
nastemase,kojepotommogudaočvrsnuidapostanulomlјive.

Odmekih tkivanakostimanijenađenoništa.Karakteristično jeda
jeuvelikojvećinilobanjskihduplјinađenomoždanotkivo,takodajeveli-
kimozakbioskuplјendoveličinemuškepesnice,saodržanimjakouskim
moždanimvijugama,alaganimpresjecanjemmoglasedoneklerealizovatii
građamozga.Moždanotkivojebilojednimdijelomsaponificirano,ajednim
dijelomprožetomulјevitomzemlјomisitnimpijeskom,takodajejakobilo
krhko.

Napojedinimlobanjamanađenisuostacidlakakose,pletenica,čijaje
bojabitnoizmijenjenadužimbavlјenjemuzemlјi.

Kosturisubilinaslaganiiizmiješanijedanprekodrugoga,takodase
polutvrđivaouglavnomnaosnovunađenihlobanja,kose,odjeće.Istotako
iživotnodobautvrđivanojeuglavnomnaosnovuizgledaišavovalobanje,
denticijezubaitd.

Povredenakostimanađenesusamonalobanjama.Kodogromneve-
ćinelobanjanađenisuprelomiuvidurupa,čijajeveličinavariralaodveli-
činedječijegdlana, ženskogpa imuškogdlana.Prelomi suuglavnombili
lokalizovaniudonjempotilјnompredjelu,desnompotilјo-tjemenom,lijevo
potilјno-tjemenom,desnomslјepočno-tjemenom, lijevoslјepočnom,dok je
dalekonajmanjibrojnađenučeonompredjelu.Opisprelomakaoifotodoku-
mentacijapriloženajeuzapisnikuantropologa.
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Naosnovuizgledailokalizacijepreloma,tenaosnovupružanjapu-
kotina,možesesasigurnošćuzaklјučiti,dasuistinastalitupim,jakozamah-
nutimoruđem,kaoštojemalј,čekić,kundakisl.kojejedjelovalonapredio
potilјka, ilinadesni ili lijevipotilјačno–tjemenipredio ilinadesni i lijevi
slјepočno-tjemenipredio,aunajmanjembrojuslučajevaoruđejedejstvovalo
saprednječeonestrane.Ninajenojlobanjinisunađenepromenekojebiuka-
zivalenavatrenooružje.

Grobnica„Bjelјevine“

KojajenazemlјištučijejevlasništvoAneBogić.Grobnicajenamočvarnom
tluobraslimniskimšumskimrastinjem.Grobnicajeotvorenaudužiniod4
metraiširiniod3metra.

Napregledukosturaovegrobniceučestvovao jepotpisnikovog iz-
vještaja bez pomoći antropologa i anatoma iz Ljublјane, a iskopavanja su
vršiladvaradnika.

Poštojeodstranjenazemlјa,teknadubiniod1,70metarapočelisuda
seukazujudijelovikostura,odjeće,obućeiličnihpredmeta.Uvećemdijelu
grobnicenisupronađeninikakvidijelovikostura,negosamoujednomuglu
odkopanegrobniceitosamouonomdijelukojijeokrenutpremaJasenovcu.
Naimeotkopanisuidijelovikojinisupripadaligrobnici.

Na 1,80metara pronađeno je: okruglo staklo od ogledalca, usnene
harmonike,kašikaijednamalakašičica.

Zatimredomkakoslijedislojevnoiskopavanje:
Lobanja,razdojenihkostijuušavovima,osobemlađeod20godina,

muškogpola,ostaciodjećesmeđetkanineodpantalona.

Lobanjamuškarca,starog25do30godina,saprostrelnomrupomčiji
jeulaznadosredišnjemdijelugornjegočnogkrova,kanalomkrozočnudesnu
duplјuisaizlaznimnepravilnimotvoromupotilјku.

Dugmecrneboje,kožnikajiš,kašičica.

Lobanjamuškeosobe,starostioko18godinasarazdvojenimkostima
ušavovima.
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Visokemuškecrnecipele.
Plitkežutecipele,pođonjene.
Plitkecrnecipelesaduplimđonom.
Muškalobanjasarazdvojenimkostimaušavovima,osobemlađeod

20godina.
Lobanjamuškarca,starogod18do20godina,sazrakastimprelomom

nalјudskedesneslјepočnekosti.
Istrulidijelovinekecrnetkanineododijela.
Desnadubokamuškacipelaodcrnekože.
Čakija(„šklјoca“).
Kožnikajiš.
Dvijekašičice.
Kopčaodpantalonairaznadugmad.
Gumeniopanci.
Plavaemajliranakanticaod1l.
Desnadubokamuškacipela.
Kajišodgume.
Gumeniopanci.
Širokikajišodkože,vjerovatnovojnički.
Prebijenookruglostakloodogledalca.
Gumeniopanak,kašika,dugmadodkošulјe.
Čakija(„šklјoca“).
Drvenimalipoklopacodkutijevjerovatnozasol.
Smrskanekostilobanjemušeosobe,20do25godina.
Lobanjasarastavlјenimkostimaušavovima,vjerovatnoženskeoso-

be,ženskecipelesapolupeticom.
Jedandioodmuštikle(cigaršpica)
Rastavlјenatintanaolovka
Dječjalobanja,rastavlјenekostiušavovima,starosti12godina.
Dječjalobanja,10godina
Dječjalobanja,sarastavlјenimkostimaušavovimadijetastarogoko

8godina.
Muškalobanja,muškarcastarogoko20godina,sapovredomude-

snomslјepočnompredjelurupastiprelomveličineženskogdlana.

Pregledani su također osim lobanje i ostale kosti koje su pripadale
kosturu,odnosnokostitrupaiudova.Okokostijurukunađenisudijeloviob-
motanežice,štosemožezaklјučitidasužrtvebilevezanežicom.

Nakostimanisunađeniostacimekihtkiva.Svekostisubilerastavlјene
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usvojimvezama,njihovabojamrkosmeđa.

Obziromdajeotkopansamojedandiokojijepripadaogrobnici,pro-
nađen je takomalibrojkosturauodnosunadrugeotkopanegrobnice.Na
osnovu pregledanih kosturamože se zaklјučiti da je način ubijanja bio sa
vatrenimoružjem,aistotakoitupimmehaničkimoruđem,kaoštoječekić,
poluga,malј,kundak,isl.

Grobnica„Bjelјevine“

nazemlјištuvlasništvoGojkaMećave(prijašnjevlasništvozemlјištaPijević
Milana).

Grobnicajeotkopanaudužiniod4metraiširine3metra.

Nadubiniod1,60metaraukazujesesapunastamasakojaseprotezala
cijelomširinomgrobniceuprečniku3x1metar.Utojsapunastojmasiprona-
đenjejedanženskičešalј,ženskeperlenanizanenabijelomkoncu.Ujednom
ugluotkopanegrobnicenađenajejednalakatnakost,anatommjestugdjeje
nađenakostnijebilosapunastihmasa.

Tasapunastamasabilajeobloženamulјevitomzemlјom.Središtete
sapunastemaseimaloježućkasto-narančastuboju,apremaperiferijibojaje
postajalasivkastobjeličastainajzadotvorenobjeličasta.Deblјinatogsloja
sapunastemaseiznosilajenapojedinimmjestima5do10cm.Sredinajebila
mekana,masna,razmazlјiva,aperiferijaprhka,lomlјiva.Ispodovesapuna-
stemase,nadubiniod2metranisunađenenikakvekosti,negoseukazivala
voda.

Iovasapunastamasajesaponificiranolјudskotkivo,odnosnosapun,
tojestsomasnihkiselina,kojesejavlјauvlažnojsredini(blizinaSave)pri
čemusetkivapriraspadanjupretvarajuumasnekiselineiglicerinivežuse
sakalcijumomitd,štodovodidostvaranjasapuna.Uovojsapunastojmasi
nađenesuijedneženskepletenice.

Obziromdanisunađenidijelovikostura,možesezaklјučitidasupet-
hodnoubijeneosobe lišavanekoštanihdijelovakuhanjem i sl. apotomda
sunekidijelovilјeševasahranjivaniugrobniceapotomtiistidijeloviuvla-
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žnojsrediniiprocesomsaponifikacijepreobračeninakonizvjesnogvremena
uvlažnojzemlјiusapune.

Dr.HalilProhić
Specijalistazasudskumedicinu,v.r.
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При лог 4
Из ве штај др Алојза Шерцеља

о бушењима на гробишту у Доњој Градини

IZVJEŠTAJ
ObušenjimanaGradini

A.Općenito

1.Bušenjasupočela9.VI.,azavršila17.VI.1964.

2.Dasuseradoviodvijalibezsmetnjiipoteškoća,uvelikojezasluga
drugaprof.E.Prohića,kojijeuzpomoćSBizBosanskeDubiceorganizirao
čišćenjeterena,obezbjedioradnusnagutesmještajistalnosudjelovaonabu-
šenjima.

3.NapočetkusepokušalobušitiDachnowsky-sondom,kojauzima
potpunujezgru,alijesvagdjezemlјatolikotvrda,dasenapokonodustalood
toga.Takosubušotinedalјepravlјenesaspiralnombušilicom,kojanožem
presječepredmete,nakojenailaziiraspodjelijezgru.

4.Bušilosesamonagrobnicama,kojesubilevećprethodnoobilјežene
odSB,ilinaonimmjestima,zakojasenesumnjivoznalo,dasugrobnice.

5.Svukupnobilo jeprobušenih130bušotinana100grobnica.Po-
ložajostalihgrobnicazasadanijepoznatizbogtogasmatralismo,danije
racionalnonaslijepobušiti,iličekati,dokSBizBos.Dubiceotkrijeirasčisti
teobilјežinovegrobnicenaGradini.Alivećsuidosadašnjebušotinedale
dovolјanuvidusadržaj,dubinuitipgrobnica.

6.Bušilosepokompeksimagrobnicaisvakijekompleksopisankao
cjelinaabušotinesuobilјeženekolcima,nakojimasuoznačenibrojtedubina
bušotine,dasemoguusvakovrijemepronaći,uslučajudasepristupiisko-
pavanju.Kodsvakebušotineupopisusenavodištainakojojsedubininešto
našlo,inakojojdubinijebušilicanaišlananedirnutupodlogu(zdravicu).

7.Svebušotinenosetekućebrojevetemogubitiuneseneugeodetski
snimak,kadabudezavršen.
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8.Dubinegrobnicaračunatesuodnivoaslegnutepovršine,aneod
nivoaokoline.

9.Unekojima,alineusvimgrobnicama,naišlosekodbušenjanasloj
crneilisivematerije,vjerovatnoluženebiloodkreča,bilomoždaodpepela
lјeševa.Sviovioksidimoglisudatisavodomnatrijevuodnosnokalijevuili
kalcijevulužinu,štojesajednestranedelovalonaželјezneoksideuzemlјire-
dukujući,asdrugestraneutjecalonakrvneidrugebjelančevine.Dalipotječe
crnislojugrobnicamaodkrečenekrviiliodistrulihbjelančevina,trebalobi
utvrditiposebnomanalizom.Ujednojgrobnicičaksenaišloinasapun(pred-
lažeseposebnaanalizaovetvariiiskopavanjegroniceukojojjetonađeno).

10.Kodbušenjaseustanovilo,dapostojetritipagrobnica:
 a)oneukojesubilidovedenidogrobaživilјudiinadnjimaubijani,
 b)grobniceukojesubilidovezenilјeševi,
 c)grobnicesakuvanimilipalјenimkostima

11.NakrajumoramdapohvalimRajkaNinićaiMiluCvijetića,ko-
jisunaovimposlovimabiliangažovanikaofizičkiradnici,dasubilivrlo
marlјivi.Onisuprilikombušenjagrobnicamoralidaupotrebedostafizičkog
naporazaizvlačenjeuzorakaiztvrdezemlјe,auztomoralisudapodnose
težakzadahkostijuikrviizgrobnica.

12.Poslijezavršenogbušenjavršenajeikontrolanavećembrojubu-
šotina.Brojkontroliranebušotinepodvučenjeutekstucrticom(-).

B.Kompleksigrobnica

„Čalinka“–vlasništvoMirkaVukića

Grob. Buš. Dub.
1 1

2

3

3,00m

2,00m

1,00m

od1,70mnadolenedirnutpijesak

na0,75mpalјenekostiiugalј;od1,70pjesak

na0,75mpalјenekostiiugalј
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Grob. Buš. Dub.
2 4

5

1,80m

1,50m

namanjeodmetradubinepalјenekosti;
1,40mi1,50mkomadićikosti;1,80mpijesak

1mdo1,30mpalјenekosti ikreč;1,50mnedirnuta
zemlјa

3 6

7

1,40m

2,00m

0,70do1,10mpalјenekostiikreč

0,50do0,70m,od1do1,50mkrečikosti;1,50do2
mnedirnutpijesak

4 8

9

1,60m

1,10m

0,35mdo0,85mkreč,1,50mkrečigarež;
1,50mpalјevina;1,60mpijesak(nedirnut)

0,50mdo0,90mkomadićikostijuikreča
5 10 2,00m 0,70do1mkreč,1,60mtragovikostiju,1,80mpijesak

(nedirnut)
6 11 1,90m 0,60do0,90mkreč,1,20mgarež,

1,40kostkralјežnica,1,90zdravica
7 12

13

1,80m

1,00m

0,60do0,90mkreč,palјenekosti,1,20mkrek,garež,
1,70kost,crnisloj,zaudara,dolјepijesak

0,70mugalјikreč

8 14

15

1,10m

2,00m

0,70mugalјikreč

0,60mugalј,1,50palјenekosti,
1,60mvišekomadićakostiju,1,80mpijesak

9 16 1,50m 0,60mugalј,0,90malokosti,
1,10mkreč,1,50mpijesak

10 17 2,50m 0,90mugalј,palјenakost,1,60mcrnisloj(odlužine)
dolјeimpregniranpijesak(siv)do2,30m

11 18 1,80m 0,15mugalј,kosti,1,00mkreč,crnisloj,1,50mkosa,
kostizaudara,dalјesivipijesak

12 19 2,50m 0,80mdo1,10mkostiiugalј,1,60msivipijesak(od
lužine),1,90mpijesak,žuti
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„Čalinka“–zemlјišteSteveVukića

Grob. Buš. Dub.
1 20

21

22

1,50m

1,30m

1,90m

0,90mkomadićiuglјena,1,50nedirnutazemlјa

Nijeništapronađeno

0,70mstaklenapločicasasrebrnimnatpisom,
0,90mkomadićikostiju,pločicasanatpisom
1,50mtragovirastvorenihkostiju,dolјečistipijesak

2 23

24

2,10m

0,90m

0,20mugalј,0,60msitnikomadićikostiju,1,10mkost,
1,60mcrnisloj,palјenekosti,2,10mnedirnutpijesak

od0,15mdo0,70msitnikomadićikostiju
3 25

26

1,50m

1,50m

0,50mdo1,50msitnikomadićikostiju

od0,10mnadolјekosti,ugalј,0,50mpalјenitekstil
4 27 1,90m od0,20mdo1,50msitnikomadićikostiju,

1,60mkreč,1,80mnedirnutpijesak
5 28

29

30

2,00m

1,50m

1,50m

1,30m,kreč,crvenežilice,1,70mkost(tarzalna),dolјe
sivipijesakdo2m(dubine)

sitnikomadićikostijuikreča

od0,15mdo0,90msitnikomadićikostiju
6 31

32

2,00m

1,50m

1,60mtragovirastvorenihkostijuikreča,kosa,dolјe
sivipijesakdo2m,dalјežuti

1,30msitnikomadićikostiju
7 33

34

35

1.50m

1.50m

2.50m

0,40mtragovikreča,1,20misto,1,50mparčekosti

ništa.

1.70mkosa,kostipijesaksivodlužinedo2,00m
8 36

37

2.50m

2.50m

1.10mtragovikrečaikostiju1.50misto
od1.60do2.50mnedirnutpijesak,voda

0.50mi1.20mtragovikreča,1.30do1.40mtragovi
kostiju
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Grob. Buš. Dub.
9 38 2.00m 0.30m,0.50m,1m,1.30mtragovikreča,1.40mmno-

gokreča,1.60mkosa,kreč,1.70mpijesaksivodlu-
žine

10 39 2.00m 0.20mkreč,1.60mcrvenežilice,1.70mkosa,lužnati
(sivi)pijesakdo2.00m

11 40 2.00m 0.10mdo0.30mkomadićikreča,0.60mkomadićko-
sti,kreč,0.90mkosti,1.60mkost,crnilužnisloj,de-
beo0.20m,ispod2.00msivpijesak

12 41

42

1.40m

2.00m

0.10mvećibrojpalјenihkostiju,1.20mpijesak

0.30mkomadićpalјenekosti,1.60mkost,1.70mras-
padnutekosti,lužene,1.80mpijesak

13 43 1.80m 0.10mdo0.60mtragovikreča,1.70mcrnisloj(lu-
žnat),1.18mžutipijesak

14 44 2.20m 0.40mi0.60mdostatragovakrečaikostiju
0.80mi1.20mte1.30,1.50,1.60mraspadnutekosti.
Od1.70do2.20mžutipijesak

15 45 1.80m 0.50do1mtragovikrečaipalјevine,1.20mpalјevine,
1.60m crni sloj sa kostima, dolјe pijesak od lužine,
1.80mžutipijesak

16 46 1.70m 0.30,0.50,1,1.40mtragovikostiju.
1.70mžutipijesak

17 47

48

2.00m

2.00m

1.40mprvitragovikostiju.1.60mkreč.
1.75mžutipijesak

ništa.1.70mžutipijesak

„Bjelјevina“zemlјišteAneBogić

Grob. Buš. Dub.
1 49

50

51

2.30m

1.20m

1.00m

kostnapovršinido2.30m,vodapijesak

ništa

kontrolnabušotinanacijelomzemlјištuusvrhuupore-
đivanjasazemlјom,nabacanomugrobnicama.Većna
dubiniod1.00mtvrdazemlјagley.

2 52 2.30m do1.10mgley,dolјenedirnutpijesak,voda
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Grob. Buš. Dub.
3 53 1.60m gley.1.40mkošticafalange,1.50pijesak
4 54 1.50m 1.40mkoštica.1.50mpijesak
5 55 2.00m 1.30i1.40mugalј.1.80mpijesak
6 56 2.00m 1.50mkošticabezepifize(dječja),2.00mpijesak,ne-

dirnut
7 57 1.50m 1.30mdugmeodkošulјe
8 58 1.90m 1.60mmesinganapločica.1.75mpijesak
9 59 1.90m 1.60mtekstilikosti.Naovojgrobniciradikontroleis-

kopanajelopatomjama.Tujepronađeno:trilubanjesa
mozgom(osušenim),višekomadakostiju,triraznecipe-
le,dvijeporcije(emajl),jednakašikaidostatekstila.Sve
ovoćesepredatimuzejuuJasenovcu

10 62 2.00m nijeništapronađeno.2.00mpijesak
11 61 1.30m 0.20,0.80mugalј.1.20nedirnutazemlјa

„Bjelјevina“zemlјišteMilanaPjevića

Grob. Buš. Dub.
1 62 1.50m 0.70mugalј.1.20mnasipanazemlјa.1.30mzdravica
2 63

64

2.50m

1.50m

0.90mugalј.do1.30mnasipanazemlјa,dolјezdravica

0.40m,0.80mugalј.1.20mtarzalnakost,ugalј.1.40
mzdravica

3 65 1.40m 0.10m,0.60mugalј.1.10i1.20mpalјenekosti.1.40
mzdravica

4 66 1.40m 0.15mugalј.1.20mtragovikostiju.1.40mzdravica
5 67 1.50m 0.20mkomadićipalјenezemlјeiliciglesauglјenom.

1.35mvišekomadićaraspadnutihkostiju.1.50mzdra-
vica

6 68 1.40m 0.20mkoštice.0.30mkreč.0.40i0.50mkosti,bijele.
0.90msitnikomadićikostijuikreča.1.40mzdravica

7 69

70

1.30m

1.30m

0.70mtragovipalјenihkostiju,1.10mzdravica

0.20i0.60mugalј,1.30mzdravica
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Grob. Buš. Dub.
8 71

72

1.30m

1.30m

0.25i0.35mugalј,1.30mzdravica

0.40mugalј,1.00mtragovivrloraspadnutihkostiju,
1.30mzdravica

9 73 1.30m ništapronađeno,1.20mzdravica
10 74 1.30m 0.80mi1.20mugalј.1.30mzdravica
11 75 2.00m 0.80mvišekomadaspalјenihkostiju.

1.20mzdravica,voda
12 76 1.20m 0.20mi0.70mgarež,1.10mzdravica
13 77 1.30m 0.20i0.50mgarež,0.90mpepeo,garež,kreč,sitniko-

madićikostiju.1.20mzdravica
14 78 1.30m 0.30mi0.90mgarež.0.20mzdravica
15 79 1.00m 0.50mšipkitragoviistrulihkostiju.

1.00mzdravica,voda
16 80 1.50m 1.00mtragovikostiju.1.10mzdravica
17 81

82

1.58m

1.60m

0.30mugalј,0.50i1.00msitnikomadićiuglјa.1.30m
tragovitekstilaikose

1.30mtragoviistrulihkostijuitekstila.1.45isto.1.50
mpijesak.UgrobnicikopanoodstraneSB.

18 83 1.50m 0.90mtrgovipalјenihkostiju.1.30mdobrosačuvane
kosti(spongiosa).1.50mpijesak

19 84 1.80m 0.30cigla.0.90do1.10mkrečenekosti. 1.40mko-
madićspongiose,obojen.1.60raspadnutakost.1.80m
pijesak

„Bjelјevina“zemlјištePilјevićaMilana

Grob. Buš. Dub.
1 85

86

2.00m

2.00m

1.60mcrnisloj,zaudara(kuvano),dolјesivipijesak,
odlužine

1.40mkomadićkosti.1.50mcrnisloj,pepeo,krvava
kost,zaudara,do2.00mzdravica

2 87 2.30m 1.60msivipijesak,odlužine.2.00mzdravica
3 88 2.00m 0.35mkost spongiose kralјežnice. 0.50kost. 1.60m

zaudara.2.00mzdravica
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Grob. Buš. Dub.
4 89 2.00m 0.40mugalј.1.60mkuvano,zaudara,do2.00impreg-

niranpijesak
5 90 1.40m zaudaranakuvanoilikrečeno.1.60mpijesak
6 91 2.50m 1.30mdo1.40mzaudara.1.50do1.70mcrnislojsa

sapunom ikostima,dolјedo2.50msivipijesak, im-
pregniranlužinom.Predlažeseiskopianaliza.

7 92 1.70m 0.40mkost(calcaneus)satekstilom.
1.30mkomadićspongiose.1.40mkost.
1.50mzdravica.

8 93 2.30m 0.90mugalј.1.50mkosa,rastvorenekosti,sapun.Cr-
nislojdo1.70m,zaudara,do2.30msiviimpregnirani
pijesak

9 94 2.00m 0.90mugalј.1.30mtragovikostiju.1.40mcrnisloj
sakuvanimkostima,rastvorenekosti,zaudara.1.80m
zdravica

10 95 1.80m 1.50mrastvorenekosti,tamnosive,tekstil,maloluže-
no.1.60mzub,vilica.1.80mpijesak

11 96 1.80m 1.50mrastvorenekosti,kuvano,zaudara.
1.60mtragovirastvorenihkostiju.1.80mpijesak.

12 97 2.00m 0.60mugalј.1.65tragovikostiju.1.80do2.00mpi-
jesak.

„Kujnovača“–vlasništvoRokića

Grob. Buš. Dub.
1 98

99

2.50m

2.50m

1.30mzaudara.1.40mmeso,tekstil,kosa,sivipijesak
odlužine.1.50mkosti,voda

1.30mkost(spongiosafemurja).Odlužinesivipijesak,
vodaod1.80m

2 100

101

2.00m

2.50m

0.90mkreč.0.60mcrnisloj.1.65do1.80mvrlojake
kosti.Vodado1.80m

1.80mcrnekosti,šuplјina,voda
3 102 2.30m 1.80mcrnekosti,raspale,vodado1.80msivodlužine

impregniranpijesak
4 103 1.50m zdravica,tvrda
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„Čalinka“–zemlјišteVukić
(uznasip)

Grob. Buš. Dub.
1 104 2.00m 1.50mkost,tekstil.1.60mcrnisloj,kosti,kreč.1.70m

sivipijesakodlužineimpregnirando2.00m
2 105 2.30m 1.70mlužina,raspadnutekosti,crnisloj5cm.2.20m

pijesak
3 106 2.30m 1.70mcrnisloj,tekstil,kost(klavikula)od1.80msiv

lužnatpijesak
4 107 2.40m 1.30mkreč.1.50mkost,tekstil.1.60mcrnislojdebeo

20cmsakrečenimkostima.Lužnipijesakdo2.40m
5 108

109

3.00m

2.40m

1.70mlubanjakosti,crnisloj.Pijesakdo3.00mdubo-
koimpregniransa lužinom.Bušotinapravlјenaurupi
kopanojodstraneSavezaboraca.

1.00mkreč.1.80mcrnisloj,do2.40msivimpregni-
ranpijesak

6 110 2.30m 1.10mkreč,1.30mcrvenežilice.1.50do1.60mveći
komadibijelogtekstila,dugmad.1.80mkosti(rebro),
crnislojsakrečom,debeo20cmudubiniimpregnirani
pijesak

7 111 2.20m 1.30memajliranaporcija,kožaodcipela,kosa,papir.
1.60mcrnisloj.1.70mplatno,kosa.1.80mkosa,kost.
Od2.00mnadolјeimpregnirani

8 112 2.20m 0.20mkreč.1.40mdrvenagrubaceluloza,tekstil,kost.
1.60mtekstil,kost,mnogokreča,crnislojdo1.80m,
od2.00mnadolјeimpregniranpijesak

9 113 2.30m 1.40mcrvenežilice,1.50mkosa.1.70mkosti,crni
slojsakrečom.1.80mkostimnogokreča.1.90mtar-
zalnakostsamesom.2.10msiviimpregniranipijesak

10 114 2.00m 0.20mkreč.1.60mkost,kosa,pijesakmalosivodlu-
žinedo1.80m

11 115 2.30m 0.20mkreč. 1.50m sivi pijesak. 1.60mcrni sloj sa
krečom.1.80mkostsamesom,kosa,dolјesiviimpreg-
niranipijesak

12 116 2.40m 1.80m crni sloj, 30 cm debeo, kost, porcija. 2.10m
kost,dolјesiviimpregniranipijesak

13 117 2.00m 1.70mkost.1.80msivipijesak.2.00mžutipijesak
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Grob. Buš. Dub.
14 118 2.30m 1.20mcrvenežilice.1.40mmnogokreča,crnisloj.

2.00mžutipijesak
15 119 2.20m 0.20mkreč.1.30crvenežilice,kostna1.60m.1.80m

crnislojsakostima,kreč.2.00msivipijesak
16 120 2.00m 1.60mkost,crnitekstil,tankicrnisloj.1.80msiviim-

pregniranipijesak
17 121 1.90m 1.45mkost.1.60mtankisloj(crni)sakrečom,tekstil

garež.1.80msivipijesak
18 122 1.80m 1.45mkost.Tankicrnisloj.1.70msivipijesak.
19 123 1.80m 1.45mkostikosa.1.60mžutipijesak(uopćenijekre-

čeno)
20 124 2.00m 1.50mtekstil,kost.1.60mkost.1.70mmalosivpije-

sakodlužine
21 125 1.70m 1.50mkostimeso.Kostsenemožeprobušiti
22 126 1.60m 1.50do1.60mkostisenemoguprobušiti
23 127

128

1.80m

2.00

0.50mcigla,garež,klinci.1.30mcrvenežilice.1.50
mpijesak

1.40mcrnisloj.1.50mkosti.
24 129 2.10m 1.50mkostiraspale
25 130 1.80m mrtvica

Jasenovac,17.VI1964.god.    DrAlojzŠercelј,v.r.
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При лог 5
Из ве штај Виде Бродар, Антона Погачника

и др Србољуба Живановића о ископавању у Доњој Градини

IZVEŠTAJEKIPEANTROPOLOGAONALAZIMAPRIISKOPAVANJU
GROBNICANAGRADINIKODJASENOVCA

Ekipa antropologa u sastavu Vida Brodar, Anton Pogačnik i Dr.
SrbolјubŽivanovićpočela jeantropološka ispitivanjagrobnicažrtava faši-
stičkogterorauGradinikodJasenovca22.VI1964.g.

Zadatakekipe:

Ekipajeimalazadatakdarukovodiotkopavanjemizvesnogbrojasondi
kojebimogledapružepribližnokarakterističnuslikuiuvidosadržajuma-
sovnihgrobnica,naovompodručju.Zatimnamjebiozdatakdanaterenuiz-
vršimoinspekcijuosteološkihnalazaidaprikupimoosnovnepodatkeobroju
žrtavanaodređenukubaturu,njihovompoluistarostiidaeventualnoutvrdimo
znakovekojibigovorilioprirodipovredakojebimoglebitiuzroksmrti.

Metodrada:

Kaoosnovuzanašraduzelismozapisnikodnosnoizveštajobuše-
njimanaGradini,kojijedaoDr.AlojzŠercelј.Odabralismoonegrobnice,
na kojima je prilikom bušenja ustanovlјeno da sadrže najviše osteološkog
materijalapogodnogzaantropološkuobradu.Zemlјane radove tj. skidanje
površinskogslojazemlјesvedonivoaukomesenalaziomaterijal,vršilisu
radnici-ustvarimeštaniselјaciizokolineGradine.Utokuradafotografisane
susvefazeiskopavanjaisvinalazi,aporedtogaposebnafilmskaekipavršila
jesnimanjeradaekipe.

Sav nađeni materijal koji je bio nađen pored skeleta u grobnici
sakuplјenje,izdvojenjeideponovanumesnimuzej.Istotakoizdvojenisu
pojedinidobroočuvaniilikarakterističniskeleti,aostalekostisuposlepre-
gledazakopavanenamestunalaza.

Nalazimekihtkiva–mozgovasubilisačuvaniuvećembrojuodva-
jani su i sačuvani radipregledaod strane stručnjakaza sudskumedicinu i
hemiskeanalize.

Svojenalazeiznosimohronološkiredomonako,kakojetekloiskopa-
vanjeiistraživanje.



84

Ископавања у Јасеновцу 1964. године

Nalazi:
22.VI1964.god.

Otvorenajesondaveličine6h2,5moznačenabušenjemkaogrobna
jamabr.112Bnazemlјištu„Čalinka“,zemlјišteVukić(uznasip).Petradnika
jeradilonaiskopavanju.Udubiniod20cmnađenisusitnikomadićikreča,a
nadubiniod46cmbilojeviševećihkomadakreča.Nadubiniod74cmnašli
smokomadstakla,odslike,anadubiniod90cmnašlismojedanklјuč,perle
idugmeta.Useveroistočnomdelusonde,nadubiniod92cmnađenjeveći
brojpredmetakojisupripadaližrtvamaikojisubili,kakosmokasnijeutvr-
dili,nabacaniprekožrtavaposlenjihovogbacanjauraku./Nađenisusledeći
predmeti:češalј,kišobransabelomplastičnomdrškom,kožniopanak,kožni
kaiš,crvenaemajliranašolјa,nekolikodugmetaodvešaiodeće,emajlirana
zdelanaliknalavorveličine tanjira,staklenaflašaod1l.plavaemajlirana
zdela, potpetica odmuške cipele, crnoobojeni tekstil u polu raspadnutom
stanju,jednakašika/

Kopajućidalјe,brojnađenihpredmetajakosepovećavaoodnavede-
nedubinedo1,2m.Karakterističnojedajenađenomnogokišobrana,mnogo
tekstilapočijemtkanjusevididapredstavlјajunarodnuradinost,uglavnom
crneboje,šalovištrikaniodvune,dostaobuće,naročitodečjeodbroja33i
manjeidečjeopanke,mnogoflašaiopletenihbalona,velikibrojkašikaičet-
kizazube,emajliraneposuderazličiteveličineioblikado6lit.mnogodug-
metaiperli.Zapaženjenarodniveznatekstilusasitnimperlamarazličitih
boja.Ukasnimpopodnevnimčasovimakišajeonemogućiladalјirad,paje
terennapuštenstim,daseposaonastavisledećegdana.

23.VI1964.god.

Radjepočeosavećimbrojemradnikastim,štojenastavlјenradna
sondiodprethodnogdana ipristupiloseotvaranjudvenovesonde:126B
bušotinaistogzemlјištakaoiprethodnasondaveličine3x4mitrećasonda
nazemlјištuAneBegićpoimenu„Bjelјevina“bušotinabr.59veličine4x5
m.Uovimsondamaiskopanjeiuklonjenslojzemlјedodubineod1,40cm
nasondi126B,dokojedubinenijenađenoništa,ausondibr.59uklonjena
jezemlјadodubineod1m.idotedubinetakođenijebilonikakvihnalaza.

Uprvojsondibr.112Bnastavlјeno je iskopavanje.Uklonjen jeprvo
površnislojblatanapravlјenposlekiše,pasezatimnastavilosaiskopavanjem.
Izmeđudubine1,20mi1,50mležalisumnoginagomilanipredmetiraspore-
đenibeznekogodređenogredacelompovršinomsonde.Bilisupomešanisa
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grumenimakrečaodkojihsupojedinibiliznatneveličinedo50cmuprečniku.
Nađenisusledećipredmeti:76dugmetarazličiteveličine,vrsteiboje

spolјnjegidonjegvešaiodeće,55kašikeuglavnomvelike,11emajliranih
posudarazličiteveličineioblika,6češlјeva,5ogledala,4kišobrana,3klјuča,
3porculanskešolјe,5boca i5pletenihkorpi.Odtestila jenađenomnogo
ostataka cele odeće, ogrtača, ponjava itd. različitih boja. 2 klupčeta vune,
ostacidžemperaipletenihvunenihčarapa,kajševi3kom3šnaleodkajša,
kajišodtorbe,2kopčezapantalone,cipelemuške2kom,2cokule/različite/,
3gumenečizme,1dečjepapuče,1parsandaladečjihbr.29.dečjiopanakbr.
36.2različiteženskesandale,kožniopanak1pari2različita,1parđonova
odsandale,ostatakolovke2kom.18perlirazličiteboje.

No vac:10halera/1kom.ukožnomnovčaniku/,25parai1dinSHS,
1zlatniksaringlicomzavešanjenanisku/austriskiFranjeJosifa/šnalaza
kosu,muštikla1kom,1čibuk,2burme,1ženskiprsten,2velikemakaze,3
noža/čakije/i1nožobičan,naprstak,poklopacodčuture,naočare,1tanjir,
2drvenekašike.3malemetalnekutijice,dvekugleodračunalјke......3kom
štrumpandli,4ovčijekosti,višekomadagvozdenežicekružnosavijenesa
osatcimatekstila.

Pouklanjanjuovihpredmetapristupiloseproučavanjuskeleta.
 Naprveostatkekostijunaišlismonadubiniod1,05mitisuseostaci
dalјenalaziliudubiniusvevećembroju.Uovimslučajevimaseradilooce-
limskeletima,samoštosusepojedininalazilivangranicasondeizadiraliu
profilzida.Skeletisuležaliuvrlorazličitimpoložajima,nabacanibeznekog
redaitotakodasupojedinidelovibiliurazličitimnivoima,asamiskeletisu
bilimeđusobnoisprepletani.Jednisubilipostavlјenisalicemokrenutimna-
niže,drugisupostavlјeniubočnompoložaju,itd.Nekisuzgrčeni,anekisuu
opruženompoložaju.Orijentacijaskeletajevrlorazličita–usvimpravcima.

Skeletbr.1Nađenjeskeletženskogpola,životnogdobaoko30do40
god.Ispodtogskeletanađenisusledećipredmetikojinisubiliranijepome-
nuti:14velikihkašika,1dečjavisokacipelabr.32,3muškarazličitaopan-
ka,1dečjiopanak,1đonodženskepapuče,1dečjasandalabr.34.2ženska
češlјa,2četkicezazube,1ogledalo,1makaze,2džepnanoža/čakije/3veli-
kaklјuča,1burma,lanacsapriveskom–medalјonom,1malaflaša.

Skeletbr.2Ležaojeispodprethodnogubočnompoložaju.Tojeske-
letženskeosobe,saostacimapletenicetamnosmeđeboje.Životnodobaoko
30godina.

Skeletbr.3Ležaojeispodskeletabr.2.Polženski.Životnodobaoko
30godina.
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Skeletbr.4Ženskiskeletživotnogdobaoko20god.Ležaojenaleđi-
maudubiniod1,25m.

Skeletbr.5Ležaojeispodprethodnog.Polženski.Životnodobanije
određeno.Ležaojenadubiniod1,40m.

Skeletbr.6Ležaojeporedprethodnognaistojdubini.Polmuški.Ži-
votnodobaoko20god.

Skeletbr.7Nađenjeskeletdetetaodoko6-7god.
Skeletbr.8Ležinadubiniod1,60m.Polmuški.Životnodobanije

određeno.
Skeletbr.9Polženski.Životnodobaoko20godina.Vidiseprelom

lobanjeuoccipitalnompredelu.Ležiudubiniod1,40m.
Skeletbr.10Ležinadubiniod1,50m.Polženski,životnodobaoko

20godina.Lobanjapovrjedjenaudesnomoccipitalnompredelu.
Skeletbr.11Dečjiskeletživotnogdobaoko10godina.
Skeletbr.12Skeletženskogpola,životnogdobaoko20godina.Oču-

vanesusvetlosmeđepletenice.Lobanjanijepovređena.Mozakjesačuvan.
Ceoskeletjebioprekrivenkrečom.

Skeletbr.13Polmuški.Životnodobaoko30god.Lobanjaimapre-
lomdesnogparieto-temporalnogpredela.

Skeletbr.14Polženski.Životnodobaoko30-40god.Imapovreduu
occipitalnompredelu.

Skeletbr.15Dečjiskeletživotnogdobaoko10god.
Skeletbr.16Dečjiskeletživotnogdobaizmeđu4i5godina.Razbijen

jedesniparijetalnipredeo.
Skeletbr.17Dečjiskeletizmeđu10i12god.
Skeletbr.18Dečjiskeletživotnogdobaoko3god.
Skeletbr.19Dečjiskeletživotnogdobaoko20god.Očuvanapleteni-

caplavekose.Postojipovredaudesnomtemporalnompredelu.
Skeletbr.20Dečjiskeletživotnogdobaoko2-3god.
Skeletbr.21Muškiskeletneodređenestarosti.
Odskeletabr.1doskeletabr.21zaklјučnoležalisunadubiniod1,5m.
Skeletbr.22Ženskiskeletnadubiniod1,60m.Životnodobaoko30

god.Nepovređenalobanja.
Skeletbr.23Ležinadubiniod1,80m.ogrezaouvodikojaprodireu

tomnivou.Ženskipol,životnodobaoko20god.
Skeletbr.24Muškogpola.Nepoznatastarost.
Skeletbr.25Dečjiskeletživotnogdobaod3do4god.
Skeletbr.26Dečjiskeletživotnogdobaoko12god.
Skeletbr.27Ležaojeispodskeletabr.24ženskogpola.Ispodovog
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skeletasusenalaziledvekašike.
Skeletbr.28Polneodređen.Lobanjajejakopovređenainedostajaoje

ceotemporalnideoslevestrane.Starostoko20god.
Skeletbr.29Polženski.Starostiznad50god.Razbijenalobanjaule-

vomparieto-occipitalnompredelu.Ležiudubiniod1,60m.
Skeletbr.30Polženski.Životnodobaoko30god.
Skeletbr.31Dečjikostur,starostioko7god.
Skeletbr.32Polženski.Životnodobaoko30god.Jakapovredau

levomoccipito-parietalnompredelu.Postojisačuvanostatakpletenicesmeđe
boje.

Skeletbr.33Polženski.Životnodobaoko30god.Očuvanaproseda
mrkakosa.Udesnojoccipitalnojilevojtemporalnojregijipostojipovreda.

Skeletbr.34Polženski.Životnodobaiznad50god.Lobanjajeraz-
bijena.

Skeletbr.35Dečjiskeletženskogpolaoko12god.starosti.
Skeletbr.36Polženski.Životnodobaoko45god.Lobanjajerazbije-

nauoccipito-parietalnompredelu.Očuvanesusvetlosmeđepletenice.
Skeletbr.37Dečjiskeletizmeđu10i11god.starosti.
Skeletbr.38Ležaojeispodprethodnog.Dečjiskeletoko11god.sta-

rosti.

Radseodvijaodo17i30časovaalisondanijedokrajaispitana.Tre-
banastavitisaradomsledećegdana.

24.VI1964god.

Utokudananastavlјenisuradovinasondamakojesuotvorenepret-
hodnadvadana.Poredtogapristupilismootvaranjusledećihsondi:sondabr.
4iligrobbroj8,bušotinabr.15,naterenu„Čalinka“vlasništvoMirkaVuki-
ća,otvorenanapovršini4x3m;isondabr.5iligrob6,bušotina91,naterenu
„Bjelјevina“vlasništvoPijevićaMilana,napovršini3x4m.

Sondabr.1:
Skeletbr.39 Ležinadubiniod1,8m.Vodanadireiztla.Tojeskelet

odrasleosobe/30-40god./ženskogpola.Postojipovredaudesnojtemporo-
parijetalnojregiji.Izmeđukostijusunađenitragovikrečaitekstila.

Dosadaopisaniskeletisusenalaziliuseveroistočnomdelusonde.
Nadalјejenastavlјenraduistočnojpolovinisondeidućiodseverakajužnoj
strani.
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Skeletbr.40Ležinadubiniod1,15m.Polženski.Starostjeoko40
god.Postojipovredaudesnomparieto-occipitalnompredelu.

Skeletbr.41Ležinaistojdubinikaoiprethodni.Polženski.Starost
oko20god.Postojipovredaulevomparieto-occipitalnompredelu.

Skeletbr.42Ležinadubiniod1,20m.Polženski.Starostsekreće
oko30god.Prvigornjileviinicivusjeimaozlatnukrunicu.Postojipovreda
ulevomparieto-occipitalnompredelu.Ukosikojajebilatamnosmeđeboje
nalazilasecrnašnalaodnekeplastičnemase.

Skeletbr.43Nalaziseudubiniod1,30m.Polženskioko30god.sta-
rosti.Postojipovredanalevojoccipito-temporalnojstrani.

Od1,60mnanižeudubinuverovatnopoduticajemvodebojaskeleta
jetamna–crnaiosećasezadahkaoutresetištu.

Skeletbr.44Nalaziseudubiniod1,4m.Polženski.Oko40god.sta-
rosti.Postojipovredauparieto-occipitalnompredelu.

Skeletbr.45Polženski.Ležinadubiniod1,70m.Starostioko40
god.Povredapostojiudesnompredeluiznadkorenanosa;

Skeletbr.46Polmuški.Starostoko30god.Ležinadubiniod1,60
m.Povredasenalazilauoccipito-parietalnompredelu.Videseostacismeđe
kose.

Neštodalјeupravcujuganalazilisusesledećipredmeti1košarana
dubiniod1,40m,adruganeštoniženadubiniod1,60m.Ležalesuizmeđu
kostura.

Skeletbr.47Dečjiskeletnadubiniod1,4m.Oko12godinastarosti.
Skeletbr.48Ležinadubiniod1,80m.Polženski.Starostioko30god.

Postojipovredaulevojoccipito-parietalnojregiji.Nalazeseostacismeđekose.
Skeletbr.49Ležinadubiniod1,40m.Polženski.Oko30god.staro-

sti.Postojipovredaulevojtemporo-occipitalnojregiji.Videseostacisvetlo
smeđekose.

Skeletbr.50Polženski.Oko40god.starosti.Ispodlobanjejenađena
jednakašika.Udesnomilevomtemporalnompedelukosajeprosedaipostoji
povredaobostrano.

Skeletbr.51Ležinadubiniod1,50m.Polženski.Oko20god.staro-
sti.Lobanjajejakopovređena.
 Skeletbr.52Poljeneodređen.Lobanjajakopovređena.Starostjeoko
20god.Bojakosejesvetlosmeđa.
 Skeletbr.53Ležinadubiniod1,50m.Polženski.Starostoko40god.
Postojipovredaulevomparieto-occipitalnompredelu.
 Skeletbr.54Ležinadubiniod1,60m.Polneodređen.Starostoko30
god.
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Skeletbr.55Ležinadubiniod1,60m.Polženski.Starostoko40god.
Postojipletenicatamnosmeđaiprosedekosesašnalom.

Skeletbr.56Dečjikosturoko12god.starosti.Polneodređen,ležina
dubiniod1,80m.

Skeletbr.57Polženski.Oko40god.starosti.Ležinadubiniod1,80
m.Postoji povredaudesnojparieto-occipitalnoj regiji i u levoj frontalnoj.
Zapažajuseostacismeđekose.

Skeletbr.58Ležinadubiniod1,70m.Potpunorazbijenaženskalo-
banja.Povredasenalazilauoccipitalnompredelu.Starostjeoko40god.

Skeletbr.59Ležinaistojdubinikaoipredhodni.Oko5god,starosti.
Polneodređen.

Skeletbr.60Ležinaistojdubini.Polženski.Starostoko40god.Na
lobanjisenezapažajutragovipovrede.Kosajetamneboje.

Skeletbr.61Ležinaistojdubini.Oko40godstarost.Polženski.Tam-
nosmeđakosa.Postojipovredauoccipitalnompredelu.

Skeletbr.62Ležinadubiniod1,70m.Polženski.Starostoko30
god.Lobanjapovređenaulevojoccipito-temporalnojregiji.Očuvanatamno
smeđapletenica.

Skeletbr.63Polženski.Starostoko30god.Postojipovredaulevoj
parieto-occipitalnojregiji.

Skeletbr.64Ležinadubiniod1,60m.Polženski.Oko20god.staro-
sti.Postojipovredauparieto-occipitalnojdesnojregiji.Vidiseostatakplave
kose.

Skeletbr.65Ležinadubiniod1,70m.Dečjiskeletoko6god.starosti
neodređenogpola.

Skeletbr.66Naistojdubinikaoipredhodni.Oko40god.starost.Pol
ženski.Postojipovredanacelojlevojstranilobanje.

Skeletbr.67Ležinadubiniod1,80m.Polženski.Starostoko20god.
Postojipovredaulevojparieto-temporalnojregiji.
 Skeletbr.68Ležinaistojdubini.Starostoko20god.Polženski.

Skeletbr.69Ležinadubiniod1,60m.Polženski.Oko20god.sta-
rosti.
 Skeletbr.70Ležinadubini1,85m.Vodanadireutojdubini.Polžen-
ski.Oko40god.starosti.

Skeletbr.71Ležinadubini1,70m.Polženski.Oko30godstarosti.
Videseostaciplavekose.
 Skeletbr.72Ležinadubiniod1,80m.Polženski.Oko30godstarosti.
Postojipovredaulevomparieto-occipitalnompredelu.Ostacismeđekose.

Skeletbr.73Ležinaistojdubini.Polženski.Starostpreko50god.
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Očuvanasedakosa.Postojipovredanalevomparieto-occipitalnompredelu.
 Skeletbr.74Ležina1,60mdubine.Polženski.Preko30god.starosti.
Videseostacisvetlosmeđekose.Postojipovredauoccipitalnompredelu.
Ublizinisunađeni:1parmuškihopanaka,jednadečjadubokacipelabr.34i
višeostatakacrnogtekstila.

Skeletbr.75Ležinaistojdubinikaoipredhodni.Polženski.Starost
oko18god.Postojipovredauoccipitalnojregiji.Zapažaseostatakplavekose.

Skeletbr.76Ležinadubiniod1,70m.Polženski.Starostoko20god.
Lobanja je povređena u levomparijetalnompredelu.Vide se ostaci svetlo
smeđekose.

Nađenajeialuminijskačašazavodu.1parženskihopanakasaperla-
ma.10dugmadi.Slomlјenkuhinjskinož.1muškakožnacipela1muškikajiš,
1pardečjihsandalabr.23.Ženskasandalasadrvenimđonombr.36.7velikih
kašika,iemajliranilončići1šolјa,1emajliranazdelaod2litre.

Skeletbr.77Ležinaistojdubini.Dečjiskelet.Starosti10do12god.
Polneodređen.

Skeletbr.78Ležinaistojdubinikaoipredhodni.Polženski.Starosti
oko18god.Postojipovredacelogmoždanogdelalobanje.Poredlobanjeje
ležaokomadtekstila,naprstakigumazabrisanje.

Skeletbr.79Nalazisenadubiniod1,80m.Ženskiskeletoko20god.
Postojipovredaulevojtemporo-parijetalnojregiji.Sačuvanonekolikopra-
menovasvetlosmeđekose.

Ublizinijenađen1crnmuškišešir,poklopacodkanticezamleko,2
dugmetaiostacitkanine,1kesicaveš-plava.

Skeletbr.80Nalazisenadubiniod1,80m.Polženski.Oko30god.
starosti. Lobanja povređena u levomparijetalnompredelu.Vidi se ostatak
tamnosmeđekose.

Skeletbr.81Ležinadubiniod1,80m.Oko20god.starosti.
Skeletbr.82Ženskiskeletoko20god.starosti.Lobanjajepovređena

udesnomparijetalnompredelu.
 Skeletbr.83Dečjiskelet,slaboočuvan.Pripadaojedetetuod2-3go-
dine.
 Skeletbr.84Dečjiskelet.Starostioko8god.
 Skeletbr.85Ležiudubiniod1,80m.Polženski.Starostoko30god.
Postojipovredaudesnomparieto-occipitalnompredelu.Poredskeletajena-
đenšiltodkape.
 Skeletbr.86Ležinaistojdubinikaoipredhodni.Polženski.Starost
oko40god.Postojipovredaulevomtemporalnompredelu.Očuvanajesvetlo
smeđapletenica.
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 Skeletbr.87Ležinadubiniod1,60m.Dečjikosturslaboočuvan.Pol
nepoznat.Starostoko3-4god.
 Skeletbr.88Ležiudubiniod1,80m.Polmuškioko40god.starosti.
 Skeletbr.89Slaboočuvandečjiskeletod6-7god.starosti.Ublizini
jeležalapletenakorpasapraznomflašomaispodnje,komadtamnogtekstila.
 Skeletbr.90Dubinaskeleta1,8m.Polženski.Oko30-40god.staro-
sti.Lobanjajepovređenaulevomtemporalnompredelu.Ostatakcrnekoseje
vidan.
 Skeletbr.91Dečjiskeletverovatnoženskogpola,oko12god.staro-
sti.Ležaojenaistojdubinikaoipredhodni.
 Skeletbr.92Ženskikostur.Oko20godina,starosti.Lobanjajakopo-
vređena.
 Skeletbr.93Ležina1,80mdubine.Oko20godina,starosti.Vidise
ostataktamnosmeđekose.

Skeletbr.94Ženskiskeletoko30god.starosti.Lobanja jepolura-
spadnuta.
 Skeletbr.95Ležinaistojdubinikaoipredhodni.30-40god.starost.
Polženski.

Skeletbr.96Ležinadubiniod1,70m.Ženskikostur.Oko50god.Po-
vredasenalazinabazioccipitalneregije.Videsepletenicesvetlosmeđeboje.

Skeletbr.97Nalazisenadubiniod1,80m.Polženski.Oko20god.
starosti.Lobanjajepovređenaudesnomparieto-temporalnomioccipitalnom
predelu.

Skeletbr.98Dečjiskeletslaboočuvan.Životnodobaoko8godina.
Polneodređen.

Skeletbr.99Nadubiniod1,80m.muškarac,oko30god.
Skeletbr.100Ženskiskeletnaistojdubinikaoipredhodni.Vidise

povredaulevomparieto-occipitalnompredelu.Starostoko30god.
Skeletbr.101Na istojdubinikao ipredhodni, skeletmuškogpola

starosti15-16god.Vidisepovredaudesnomparieto-temporalnompredelu.
Skeletbr.102Na istojdubinikao iprethodni, skeletženskogpola,

oko30god.starosti.
Skeletbr.103Naistojdubini,skeletmuškeosobeoko40god.staro-

sti.Odlobanjeočuvanasamokaleta.
Skeletbr.104Naistojdubinikaoipredhodninalaziseskeletmuš-

kogpolaoko40god.starosti.Vidisepovredaulevomparieto-temporalnom
predelu.

Skeletbr.105Skeletnaistojdubini,oko30god.starosti.Polneod-
ređen.
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Skeletbr.106Naistojdubininalaziseženskiskeletpreko50god.
starosti.Vidisepovredaulevomparieto-occipitalnompredelu.

Skeletbr.107Dečjiskeletnaistojdubinioko12god.starosti.
Skeletbr.108Naistojdubini.Dečjikosturoko14god.starosti.
Skeletbr.109Naistojdubiniženskiskeletoko16god.Vidisepovre-

daudesnomparieto-temporalnompredelu.
Skeletbr.110Polmuški.Oko30god.starosti.Vidisepovredaule-

vomoccipito-temporalnompredelu.
Ublizininađenženskikožnikajišijednemakaze.
Skeletbr.111Nadubiniod1,70m.nađenženskiskeletoko30god.

starosti.Postojipovredau levomtemporalnompredelu.Poredglavenađen
metalnilančićsaviskom/metalnepoznat/.

Skeletbr.112Polženski.Starostiizmeđu16i18god.Naistojdubini
kaoipredhodni.Povredaulevomparieto-temporalnompredelu.Ufrontal-
nompredeluvidisenaprslinaiulegnućepovršineoko4cm2kaodajeprou-
zrokovanajakimudarcempredmetanaliknačekić.

Skeletbr.113Nadubiniod1,80m.Lobanjajetakorazbijenadase
raspala,tesenipolnistarostnemoguodrediti.Videsetragovipovredeule-
vojpolovinilobanje.

Ublizinijenađenšiltodmuškekape.
Skeletbr.114Naistojdubinidečjikosturženskogpolaoko12god.

Postojipovredaudesnomparieto-occipitalnompredelu.
Skeletbr.115Dečjikostur.Neodređenogpolaizmeđu12do14god.

Povredaulevomparieto-occipitalnompredelu.
Skeletbr.116Polženski.Oko30god.starosti.Postojipovredaloba-

njeulevomoccipitalnompredelusauzdužnompukotinomnabazioccipital-
nekosti.

Skeletbr.117Polženski.Oko20god.starosti.Postojipovredauče-
onompredelu.Videseostacicrnogtekstila,aiznadnadubiniod1,5mležala
jeplavaemajliranazdela.

Skeletbr.118Naistojdubiniod1,80m.nađenženskiskeletoko20
god.starosti.

Skeletbr.119Nadubiniod1,7m.nađenženskiskeletoko30god.
starosti.Vidisepovredaulevomtemporalnompredelu.Postojiostatakplete-
nicemrko-smeđeboje.

Skeletbr.120Dečjiskeletženskogpolaoko11god.starosti.Lobanja
jesasvimrazbijena.

Skeletbr.121Dečjiskeletnaistojdubinioko12god.starosti.Loba-
njajejakopovređena.Polneodređen.
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Skeletbr.122Ženskipol.Oko30god.starosti.Postojipovredaude-
snomdeluoccipitalnogpredela.

Skeletbr.123Ležinadubiniod1,80m.Polženski.Starostispod20
god.Povredasenijemoglazapazitinalobanji.

Skeletbr.124Dečjiskeletženskogpolaoko5god.starosti.
Skeletbr.125Dečjiskeletženskogpolaoko14god.starosti.
Skeletbr.126Polženski.Starostizmeđu30i40god.Vidisepovre-

dalobanjeulevomoccipitalnompredelu.Postojiostataksvetlesmeđekose.
Skeletbr.127Dečjiskeletoko2god.starosti.
Skeletbr.128Polženski.Oko30god.starosti.Vidisepovredaule-

vomoccipitalnompredelu.Postojiostataksvetlosmeđekose.
Skeletbr.129Polženski.Oko20god.starosti.Povređensrednjideo

occipitalnekosti.Ostataktamnosmeđekose.
Skeletbr.130Polženski.Oko30god.starosti.Ostataksvetlosmeđe

kose.
Skeletbr.131Dečjikosturjakopovređenelobanje,ispod10godina

starosti.
Skeletbr.132Dečjiskeletoko10god.starosti.
Skeletbr.133Dečjiskeletoko12god.starosti,jakorazbijenalobanja.
Skeletbr.134Polženski.Oko30god.ilineštoviše.Povredalobanje

postojiuoccipitalnompredelu.Ostataksmeđekose.
Skeletbr.135Dečjiskeletoko10god.starosti.
Skeletbr.136Dečjiskeletoko12god.starosti.
Skeletbr.137Dečjiskeletčijipolistarostnismomogliutvrditi,jako

povređenuoccipitalnompredelu.
Skeletbr.138Ženskiskeletoko50god.starosti.Lobanjajepovređe-

naudesnomparieto-occipitalnompredelu.Ostataksmeđekose.
Skeletbr.139Ženskikosturodrasleosobe.Povredalobanjeulevom

parieto-temporalnompredelu.Ostacisvetlosmeđekose.
Skeletbr.140Polmuški.Oko30god.starosti.Glavajeostalaupro-

filu,apostkranijalnideoskeletajenađenusondi.
Skeletbr.141Dečjiskeletženskogpolaoko10god.starosti.
Skeletbr.142Polženski.Oko30god.starosti.Lobanjajepovređena

ulevomtemporalnompredelu.
Skeletbr.143Polženski.Oko30god.starosti.Lobanjajepovređena

ulevomparieto-occipitalnompredelu.
Skeletbr.144Polženski.Oko30god.starosti.Vidisepovredaute-

menompredelu.
Skeletbr.145Polženski.Oko30god.starosti.Vidisepovredauoc-
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cipitalnompredeluiostataksvetlosmeđekose.
Skeletbr.146Polženski.Oko30god.starosti.Lobanjajepovređena

ufrontalnompredelu.
Skeletbr.147Polženski.Starostoko20god.Povredasevidiulevom

fronto-temporalnomdelulobanje,ostacisvetlosmeđekose.
Izmeđusvihovihskeletanalazilisuseostacitekstila.Nađenaježica

saostacimatekstilakojajeverovatnoslužilazavezivanježrtve.Tekstiljebio
plaveboje.Žicajedugaoko30cm.

Skeletbr.148Polženski.Oko20god.starosti.Lobanjapovređenau
velikojmeri.Ostacitamnosmeđekose.

Skeletbr.149Polneodređen.Dečjiskeletizmeđu3i5god.
Skeletbr.150Polženski.Oko30god.starosti.Lobanjajepovređena

ulevomtemporalnompredelu,apukotinaseprotežeiprekočeonekosti.
Skeletbr.151Dečjiskeletoko10god.starostineodređenogpola.Lo-

banjajejakopovređena.
Skeletbr.152Polženski.Oko40god.starosti.Lobanjajepovređena

udesnomparieto-occipitalnompredelu.
Skeletbr.153Polženski.Oko40god.starosti.Lobanjajepovređena

udesnomparieto-occipitalnompredelu.
Skeletbr.154Polženski.Starostoko30god.Vidisepovredaude-

snomparieto-occipitalnompredelu.Kaoprilogjenađenamalabočicaikalem
zakonac.

Skeletbr.155Dečjiskeletženskogpola.Starostnijeodređena/ispod
10god/.Vidisepovredaudesnomfronto-parijetalnompredelulobanje.Osta-
taksvetlosmeđekose.

Skeletbr.156Dečjiskeletženskogpola.Između12i14.god.starosti.
Povredasenalaziudesnomfronto-parijetalnompredelu.Ostatakpletenice
smeđekose.

Prilozi:2češlјa,ogledalo,većakoličinatekstila,nož,kašika,dugme,
hartijakaopodlogazaogledalce./Hartijajenovinska/Poredjepronađenšilt
odmuškekape.

Skeletbr.157Dečjikosturženskogpolaoko8god.starosti,jakoraz-
bijenelobanje.

Skeletbr.158Ženskiskeletoko20god.starosti.Povredalobanjese
vidiulevomparieto-temporalnompredelu.Ostataksvetlosmeđekose.

Skeletbr.159Dečjiskeletoko12god.starosti.Poljeneodređen.U
slabomstanju.

Skeletbr.160Polmuški.Između20i30.godina.Lošeočuvan.
Prilozi:1dečjadubokakožnacipelabr.34.iopanak,ostacitekstila,1
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malaflašica,dugmad.
Skeletbr.161Ženskiskeletoko30god.starosti.Lobanjapovređenau

desnomparieto-occipitalnompredelu.Ostataktamnomrkekose.
Skeletbr.162Ženskikosturoko30god.starosti.Povredelobanjeu

desnomparieto-occipitalnompredelu.Ostataksvetlosmeđekose.
Skeletbr.163Ženskiskelet30do35god.starosti.Lobanjapovređena

udesnomoccipitalnompredelu.Ostacismeđekose.
Skeletbr.164Ženskiskeletoko30god.starosti.Lobanjajepovre-

đenaulevomparieto-temporalnompredelu.Ostacitamnosmeđihpletenica.
Skeletbr.165Polženskiizmeđu50i60god.starosti.Lobanjajako

povređena.
Skeletbr.166Polneodređen.Dečjiskeletoko8godinastarosti.
Skeletbr.167Ženskipol.Oko30god.starosti.Povredalobanjese

vidiudesnomparieto-temporalnompredelu.
Skeletbr.168Dečjiskeletoko10god.starosti.Polneodređen.
Skeletbr.169Polženski.Oko20god.starosti.Povredalobanjeude-

snomoccipitalnompredelu.Ostataksmeđekose.
Skeletbr.170Polženski.Oko20god.starosti.Povredalobanjeude-

snomparieto-occipitalnompredelu.Ostacismeđekose.Prilog:1cipela.
Skeletbr.171Neodređenpol.Oko20god.starosti.Jakouništenai

povređenalobanja.
Skelet br. 172Odrasla osobaneodređenogpola.Povreda lobanje u

occipitalnompredelu.
Skeletbr.173Dečjiskeletoko12god.starosti,ženskogpola.Povreda

lobanjeudesnomoccipito-parijetalnompredelu.
Skeletbr.174Odraslaženskaosobaoko30god.starosti.Povredau

levomparijetalnompredelu.Ostataksmeđekose.
Skeletbr.175Skeletneodređenogpola.Lobanjajakorazbijena.
Prilozi:1cipela,1poklopacodkanticezamleko,1kašika,1kesica

saveš-plavom.
Skeletbr.176Skeletženskogpolaoko30god.starosti.Lobanjapo-

vređenauoccipitalnompredelu.
Skeletbr.177Ženskipol.Oko20god.starosti.Lobanjapovređenau

desnomparieto-temporalnompredelu.
Skeletbr.178Polženski.Oko20god.starosti.Lobanjapovređenau

levomoccipitalnompredelu.
Skeletbr.179Polženski.Oko20god.starosti.Lobanjapovređenau

occipitalnompredelu.Prilog:ženskacipela,iženskikajiš.
Skeletbr.180Dečjiskeletneodređenogpolaizmeđu5i7god.starosti.
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Skeletbr.181Polženski.Oko30-35god.starosti.Povredalobanjena
bazioccipitalnekosti.Ostataktamnosmeđekose.

Skeletbr.182Polženskioko30god.starosti.Povredalobanjeude-
snomparijetalnompredelu.Kosamrkesmeđeboje.

Skeletbr.183Dečjiskeletneodređenogpola.Jakopovređenalobanja.
Oko8god.starosti.

Prilog:1opanak
Skeletbr.184Ženskiskeletpreko60god.starosti.Lobanjajakoraz-

bijena.
Skeletbr.185Ženskipol.Oko30god.ilineštoviše.Lobanjapovre-

đenauoccipitalnompredelu.Ostataksvetlosmeđekose.
Skeletbr.186Polženskioko30god.Lobanjapovređenauoccipital-

nompredelu.Ostatakpletenicetamnosmeđeboje.
Skeletbr.187Polženski.30do40god.starosti.Povredaudesnom

temporalnompredelu.Ostataksmeđekose.
Prilog:Zelenoemajliranolonče,2kašike,opanak,dečjapapuča,nož

/čakija/.
Skeletbr. 188Pol ženski.Oko40god. starosti.Povredaudesnom

temporalnompredelu.Ostacismeđekose.Saponifikacijana1,85m.
Sviskeletiodbroja123panadalјeležalisunadubiniod1,80mako

nijedrugačijenavedeno.
Skeletbr.189Polženski.Starost30-35god.Povredaudesnompari-

eto-occipitalnompredelu.
Skeletbr.190Ženskiskelet.Oko35-45god.Lobanjapovređenaule-

vomoccipitalnompredelu.
Skeletbr.191Dečjiskeletizmeđu4i5godina.Lobanjajakorazbijena.
Prilozi:1paropanaka.1parženskihcipela.1cipelasavisokompot-

peticom.Deloviodeće.1drškaodkišobrana.1cipela.
Skeletbr.192Polneodređen.Slaboočuvanskelet.Starostnijemogla

bitiodređena.Lobanjapolomlјena.
Skeletbr.193Polženski,oko30god.starosti.Lobanjapovređenau

desnomoccipitalnompredelu.Ostacimrkekose.
Skeletbr.194Polženski.Između25i30god.Povredalobanjeude-

snomgornjemparijetalnompredelu.
Skeletbr.195Polženski,oko40god.starosti.Povredauoccipital-

nompredelu.Videseostaciprosedekose.
Skeletbr.196Polženski.Oko20god.starosti.Lobanjajakorazbijena.
Skeletbr.197Polženski.Oko40god.starosti.Lobanjanijepovre-

đena.
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Naosnovuiskopavanjaovesondeipregledanogmaterijalamožemo
zaklјučitisledeće:

Sondaveličine6x2,5mbilajedodubineod20cmbeznekogstranog
sadržaja.Nadubiniod20cmnađenisusitnikomadikrečakojisuudubini
bilisveveći.Nadubiniod74cmpojavilesusestvarikojesužrtveimalesa
sobom.Tosunavedeniličnipredmeti.Naosnovunalazapojedinihpredmeta
kaonpr.većegbrojakišobrana,ostatakašalova,cokulaisandala,štrumpandli
itd.možemozaklјučitidasužrtvedovedeneverovatnouprohladnoikišovito
dobagodine,najverovatnijeujesen.

Prviostaciskeletanađenisunadubiniod1,05m,itonekolikožen-
skihskeleta.Ispodtognivoanalaziseopetmaterijal–ličnestvari.Nadalјeod
1,4mdo1,80nalaziseslojkostijudeblјineoko40cm.Skeletisuležalipre-
težnopotrbuškeiređebočno,asamojejedanskeletnađendaležinaleđimai
toonajkojijenađennajpovršnije.Ukupnojenađeno197skeletanapovršini
od15m2sonde.Poštojeslojkostijuiznosioko40cmuproseku,toznačida
jebiloukupno22skeletana1m3.

Premapoluistarostinađenojesledećestanje:

muških ženskih Neodređeno
decedo14god. 51skelet 51
od14do20god. 7 1 6
od20do25god. 33 1 32
od25do35god. 56 5 51 10
od35do50god. 28 3 25
iznad50god. 6 0 6
neodređenastarost 6 5 5

Iznavedenetabelesevididaseradiogrupipretežnoženaideceito
mlađihžena,adasumuškarcibiliretki,naosnovubojekoseioblikadlake
možesezaklјučitidaseradiostanovništvukojejenosilacsvetlekomponente,
najverovatnijeslovenskogporekla.Znači,tunijebiloJevrejaiCigana.Ostaci
tekstila istvarigovoredaseradiloonašemseoskomživlјu,avelikakoliči-
namaterijalakojisunosilipokazujedasužrtvedovedenedirektnodomesta
pogublјenjaidanisuprethodnobiliulogoru.Tonajbolјedokazujeposedova-
njenoževa,prstenja,zlatnikaitd.Sobziromdasuskeletiležalipotrbuške,a
uzroksmrtisubilepovredenanesenetupimpredmetom/moždamalјemilikun-
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dakom/žrtvesuubijanenaivicijame.Nisunađeneprostrelnepovrede,nitipo-
vrededrugihdelovaskeleta.Najčešćesevidepovredeubočnomizatilјačnom
predelu glave u vidu izbijenih ili ulegnutih delova kosti sa karakterističnim
okolnimpukotinama.Posleubijanjažrtvesupadaleujamu,anjihovestvarisu
pobacanezanjima,pajeposlesvezatrpano.Izgledadajepovrhuposutaizve-
snakoličinakreča.Nadnujamesevideznacisaponifikacije,jerjeterenpod-
vodan.Ispodnivoaod1.85mnalazisesivpeščanislojbezstranogsadržaja.

Nasondibr.2nastavlјenojeiskopavanjedodubineod1,60mgdese
naišlonaslojskeleta.Površnideojeočišćenodzemlјeipripremlјenzasni-
manje,radidokumentacije.Karakterističnojedasedoovognivoanijenašao
nikakavprilogsemjednekašike.Utokuovogdananijesedalјeradilonaovoj
sondi.

Na sondi br. 3 nastavlјeno je iskopavanje /to je bušotina br. 59,
„Bjelјevina“,vlasništvoAneBegić/.Pre12danavršenojeprobnoiskopava-
njenaovommestunapovršiniod1,5h1m.Tomprilikomsuizvađena2od-
raslaskeleta,1muškii1ženski,mlađihosoba.Izvađenisuisledećidodaci:
nož,kašika,porcijaidr.PredmetisupredatimuzejuuJasenovcu.Danasje
nastavlјenokopanjedodubineod1,70m.Tusunađenekosti,ostacitekstila,
posude,žicakojomsužrtvevezivane,kašike,1dečjausnaharmonika itd.
Dalјesenijeradilonaovojsondi.

Pristuplјenojeotvaranjusondebr.4naterenu„Čalinka“vlasništvo
MirkaVukića,grobbr.8,bušotinabr.15,površine4h3m.

Nadubini0,10mnađenjedečjiskeletizmeđu7i9godina.Tojeske-
letbr.1.

Skeletbr.2.Nađennaistojdubinikaoiprethodni.Dečjioko12god.
starosti.

Skeletbr.3.Naistojdubini.Polženski.Oko30god.starosti.
Skeletbr.4.Dete,oko12-14god.starosti.Istadubina.
Skeletbr.5.Nadubini0,20m.Mlađiskelet,neodređenogpola,oko

14god.
Skeletbr.6.Naistojdubinikaoiprethodni.Deteoko8god.starosti

neodređenogpola.Nađeniidelovikajšasašnalom.
Nadalјeodtedubinedo1,20mnijebionikakavsadržaj,aovdejena-

đensledećiskelet.
Skeletbr.7.Dečjiskeletoko12god.starosti.Neodređenogpola.
Skeletbr.8.Nađennadubiniod1,50m.neodređenogpola.Radiseo

mlađojosobioko16god.
Ispodtognivoanalazisezemlјabezsadržaja.Poštojenalazproučen,

pristupilosezatrpavanjusonde.
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Naosnovunalazauovojsondimožemozaklјučitisledeće:
Sonda senalazina jugoistočnomdelugrobnice.Zato je sadržaj re-

lativnosiromašan.Nalaz6skeleta ispodsamepovršine,koji subiliuvrlo
lošemstanjunajugo-istočnomdelusondegovoridaseovderadioumorstvu
usamlјenegrupe,kojajeumorenanezavisnoodglavnegrupe.

Jakakišaprekinulajeradoveoko17h.Kišajepadalapovremenou
tokucelogdana,autokunoćijebiopraviplјusak.Iporedovakvihuslova
otvorenajeisledećasondabr.5naterenu„Bjelјevina“vlasništvoMilanaPi-
jevića,grobbr.6,bušotina91,napovršiniod3x4m.Kopanojedodubine
od1m.Natomnivounađenjedeojednihnaočara,starinskogoblikaodžice,
1novčanikodkožeikomadićikreča.

25.VI1964god.

Sondabr.1.Poslečišćenjananesenezemlјezbogkiše,kojajepadala
celunoć,vršeno jesnimanjeskeletnogmaterijala,naročitopovredaucilјu
čuvanjadokumentacijeopovredamakojesuzapažene.Jakzadahkojiseši-
riosadnasondeizdubineoko1,8mgdesusenalazilitragovisaponifikacije
iuglјenisanjaprimoraonasje,daodmahzatrpamosondu.Skeletnimaterijal
jezatrpanusondi.PetkarakterističnihlobanjaposlanojeZavodzasudsku
medicinuMedicinskog fakulteta uSarajevu radi čuvanja, a ostali pridodat
materijalpredatjemuzejskojzbirciuJasenovcu.

Sondabr.2.Iuovojsondijebilodostananesenezemlјezbogkiše.
Poslečišćenjaizvršenojesnimanjeinsitu.Potomsepristupiloiskopavanjui
ispitivanjunalaza.Svisuseskeletinalazilinapribližnoistomnivouoko1,60
miležalisusamoujednomsloju.

Skeletbr.1.Polmuški.Oko30godina.Povredaulevomoccipitalnom
predelu.Ostataksmeđekose.

Skeletbr.2.Polmuški.Oko30godina.Povredaulevomparieto-oc-
cipitalnompredelu.

Skeletbr.3.Polmuški.Oko30godina.Lobanjaizdroblјena.
Skeletbr.4.Polmuški.Oko35godina.Povredaulevomparieto-tem-

poralnompredelu.
Skeletbr.5.Polmuški.Oko40godina.Povredaudesnomtemporal-

nompredelu.
Skeletbr.6.Polmuški.Oko40godinastarosti.Povredaudesnompa-

rieto-temporalnompredelu.
Skeletbr.7.Polmuški.Oko40godina.Povredaulevomoccipitalnom

predelu.
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Skeletbr.8.Polmuški.Oko50godina.Povredaulevomtemporo-pa-
rijeto-occipitalnompredelu.Ispodovogskeletajakasaponifikacijakarakteri-
stičnogmirisa.

Skeletbr.9.Polmuški.Oko40godina.Povredaulevomparieto-oc-
cipitalnompredelu.Ostataksmeđekratkekose.

Skeletbr.10.Polmuški.Oko40godina.Povredaulevomparieto-oc-
cipitalnompredelu.

Skeletbr.11.Polmuški.Oko40godina.Povredaudesnomparieto-
occipitalnompredelu.

Skeletbr.12.Polmuški.Oko35godina.Povredaulevomparieto-oc-
cipitalnompredelu.

Skeletbr.13.Polmuški.Oko40godina.Povredaulevomparieto-oc-
cipitalnompredelu.Ostatakkratkesmeđekose.

Skeletbr.14.Polmuški.Oko30godinastarosti.Povredaulevompa-
rieto-occipitalnompredelu.Ostatakkratkesmeđekose.

Skeletbr.15.Polmuški.Oko35godina.Povredauoccipitalnompre-
delu.

Skeletbr.16.Polmuški.Oko50godina.Povredaulevomparieto-oc-
cipitalnompredelu.

Skeletbr.17.Polmuški.Oko40godinastarosti.Povredaudesnom
parieto-temporalnompredelu.

Skeletbr.18.Polmuški.Oko40godina.Povredaudesnomparieto-
temporalnompredelu.

Skeletbr.19.Polmuški.Oko40godina.Povredaulevomparieto-oc-
cipitalnompredelu.Ostataksmeđekose.

Skeletbr.20.Polmuški.Oko35godina.Povredaudesnomparietal-
nompredelu.Ostatakkratkesmeđekose.

Skeletbr.21.Polmuški.Oko30godina.Povredaudesnomparietal-
nompredelu.

Skeletbr. 22.Polmuški.Oko40godina starosti.Povredau levom
fronto-parietalnompredelu.Drugigornji levisekutić imazlatnukrunicu,a
sledećatriimajukruneodpaladora.Gornjidesniočnjakimazlatnukrunicu.

Skeletbr.23.Polmuški.Oko35godina.Povredaudesnomtempo-
ralnompredelu.

Skeletbr.24.Polmuški.Oko25godina.Povredauoccipitalnompre-
delu.Ostacismeđekose.

Skeletbr.25.Polmuški.Lobanjasenalaziuprofilu,aostalousondi,
lošeočuvano.Polneodređen.

Skeletbr.26.Polmuški.Oko50godina.Povredaudesnomparieto-
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occipitalnompredelu.
Skeletbr.27.Polmuški.Oko50godina.Povredaudesnomfronto-pa-

rietalnompredelu.Ostatakkratkesmeđeprosedekose.
Skeletbr.28.Polmuški.Oko50godina.Povredaudesnomparieto-

temporalnompredelu.Ostatakkratkeprosedekose.
Skeletbr.29.Polmuški.Oko35god.Povredaulevomfronto-parie-

talnompredelu.
Skeletbr.30.Polmuški.Oko35god.Povredaufrontalnompredelu.
Skeletbr.31.Polmuški.Oko35godina.Povredaudesnomparieto-

occipitalnompredelu.Ostacikratkesmeđekose.
Skeletbr.32.Polmuški.Oko50godina.Povredaudesnomparieto-

occipitalnompredelu.
Skeletbr.33.Polmuški.Oko40godina.Povredauoccipitalnompre-

delu.Trikutnjakalevoudonjojviliciimajuzlatnezube.Srednjajeizrađena
uoblikumosta.Ugornjojvilici levoobapretkutnjakaiprvikutnjakimaju
zlatnukrunicu.

Skeletbr.34.Polmuški.Uprofilu.Oko20god.starosti.
Skeletbr.35.Polmuški.Oko50god.Velikiprelomupredelukostiju

licaslevestrane.
Skeletbr.36.Polmuški.Neodređenestarostiuraspadnutomstanju.
Skeletbr.37.Polmuški.Oko35god.Povredaulevomparieto-tem-

poralnompredelu.
Skeletbr.38.Polmuški.Oko35god.Povredaulevomtemporalnom

predelu.
Skeletbr.39.Polmuški.Oko50god.Povredaudesnomparietalnom

predelu.Nađenasubtotalnagornjaprotezainavlakeodpaladora.
Skeletbr.40.Polmuški.Oko30godina.Povredauparieto-occipital-

nompredelu.Ostacikratkesmeđekose.
Skeletbr.41.Polmuški.Oko30godina.Povredaulevomoccipital-

nompredelu.
Skeletbr.42.Polmuški.Oko30god.Povredaulevomtemporalnom

predelu.Ostacikratkesmeđekose.
Skeletbr.43.Polmuški.Oko30god.Povredaudesnomtemporalnom

predelu.Ostacikratkesmeđekose.
Skeletbr.44.Polmuški.Oko30god.Povredaulevomparieto-tem-

poralnompredelu.
Skeletbr.45.Polmuški.Oko30god.Povredauoccipitalnompredelu.
Skeletbr.46.Polmuški.Oko50god.Povredauoccipitalnomprede-

lu.Ostacitamnosmeđeprosedekose.
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Skeletbr.47.Polmuški.Oko40god.uraspadnutomstanju.
Skeletbr.48.Polmuški.Oko40god.Povredauoccipitalnompredelu.
Svisekeletisusenalazilinadubiniod1,60mizuzevposlednja4ske-

letakojisusenalazilinadubiniod1,30m.
Naosnovu iskopavanjaovesonde ipegledanogmaterijalamožemo

zaklјučitisledeće:Ovojesondasaizrazitomuškimskeletima,anijenađenni
jedanostataktekstilaštonamdozvolјavadazaklјučimodasužrtvedovedene
izlogoraipogublјenebezgornjegodela.

Odmaterijalajenađenasamojednakašikanadskeletimakojajemo-
glatuislučajnodospeti.Premastarostiskeletisunađeniusledećembroju:

od14do20god.  1
od20do25god.  1
od25do35god.  20
od35do50god.  15
iznad50god.   9
neodređenastarost  2

Sviskeletisuležalipotrbuškeilibočno,asamojedanjebiookrenut
naleđa.Položajselakomogaozapazitijersuskeletiležalisamoujednom
sloju.Povredesunanošeneudarima tupihpredmeta /najverovatnijekunda-
komilimalјem/štosevidipokarakterističnimpovredama.Karakteristične
slučajevesmosnimiliradiočuvanjadokumentacije.Lobanjesazlatnimzubi-
mapredalismomuzejskojzbirci.Antropološkiizgledskeletagovoridasera-
diokrupnimlјudima,koščatim,najvišesmeđekose,akosajebilavrlokratka
islabijaštogovoridasužrtveverovatnobilešišane.

Ispodskeletasenalazilazemlјabezsadržaja.Skeletisuseprostiraliu
svimprofilimasonde.Poštosuseskeletinalaziliujednomslojuna1m2do-
lazilojeprosečno4skeleta.

Sondabr.3/bušotinabr.59/isondabr.5/bušotinabr.91/kojesmo
prethodnogdanaotvorilidonavedenedubineinalazevećopisanipoddatum
25.VI-1964god.danasjepreuzeostručnjakZavodazasudskumedicinuiz
Sarajeva.

Danassmootvoriliisondubr.6naterenu„Čalinka“vlasništvoMirka
Vukića/uznasip/grobbr.17,bušotina121B,napovršini3h4m.

Sondabr.6.Kopalismododubineod1,25midotedubinezemlјaje
bilabezsadržaja.Nadubiniod1,25mnaišlismonaskeletekojisuležaliu
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jednomsloju.Usevernomdeluskeletisuležalineštodublјedo1,50m.Cela
južnapolovinasondeuširiniod1,70mbilajebezskeletailinekogdrugog
sadržaja.Okoskeletanalazilisusetragovitekstila,ostaciopanakaicipela,
kajševai2kašikeimnogokomadažiceobavijeneokokostijupodlakta.Vrše-
nojeprvočišćenjeskeleta,azatimsusnimanidetalјi,pasepristupiloobradi
ostalogmaterijala.Nakrajusukarakterističninalazisnimani.

Skeletbr.1.Polmuškipreko50god.starosti.Povredauoccipitalnom
predelu.

Skeletbr.2.Polmuški.Oko40god.starosti.Povredaudesnompari-
eto-occipitalnompredelu.

Skeletbr.3.Polmuški.Neodređenestarostiglavaigornjideokostura
/ramenipojas/uprofilu.

Skeletbr.4.Polmuški.Oko35god.Povredauoccipitalnompredelu.
Skeletbr.5.Polmuški.Oko30god.Povredaudesnomparieto-tem-

poralnompredelu.Ugornjojvilici levodrugisekutićiočnjakimajuzlatne
krunice.Ostatakkratkesmeđekose.

Skeletbr.6.Polmuški.Oko30god.Povredauoccipitalnompredelu.
Skeletbr.7.Polmuški.Oko35god.Povredaulevomoccipitalnom

predelu.Tragovismeđekose.
Skeletbr.8.Polmuški.Oko30god.Povredauoccipitalnompredelu.
Skeletbr.9.Polmuški.Oko30god.starosti.Povredauoccipitalnom

predelu.
Skeletbr.10.Polmuški.Oko40god.starosti.Povredaudesnompa-

rieto-temporalnompredelu.
Skeletbr.11.Polmuški.Oko20god.Povredaulevomparietalnom

predelu.
Skeletbr.12.Polmuški.Oko35god.starosti.Lobanjajakooštećena

pasenemožerazaznatipovreda.
Skeletbr.13.Polmuški.Oko35god.Povredadesnooccipitalno.
Skeletbr.14.Polmuški.Oko25god.Povredadesnooccipitalno.Tra-

govikratkesmeđekose.
Skeletbr.15.Polmuški,preko50god.Povredauparietalnompredelu

desno.
Skeletbr.16.Polmuški.Oko30god.starosti.Povredaudesnomtem-

poralnompredelu.
Skeletbr.17.Polmuški.Oko40god.starosti.Povredaudesnompa-

rieto-occipitalnompredelu.Ugornjojvilicilevoprviidrugipremolariprvi
idrugimolaridesniočnjakodpaladora.Izmeđuskeletajenađenjošjedan
mostodpaladora–neznasekomejekosturupripadao.
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Skeletbr.18.Polmuški,preko50god.starosti.Povredaulevomtem-
poralnompredelu.Ugornjojvilicidesnoprvipremolaruvidukruniceodzla-
takojanosiočnjakuviduzlatnogmosta.Udonjojvilicidesnoprvisekutiću
vidumosta,aočnjakkaonosećiuoblikuzlatnekrunice.

Skeletbr.19.Polmuški,oko25god.starosti.Glavauprofilu.
Skeletbr.20.Polmuški,preko50god.Povredauoccipitalnompre-

delu.Udonjojviliciprviidrugiincisivusdesnoiprviincisivuslevoimaju
zlatnekrunice.

Skeletbr.21.Polmuški.Oko40god.starosti.Povredaudesnompa-
rieto-temporalnompredelu.Ugornjojvilicidesnodrugikutnjakilevoprvii
drugisekutićimajuzlatnekrunice,audonjojvilicidesnodrugipretkutnjaki
prviidrugikutnjak,ilevo,drugikutnjakimajuzlatnekrunice.

Skeletbr.22.Polmuški.Oko40god.starosti.Povredauoccipitalnom
predelu.Ugornjojvilicidrugimolarodpaladora.

Skeletbr.23.Polmuški.Oko40do50god.Povredasenerazaznaje
jerjelobanjazdroblјena.Udonjojvilicisenalazizlatanmostodprvogpret-
kutnjaka,padodrugogkutnjaka.Ugornjojvilicilevo,odočnjaka,prvogi
drugogpretkutnjakaiprvogidrugogkutnjakasviimajuzlatnekrunice.

Skeletbr.24.Polmuški.Oko40god.starosti.Povredasevidiulevom
parieto-temporalnompredelu.

Skeletbr.25.Polmuški,oko60god.Povredauparieto-temporalnom
predelu.Pukotinaideinavišeprekoparijetalnekosti.

Skeletbr.26.Polmuški,oko30god.starosti.Povredaudesnompari-
eto-temporalnompredeluipovredaufrontalnompredelu.

Skeletisuležalipretežnopotrbuškeibočno,asamojejedanležaona
leđima.Skeletiseprodužavajuusveprofilesemjužnog.Povredesu imale
istekarakteristikekaoiusondamabr.1i3.Ovojebilamuškagrobnica.

Sledećatabelaprikazujenalazeraspoređenepremastarostižrtve:

od20do25god.   2
od25do35god.   11
od35do50god.   7
iznad50god.   5
Neodređenastarost  1

Naosnovupregledanihnalazauovoj sondimožemo izvući sledeći
zaklјučak:

Sondasenalazilana ivicigroba takodasusamou jednojpolovini
sondeležaliskeleti,Sviskeletisumuškogpola.Sisuimalikratkukosuprete-
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žnosmeđeboje,štogovoridaseradionašemživlјu.Toistogovoreidimen-
zijekostijukojesukarakterističnezanašnarod.Verovatnotonisubiliselјaci
većgradskostanovništvosobziromnanalazčizamaiostatkaodeće.Istotako
uprilogovomegovori ipriličanbrojžrtava sapopravlјenimzubima,zlat-
nimkrunicamaikrunicamaodpaladora.Uzroksmrtisunajverovatnijebile
povredečijesmopostojanjepomenulikodsvakogskeleta.Karakteristiketih
povredagovoredasunanesenetvrdimtupimpredmetom.Lobanjesazlatnim
zubimaisvekarakterističnepovredesmofotografisaliradidokumentacijei
predalinačuvanjemuzejskojzbirciuJasenovcu.

Oko 17 h. pristupilo se otvaranju sonde br. 7 na terenu „Čalinka“
zemlјišteSteveVukićagrob1.bušotina22.Dosvršetkaradnogdanaočišćen
jeterenipostavlјenesugranicesonde.

26.VI-1964god.

Danas su nastavlјeni radovi na zatvaranju sondi koje su obrađene
prethodnihdana.

Produženojekopanjesondebr.7.Utokudanasondajeotvorenana
površiniod4,20x3,10m.Nadubiniod1mnađenisumalikomadićikreča.
1,5modsevernogprofilasondenadubiniod60cm.nađenisu1češalј,per-
le,poklopacoddžepanekekožnejakne,razbijenaflaša,posudaodpomade.

Na1modsevernogprofilanađenisuostaci1kašikena30cmdubi-
ne,1tubakaladonta,jedandeoodsandale,1kašika,1cipela,1gustčešalј.
Na0,9mdubinenađenjejedankajšiostacidonjevilice.1četkicazazube,
2cipelei1karmin.

Skeletbr.1.Ostacilobanjenepoznatogpolaiuzrasta.
Nađen1parsandalaženskih.
Skeletbr.2.Ostacikostijustopalai1perla.
Skeletbr.3.Ostaciženskekose.
Zapažaseuglјenisanjenadubiniod1,60m.
Naosnovuproučavanjaovesondemožesezaklјučitisledeće:
Sondajeiskopanaizahvatilajekrajnjuperiferijugrobnice.Zatosu

nađenisamopojedinipredmetiiostacikostiju.Natomemestujepre14da-
naotvorenabušotinaitomprilikomsuverovatnopovređeniskeletičijesmo
ostatkepronašli.

Danasjepočeloobeležavanjegrobnicatablama.

27-VI-1964god.



106

Ископавања у Јасеновцу 1964. године

Utokudanavršenojezatrpavanjesondiuiuređenjeterena.
Sovimjenašesadašnjeispitivanjezavršenoimismatramodaovois-

kopavanjeiantropološkoproučavanjapretstavlјasamopočetnideoposlana
proučavanjumasovnihgrobnica logoraJasenovac.Pregledovihsondikoje
smomiotvorilinemožedatiuvidaucelokupnostanjestvarijerjepoznato
dapostojioko200grobnicanaraznimmestimameđusobnoudalјenimipar
kilometara:Bušotinesupokazaledajenačinsahranjivanjabiorazličit ida
imagrobovasaspalјivanjem,kuvanjemitd.Mismoovogputaotvorilisonde
samotamogdesubušotinepokazaledaimaskeletnogmaterijalaizbogne-
dostatkavremenaimogućnostiproučavalismosamojedanmalideoterena.
Međutimprilikomovakvihiskopavanjaukolikoseubudućebudenastavilo
saradomnaproučavanjulogoraJasenovacbilobidobrodauraduučestvujei
sudsko-medicinskistručnjakkojibiimapotrebnoznanjeisredstvadanalicu
mestapregledamozgovekojisuuvelikombrojuslučajevabilidobroočuvani
inakojimabisemoglezapazitipatološkepromenekaoposledicapovredavi-
đenihnakostimakaoidaizvršiizvesnehemiskeanalizekaodokazkrviisl.

Istotakobibilopotrebnoimnogoracionalnijedastručnjakkojipravi
bušotineradiistovremenosaantropološkomisudskomedicinskomekipom
dasenebidešavalodasekopajusondenegdenaperiferijigrobnicakojene
mogudatikarakterističnuslikuzločinakojijetuvršen.

Miniujednomslučajunismonašligrobniceukojimasusahranjiva-
nileševikojisudovoženi,ilipakgrobovesasagorelimleševima.Sviznaci
govoredasužrtvečijesmoskeleteproučavalibileubijanetunalicumestai
dasuodmahpadaleugrobnicu.Dobrobibilodaseispitapepeoizemlјahe-
miskimputemnabušotinamakojesuimaletakavsadržaj.

Nakrajumoramoizjavitidaseovajveomatežakineprijatanposao
nebimogaoizvestibezsvesrdnogzalaganjaradnikaimeštananaročitočla-
novaSavezaboracaNOR,kojisuradilipodteškimuslovimaposuncuikiši
usondamagdejeužasnoneprijatanzadah.Nesumnjivojedajeseovajposao
ovakodobrozavršiozahvalјujućiorganizatoruradadruguEsaduProlićuiz
ZavodazazaštituspomenikakultureSRBiH.

Jasenovac,27-VI-1964god.

Članoviekipeantropologa:
VidaBrodar

StručnisaradnikInstitutazabiologiju
UniverzeuLjublјani,Aškerčevabr.12.
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AntonPogačnik
AsistentAntropološkogodseka

BiotehničkogfakultetauLjublјani,Aškerčevabr.12.

DrSrbolјubŽivanović
AsistentZavodzaAnatomiju,Medicinskifakultet,NoviSad,

HajdukVelјkovabr.1.
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При лог 6
Из ве штај Виде Бродар, Антона Погачника

и др Србољуба Живановића о ископавању у Јасеновцу

IZVEŠTAJEKIPEANTROPOLOGAONALAZIMAPRIISKOPAVANJU
GROBNICAŽFTUKONCENTRACIONOMLOGORUUJASENOVCU

Ekipa antropologa u sastavu Vida Brodar, Anton Pogačnik i Dr.
SrbolјubŽivanovićpočela jeantropološka ispitivanjagrobnicažrtava faši-
stičkogteroranaterenulogoraJasenovac22IX1964.god.

Zadatakekipe

Zadatakantropološkeekipejebiodaizvršiiskopavanjenekolikoson-
dinaterenunekadašnjegkoncentracionoglogoraJasenovacdabisepomo-
gućnostiutvrdilalokalizacijaizvesnihmasovnihgrobnicakaoidabiseutvr-
diopribližanbrojžrtavasahranjenihugrobnicama:njihovpol,uzrast,život-
nodobaieventualniuzroksmrtiodnosnonačinnakojisužrtvepogublјene.

Metodrada

Već na početku rada ekipa je naišla na izvanredne teškoće jer nije
posedovalanikakvukartuiliskicuterenaijernijebilapoznatačakninajo-
snovnijalokalizacijagrobnica.Prenašegispitivanjanisuvršenaprobnabuše-
njakojabipostavilagranicegrobnica.Zatosmoseprilikomizboramestaza
otvaranjesondirukovodilijedinopribližnopostavlјenimoznakama–tablama
kojesupostavlјenemestimičnopoterenulogoraikojeoznačavajupojedine
objektelogorailokacijegrobnicapremasećanjupojedinihbivšihlogoraša.
Odmahsmoutvrdilidasuizvesneoznakepostavlјeneproizvolјnojersepo-
kazalodanatimmestimanemanikakvihnalaza.Zbogtogasmoobservirali
teren i na osnovu izjava pojedinih bivših vlasnika zemlјišta i članova Sa-
vezaboracakaoinaosnovunađenihulegnućainepravilnostikonfiguracije
zemlјištabiralimestazaotvaranjesondi.

Osteološkimaterijalsmoantropološkipregledaliipozavršenomispi-
tivanjuzakopalinamestunalaza,doksusviostalinađenipredmetiprikuplјeni,
opisaniipredatinačuvanjemuzejulogorauJasenovcu.

Prilikomradavođenjezapisnikkojijepozavršenomradunaterenu
svakogdanasređivaninaosnovunjegajesastavlјenovajizveštajukomesu
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našinalaziiznetihronološkimredomonakokakojetekloispitivanje.

Nalazi
22-IX–1964.god.

Prvogadanaistraživanjaangažovanoje6radnikaiizvršenojeprvo
prethodnoispitivanjeterena.Pristupilosečišćenjuterenaiotvaranjusonde
br.1,sondebr.2.Prepodnejeiskopanasondabr.1dodubineod70cm.ina-
lazedoovedubineopisaćemodocnije.Površinasondejeiznosila3x5,5m,a
orijentisanajesever-jugpodužiniinalazilasekodtablesanatpisom„Ma-
sovnagrobnicasa3000do6000žrtava“.Južnastranasondesenalazila1,5
modnavedenetablesaoznakom.Poštosunadubiniod70-80cmpronađeni
skeletisonda jepripremlјenazačišćenjeskeleta iantropološko ispitivanje.
Radnaovojsondijeprekinutstimdasenastavisledećegdana.

Zatimsepristupilotraženjulokacijezasledećesonde.Poslepodneje
otvorenasondabr.2aposlenjeisondabr.3.Ovesondesusenalazileoko
150modputakojiidelevomobalomSavedužjužneiviculogoraitooko
1,5km.odglavnogulazaulogor.Ovaorijentacijajesasvimproizvolјnajer
setačnalokacijanijemoglaizvršitipoštonismoposedovalinikakvukartuni
instrumentenitijepakučestvovaouradunekigeometarštojeuobičajenopri-
likomradovaovevrste.Zatobitrebalonaknadnoizvršitigeometriskeradove
ibušenjimautvrditigranicegrobnica.

Navedenesondebr.2ibr.3nalazilesusejužnoodoznake„Masovne
grobnice“.

Sondabr.2jeiskopananapovršini3x3mdodubineod80cminije
nađenoništa.

Sondabr.3jekopanauoblikurovaširine1,5midužine3m.Sondaje
iskopanadodubineod1m.iniovdenijenađenoništadoovedubine.

UvečejeodržanradnisastanaksapredsednikommesnogUdruženja
boracaNOR,kaoisaEsadomProlićemkojirukovodiispitivanjimagrobnica
ŽFTuGradini.

23-IX-1964god.

Kaoiprethodnogdanavremenskeprilikesubileizuzetnološe.Stalno
jeduvaohladansevernivetarpraćenpovremenokišom.Ovojeznatnoote-
žavalorad.

Doksuradnicinastavilisaiskopavanjemsondebr.2ibr.3pristuplјeno
jeantropološkomispitivanjuskeletausondibr.1.
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Nalazusondibr.1.

Nadubiniod30cmnađenisumalikomadićikreča.Nadubiniod70
cmpojavilisuseskeleti.Kadjezavršenootkrivanjeskeletamoglosezapaziti
dasuseskeletiprostiralinapovršiniodalјenojodseverozapadneivicesonde
0,75m,aodjugoistočnestrane0,5m.Odjugozapadneiviceskeletisubili
udalјeni1,8m.Prematomeskeletnapovršinajebila2,5x3,20m.Premato-
mepovršinanakojojsusenalaziliskeletiiznosilaje8m2.Naovojpovršini
senalazilo14skeleta.

Svi su skeleti bili položeni na leđa, položeni u pravcu istok-zapad
međutimglavesujednimabilepremaistoku,adrugimapremazapadu.Oko
skeletasenalazeostacitekstila,iskrivlјeniekseri,jednaperla,nekolikodug-
meta,1satručni,1kopčai2kašike,1perorez.Sviovipredmetisunađenibez
nekogredatakodasenijemogloutvrditikomesuskeletupripadali.Nađenje
ijedanašovkojimjevršenokopanje.Sviovipredmetisupredatinačuvanje
mesnommuzeju.

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1 muški 20-25 nema 0,70m
2 muški 15-20 nema 0,70m
3 muški 25-30 nema 0,80m
4 muški 20-25 nema 1,10m
5 muški 20-25 nema 1,10m
6 muški 20-25 nema 1,10m Lobanjauzapadnomprofilu
7 muški 25-30 nema 1,10m Lobanjauzapadnomprofilu
8 muški 50-60 nema 1,10m Lobanjauzapadnomprofilu
9 ženski - nema 1,10m Lobanjauzapadnomprofilu
10 ženski 30-40 nema 1,10m
11 ženski 20-30 nema 1,10m
12 ženski oko30 nema 1,50m Nađena lopata pored ovog

skeleta
13 muški 30-401 nema 1,40m Lobanjauzapadnomprofilu
14 ženski - nema 1,40m Saponifikacija



Студија случаја сведочења др Србољуба Живановића 

111

Uistočnomprofilususenalazilelobanjekojesudelimičnoprodirale
usondu.Skeletinisuotkopavani.Pregledanesusamolobanje.Nisuzapaže-
nepovredenalobanjama.Nađenojeukupnojenađeno9lobanja.Svesubile
ženskogpola.Od30do40godinanađenesutri,od40do50god.tri,između
60i70god.nađenesutrilobanje.

Timejezavršenoispitivanjeovesondeionajedelimičnozatrpana.
Poštonismotačnoznaligdesenalazegrobnice,aizjavemeštanasu

bileprotivurečnerešilismodapristupimokopanjurovadužcelogterenapre-
madrumuupravonatokrekeSave.Zatosmopristupilikopanju.Iskopanje
rovširine1,5madužine27m.Kopanojedodubineod30cminapojedinim
delovimasmonašlinakosti.Timejedanašnjiradzavršen.

24–IX-1964godine

Utokudanašnjegradanastavlјenojesaiskopavanjemsondikojesmo
započelidaradimopredhodnihdana.

Sondabr.2.
Površinaovesondejekaoštosmovećnaveliiznosila3x3m.Isko-

panajedodubineod1,60mgdesunađenitragoviuglјenisanjaujugo-zapad-
nomuglunapovršiniod1m2.Dalјejenastavlјenokopanjedodubineod2
mikakonismonašliskeleteradovisuprekinutistimdasesondajednogod
sledećihdanazatrpa.

Sondabr.3.
Površinasondejeiznosila1,5x3m.Kopanojedodubineod1,8m

idoovedubinenijenađenoništa.Zatojeradobustavlјenstimdasesonda
jednogodsledećihdanazatrpa.

Ukanalukojismozapočelidakopamopredhodnogdananađenisu
skeletinaraznimmestimapasmonatimmestimakopalisondekojećemo
redomopisati.

Sondabr.4.
Nasevernomkrajuprobnogrovaotvorenajesondaveličine1,6x3,5

m.Nadubiniod1,1mnaišlismonaskelete.Skeletisudopolaležaliusondi
doknogesuimbileuprofilu.Okrenutisubiliglavamapremaistoku.Mesti-
mičnosunađenitragovitekstila.Drugihnalazanijebilo.Iznosimorezultate
pregledaskeleta.
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. muški 40-50 nema 1,1m Tekstilcrveneboje
2. nepoznat ? - 1,2m Gornjapolovinatela

uprofilu
3. ženski 40-50 nema 1,2m
4. nepoznat ? nema 1,2m Gornjapolovinatela

uprofilu
5. ženski 40-50 nema 1,2m Donjideotelaupro-

filu
6. ženski 40-50 nema 1,2m Beladugmaditek-

stil
7. ženski 20-30 nema 1,2m Ostacikestenjaste

koseitekstila
8. - - Nađenesamonogedokjeostalouprofilu
9. ženski 30-40 Povredanalevoj

lopatici
1,2m Nogesaostaleu

profilu
10. Nađenesusamonogeusondi.Ostalojeuprofiluostalo.
11. ženski 30-40 nema 1,2m Ostacismeđekose
12. ženski 25-30 Povredalobanje

udesnompariet.
predelu

1,2m

13. Nađenesamonogeusondidokjeostalideoskeletauprofilu
14. ženski 30-40 Povredenaobe

lopatice
1,2m

15. Nađenesamonogeusondi.Ostalouprofilu
16. ženski 30-40 nema 1,2m
17. Nogevireusondu
18. Nogevireusondu
19. ženski 20-30 Povredadonje

viliceupredelu
mentuma

20. Nogevireizprofila
21. ženski 50-60 Povredaulevomparieto-temporalnompredeluina

obelopatice.
22. ženski ? Gornjideotrupauprofilu
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

23. ženski 50-60 Povredadesne
lopatice

1,20m Ostacisedekose

24. ženski 40-50 nema 1,20m

Kodnekolikoskeletasunađenepovredelopaticananetetupimpredme-
tomuviduuzdužnihfraktura.Takođesunađeneipovredelobanja.Mozgovisu
zarazlikuodnalazaupredhodnimsondamauglavnombilidelimičnoočuvani.
Skeletisuležaliokrenutiglavompremaistokukaoštosmovećnaveli,alikao
štoseiznavedenetabelevidijedandeožrtavajeležaosaglavomokrenutom
premazapadu.Mnogežrtvesuimalezlatnezubeilizubeodpaladora,dokje
nalaztekstilabiovrlooskudan.Nisunađeniostaciobuće.Skeletisuležalina
leđimaipotrbuške.Nalazskeletasenastavlјaouzapadniiseverniprofil.

Sondabr.5.
Površinasondejeiznosila1,8h2,5m.Prviskeletisunađeninadu-

bini1,5m.Orijentisanisubiliupravcusever-jugtj.suprotnoodskeletau
predhodnojsondi.Skeletisusenalaziliuzistočniprofilibilisuudalјeniod
zapadnogprofila0,6m.Dajemotabelarniprikaznađenihskeleta.

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. ženski 40-50 nema 1,5m Ostacimrkogtekstila
2. ženski 40-50 nema 1,5m Smeđakosa
3. Raspadnutskeletdelomuprofilu
4. Raspadnutskeletdelomuprofilu
5. ženski ? nema 1,5m Glavauprofilu

Ispodovedubinenijenađennijedanskelet. Izgledadasmoovomsondom
zahvatilisamopočetakjednevelikegrobnicekojasepružalaodnašesonde
premaistoku.

Sondabr.6.
Površinasondejeiznosila2,5h2,5m.Većnadubiniod0,5mnađe-

nisuskeletidužistočneivicesonde.Skeletisuležalinepravilnoraspoređeni
kaodasužrtvebileprostobezredanabacaneugrobnicu.
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. muški 50-60 nema 0,5m
2. muški 40-50 Udesnomtemporalnom

predelu,inadesnojlo-
patici

0,5m

3. muški 40-50 Povredaulevomparieto-
temporalnompredelu

0,8m

4. muški 30-40 Ležidužzapadneivicesonde

Iznavedenogprikazasevididasuskeletibilinabacanibezreda.

Sondabr.7.
Iskopanajesondapovršine1,6x2m.Nadubiniod0,8mnađenisu

skeleti iostacidrvetaverovatnodasaka.Skeleti su ležaliuzzapadniprofil
gdeseprodužavalagrobnica.Orijentacijaskeletajebilaupravcusever-jug.
Skeletisuležalipotrbuške,naleđimainabokubeznekogodređenogreda.

Skelet
br.

Pol Životnodoba Povreda Dubina Primedba

1. muški 40-50 nema 0,8m
2. muški 20-30 nema 0,8m
3. muški 50-60 nema 0,8m

 Sviostaliskeletiseprodužujuuzapadniprofil.

Sondabr.8.
Otvorenajesondapovršine3x3m.Nađenisuprviskeletinadubini

odsvega0,35mpostavlјeniupravcuistok–zapad.

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. muški 20-30 nema 0,35 Glavaprema
zapadu

2. muški 30-40 Povredaudesnom
temporalnompredelu

0,4 Glavaprema
istoku

3. muški Do20god. nema 0,4
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

4. ženski 30-40 nema 0,4
5. muški 50-60 nema 0,4
6. muški 40-50 nema 0,4
7. muški 30-40 Povredaudesnom

temporalnompredelu
0,4

Iovdejesondomzahvaćenpočetakjednemasovnegrobnicekojase
širilapremazapaduodnašesonde.Napominjemodasuiovdenađenizlatni
zubikodžrtava.

Sondabr.9.
Otvorenajesondapovršine3x3,5m.Skeletisunađeninadubiniod

0,6mivađenisusledećimredom:

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. ženski 20-30 nema 0,6m
2. ženski 30-40 nema 0,5m Jakasaponifikacija
3. ženski 30-40 nema 0,6m Jakasaponifikacija
4. ženski 50-60 nema 0,6m Smeđakosa
5. ženski 30-40 Povredaude-

snomfronto-peri-
etalnompredeluu
vidupukotine

0,6m Smeđakosa

6. ženski 50-60 nema 0,6m
7. ženski 30-40 nema 0,7m
8. ženski 30-40 nema 0,7m Tamnosmeđakosa
9. dete 8-12 ? 0,7m Slaboočuvanske-

let
10. ženski 50-60 nema 0,7m
11. muški 20-30 nema 0,9m
12. ženski 40-50 nema 0,9m
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

13. ženski 50-60 nema 0,9m
14. ženski 30-40 nema 0,9m Ostacismeđekose
15. muški 50-60 nema 0,9m
16. ženski 20-30 nema 0,9m
17. dete 4-5 nema 1m Slaboočuvanske-

let
18. muški Nađenesamonogesacipelama,aostalouprofilu
19. ženski 30-40 nema 0,9m Odpojasapanado-

leuprofilu
20. ženski 30-40 nema 0,9m
21. ženski Mlađaosobaskeletjakorasapadnutnadubiniod1m
22. muški ? 1m Slaboočuvan
23. ženski ? 1m Slaboočuvan

Napominjemodasunađeniostacitekstila,jedanklјuč,ogledalce,ku-
tijanekepomade,jedančešalјinekolikopariselјačkeobućeitojakovelike,
valdanajvećibroj.Takođesunađeniikajševiodopanaka.

Sondabr.10.
Površinasondejeiznosila3x2,5m.Udubiniod0,6mnađenisuske-

letinabacanibezreda,kojisuležaliusvimpravcima.

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. muški 20-30 nema 0,6m Imaojegojzerice
2. muški 20-30 nema 0,6m
3. ženski 40-50 nema 0,6m
4. dete 2-3 Uraspadnutomstanju
5. ženski 20-30 Povredaulevom

frontalnompredelu
zvezdastapukotina

0,6m

6. ženski 20-30 Povredaudesnom
parieto-temporal-
nompredelu
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

7. dete Oko5god. Uraspadnutomstanju
8. ženski 20-30 Povredaudesnomtemporalnomilevomfrontal-

nompredelu
9. dete Nađenalobanjaufragmentima
10. ženski 30-40 nema 0,8m
11. ženski 30-40 nema 0,8m
12. muški 20-30 Povređenadesna

lopatica
0,8m

13. muški 40-50 Nema 0,8m
14. muški ? Jakooštećenalobanja
15. muški 40-50 nema 0,8m
16. muški 30-40 nema 0,8m
17. muški Lobanjasenalaziuprofilu
18. ženski 20-30 nema 0,8m
19. muški 30-40 nema 0,8m
20. ženski 20-30 Povredaulevom

parieto-temporal-
nompredeluijed-
nauzdužnapuko-
tinanafrontalnom

predelu

0,8m

21. Nađenesamonoge.Ostalojeuprofilu.
22. ženski Oko20

god.
Slaboočuvanskelet

23. muški 30-40 nema 0,8m Glavauprofilu
24. muški 30-40 nema 0,8m
25. ? Samosenogenalazeusondi.Ostalojeuprofilu.
26. muški Ispod20

god
Slaboočuvan

27. Samosenogenalazeusondi.Ostalojeuprofilu.
28. ženski 30-40 nema 0,8m
29. muški ? nema 0,8m Glavauprofilu.
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Zapažasedasužrtveuglavnomimaleobuću,gojzericeigradskeci-
pele.Nađenisuostacitekstilarazličitogkvalitetaiboje.Ikodovihžrtavasu
nađenizlatnizubi.

Pozavršetkukopanjaovesonderešenojedasenastavisa(ko)panjem
probnogrovaupravcujuga.Ovokopanjećesenastavitisledećegdana.

Poštosmoželelidautvrdimodalisenaistomterenunalazejošneke
grobniceikakavjenjihovsadržajpristupilismoizboruterenazaotvaranje
novihsondi.Lokacijajebiranakaoiranijenaosnovukonfiguracijeterenai
sećanjavlasnikazemlјištaimeštana.Takosmootvorilisledećedvesonde:

Sondabr.11.
Otvorena je sonda na površini 2,5 h 2 m južno od probnog rova

udalјeneoko25m.Nadubiniod1,6mnijenađenoništa.Naišlosenasteril-
nuzemlјuivodu.Obustavlјenojekopanje.

Sondabr.12.
Iskopanajesonda2,5h2m.Udalјenaoko10modprethodnesondeu

pravcujuga.Kopanojenadubiniod1,6mitakođenijenađenoništa.
Timesudanašnjiradovizavršeni.

25-IX-1964god.

Odmahnapočetkuradnogdanapristupiloseotvaranjunovesondeis-
točnoodprobnogrovanaudalјenostiod30m.Tojesondabr.13.

Sondabr.13.
Otvorenajesondanapovršini2h3m.Nadubiniod1,6mnalazise

nepropustlјivislojzemlјebezsadržaja.Uovojsondidaklenijenađenoništa.
Dalјejenastavlјenraduprobnomrovu.Otkrivenesusondesasadrža-

jem.Nađenisupredmetikojiseprostirupremazapadu.Nađenipredmetisu
nabacanibezikakvogredaitosuverovatnostvarikojesuposedovaležrtve.
Međutimpredmetimakojećemoposlepobrojatinalazesepredmetiigrad-
skogiseoskogstanovništva.

Sondabr.14.
Naišlismonaovepredmete:
29novčanika različitihoblika iboja,unekima senalazionovac iz

predratneJugoslavije(1i2dinarski,tepojedansrebrniza20ijedanza50
dinara).
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Različitaobuća,muške,ženskeidječjecipele.
Različitiostatcitekstila,vunenihisvilenihčarapaitd.
1zdela,dvalonca,2džepnanožaivelikinož,1flaša,istaklenača-

ša,četkazakosu,plastičnietuizamiloisobnečetke,višekomadarazbijenih
ogledala.Jedanmuškidžepnisat.

Sveovepredmetekaoiostalekojesmonaišliugrobnicamapredatisu
načuvanjeuskladišteprivremenogmuzejauJasenovcu.

Ovasondajebilaotvorenanapovršini1,5x2m.Ovisvipredmetibili
sunabacaniudubiniod0,8m.

Sondabr.15.
Otvorenajesondanapovršini1,5x5,5m.Nadubiniod0,8mdo1,0

mnađenisusledećipredmeti:
Nekolikoženskihidječjihcipela,jednemuškegojzerice,jednažen-

skatašnasalorjonomičešlјem,2toaletnetašne,nekolikočešlјa,ogledala,
zubnečetke,etuiezačetke,nekolikolimenihkutija,3naočala,jednadžepna
baterija,nekolikozdjelainoževa,velikiklјuč,2lule,3novčanikazasitniš,
1makaze,iglesakoncem,jednazubnaprotezazadonjuvilicuijošnekoliko
sitnihpredmeta.

Uzdužnoodistočneiviceovesondenađenjeskelet
Skeletbr.1
Nepoznatogpola,oko20godinastarosti.Ovajskeletjebiojakode-

formisanzbogposledicabolesti(prštenikičmenogstubabilisupotpunosra-
sli,kaoiglavabutnekostisraslazakarličnimkostima).

Skeletbr.2
Ženskaosobaoko20do30godina.Nalevojrucijeimalaprsten.
Skeletbr.3
Ženskogapola,između40i50godina.
Skeletbr.4
Ženskogapola,oko20godina,safetusomstarostioko8do9mjeseci

ilimoždavećnovorođenče.
Skeletbr.5
Usondibilesusamodonjeekstremitete,trupjebiouzapadnompro-

filusonde.
Uovojsondiprodužavajuseskeletiuzapadniprofil.

Sondabr.16.
Otvorilismosondunapovršini6,5x1,6m,pravokutnonacestu.Na

dubinido1,5mnijepronađennikakvakosti.



120

Ископавања у Јасеновцу 1964. године

Sondabr.17.
Otvorilismonapovršini3,0x1,0m.Dodubine1,8mnijepronađen

nikakavskelet.
SveovesondesmootvaralinaosnovuobaveštenjamještanaizJase-

novcakojisenisumoglitačnosjetitipravogmjesta.

Sondabr.18.
Otvorenanapovršini2,3x6,0m.Nadubini0,9mpronađenisusle-

dećiskeleti:

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. muški 20-30 nema 0,9m
2. muški 40-50 nema 0,9m
3. muški 50-60 nema 0,9m
4. muški 20-30 nema 0,9m
5. muški 40-50 nema 0,9m
6. muški 50-60 nema 0,9m
7. muški 20-30 Udesnoj occipital-

nojreg.
0,9m

8. ? ? nema 0,9m Samosp.Ekstremite-
tiusondi

Izmeđuskeletaležalisuostatcitekstila,dugmadi,jedankajišiostaci
obuće.

Sondabr.19.
Otvorilismonapovršini3.0x1.9m.Ovasondaležigledajućisaceste

blizupoznate„kruške“zakojuznajusvidomaćini.Dodubine1.8mnismo
naišlinaskelete.

Sondabr.20.
Novusondusmootvorili20do30metaralјevoodsondebr.19.uisti

ravni.Otvorilismopovršinu3.0x3.5m.Nadubiniod0.2mpronađeniosta-
cisukreča.Većudubini0.3mnailazilismonaprvekosti.Produblјavanjem
sondeustanovilismo,daseskeletiprodužujuujužniiseverniprofil.Naosno-
vuovogazaklјučujemo,dajeovagrobnicaležalapravokutnonacestu.

Ovogadanaotvorilismojošsondubr.21.napovršini2.6x2.6m.u
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odalјenostikakvih30modceste.Otvorenajebilaisondabr.22.kojaleži
oko20metaraodceste.Ovasondajebilaotvorenanapovršini2.2h1.5m.

26-IX-1964

Sondekojesubileotvoreneprošlogdanasmopripremilizafotogra-
firanje (došao je fotograf Sekretariata za unutrašnje poslove iz Zagreba) i
filmanje.

Posleovogapristupili smovađenjemskeleta.Prva sondakoju smo
istraživalibilajesondabr.20.

Sondabr.20.

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. ženski 20-30 nema 0.3m
2. ženski 40-50 nema 0.6m
3. ženski 20-30 nema 0.6m
4. ženski 30-40 nema 0.6m
5. muški 40-50 nema 0.7m
6. muški Oko20 nema 0.7m
7. ženski 20-30 nema 0.8m
8. muški 30-40 nema 0.8m
9. muški 40-50 Ulevomfronto

temporalnompred.
0.8m

10. muški 30-40 nema 0.8m
11. Muški 30-40 nema 0.8m
12. muški 20-30 nema 0.6m
13. ženski 20-30 nema 0.6m
14. ženski Oko60 nema 0.6m
15. ženski 50-60 nema 0.6m
16. muški ? nema 0.7m Usondisamodo-

njiekstremiteti
17. muški 30-40 nema 0.8m
18. muški 30-40 nema 0.8m
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

19. muški 50-60 nema 1.0m
20. muški 50-60 nema 1.0m
21 ženski 50-60 nema 1.0m
22. ženski ? nema 1.0m Samoglavau

sondi,trupujuž.
Profilu

23. ? 16-20 nema 1.0m
24. muški 20-30 nema 1.0m Samoglavau

sondi
25. ženski 20-30 nema 1.0m
26. ženski 14-18 nema 1.0m
27. ženski 40-50 nema 1.0m
28. muški 20-30 nema 1.0m
29. muški 20-30 nema 1.0m
30. muški 30-40 nema 1.0m

Uovojsondismosamonajednomprimerunaišlinapovredulobanje.
Pravacležanjaskeletabilajeistok–zapadusevernomdjelusonde,tjesnoje-
danuzdrugoga,poređaniuslojevimasaglavamapremaistočniivicisone,a
sledećaplastpremazapadnojivici.Ujužnompredjelusondeskeletisubili
vrlonepravilnonabacani.

Samokodvrlomalogbrojaskeletanaišlismonaostatkeodeće,neko-
likodugmatiijedančešalј.

Sondabr.21.
Površinaovesondeiznosi6,76m2.Prviskeletipojavlјujusenadubi-

niod0,8m,uzistočniiseverniprofil.Položajskeletabiojesever–jug.Svih
osamskeletaležalojeudvaslojasaglavamausvimpravcima.

Skelet
br.

Pol Životnodoba Povreda Dubina Primedba

1. ženski 40-50 nema 0.8m
2. muški 30-40 nema 0.8m
3. muški 30-40 nema 0.9m
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Skelet
br.

Pol Životnodoba Povreda Dubina Primedba

4. ženski 50-60 nema 0.8m
5. ženski 40-50 nema 0.9m
6. ženski 18-25 nema 1.0m
7. ženski 50-60 nema 1.0m
8. muški 25-35 nema 1.0m

Uovojsondiuistočnomprofiluležalajejošjednaženskalobanja,ži-
votnogdobaizmeđu30i40godina,aposterminalniskeletbiojeuistočnom
profiluukojegaseprodužavagrobnica.

Okosvakogaskeletanaišlismonaostatketekstilaiobuće.

Sondabr.22.
Kaovećpomenutosondusmootvorilinapovršini2,2x1,5m.Udu-

bini0.4mnaišlismonaskeletekojisuosimjednogaležalipotrbuške.Grob-
nicaseprodužujepremazapadnojijužnojiviciprofila.Skeletesmoizvadili
usledećemredu:

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. ženski 20-30 nema 0.4m
2. muški oko20 nema 0.4m
3. ženski 30-40 nema 0.4m
4. muški oko20 nema 0.4m
5. ženski 30-40 nema 0.4m Uzjužnuivicusonde

Kodskeletanismonaišlinaostatketekstilailikakvebilodrugepred-
mete.Vjerovatnopredstavlјaovasondajugo-istočniugaovećegrobnice,koja
jebilaiskopanapravokutnonacestu.

Sondabr.23.
Otvorena jebilanapovršini3.0x1.5m,kaopredposlednjasonda.

Ovasondaležiizmeđusondebr.21isondebr.23.kakvih25metaraodceste.
Sviskeletiležalisupotrbuške,ujužno-istočnomdjelusondenepravil-

nopoređani.Nakostinaišlismovećudubini0.4m.
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. ženski 30-40 nema 0.4m
2. ženski 16-20 nema 0.4m
3. ženski 14-16 nema 0.4m
4. ? 16-20 nema 0.4m Glavaujužnomprofilu
5. ženski 12-14 nema 0.4m
6. ? oko2 0.4m
7. ? ? 0.4m Usondisamodonj.eks-

tremitete
8. ? ? 0.4m Usondisamogornja

ekstremiteta,ostalou
južnomprofil

Ovasondajevjerovatnopresjeklaseverno-istočniugaovećegrobnice
kojaseprodužavapremajugu,pravokutnonacestu.

Sondabr.24.
Poslednjasondakoja jebilaotvorenanapovršini5.5x1.6m.Ova

sondabilajeotvorenaupravcusevernoodsondebr.20.Naosnovupoložaja
skeletausondipredpostavlјamo,dajebilagrobnicazarazlikuodgrobnice
br.20.kojajeležalauneposrednojbliziniiskopanausmeruistok-zapaduz-
dužnosacestom.

Naskeletenaišlismoudubiniod1.0m.

Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

1. muški 30-40 nema 1.0m
2. muški 30-40 nema 1.0m
3. muški 30-40 nema 1.0m Posteranialniskeletu

prof
4. muški 30-40 nema 1.1m
5. muški 30-40 nema 1.1m
6. muški 30-40 nema 1.1m
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Skelet
br.

Pol Životno
doba

Povreda Dubina Primedba

7. ? ? 1.1m Donjeekstremiteteu
sondi,ostalidiouistoč-

nomprofilu
8. ženski 40-50 nema 1.2m
9. ženski oko20 nema 1.2m
10. muški 20-30 nema 1.2m

Skeletiseprodužavajuuistočniizapadniprofilsonde.Ostatakatek-
stilaskoronijebilo,kaoinikakvihdrugihpredmeta.

Sledeća tabela prikazuje sadržaj svih iskopanih sondi na području
koncentracionoglogorauJasenovcu.Od24probnihsondiu9odnjihnismo
naišlinaskelete.Uostalih15sondiukupnosmoizvadili193skeleta.Odtoga
brojabiloje96ženskih,69muških,6dječjihi22skeletakojimanismomogli
odreditipola,jersubiliskeletiujakološemstanjuilisuusonduvirilesamo
donjeekstremitete.

Kodobapolanajvišežrtavajepogublјenoustarostiizmeđu30do40
godina,aodmahizatogauživotnojdobiod20do30godina.

UpoređujućisanalazimauGradinibrojdječjihskeletausamomlogo-
ruJasenovcujeveomanizak.Odukupnošestdječjihskeleta,petpogublјenih
ustarostiispoddesetgodina.Nekolikovećijebrojmladoletnihosobaizmeđu
15i20godina:9ženskogi6muškogpola.

Nakrajubiželelipodvući,danaosnovuovihnedovolјnihpodataka
nebimoglidatinipribližanbrojpogublјenihžrtavanapodručjusamoglogo-
ra,jeristraženapovršinasondinijedovolјnauodnosunavelikibrojiobim
masovnihgrobnica.



126

Ископавања у Јасеновцу 1964. године

že
ns
ke

m
uš
ki

B
ro
j

so
nd
e

do
2
0

20
-3
0

30
-4
0

40
-5
0

50
-6
0

na
d

60
ne
od
.

st
ar
.

do
2
0

20
-3
0

30
-4
0

40
-5
0

50
-6
0

na
d

60
ne
od
.

st
ar
.

ne
od
.

po
l

dj
ec
a

uk
up
no

1.
2

4
3

3
2

1
6

1
1

23

4.
3

4
4

2
1

1
9

24

5.
2

1
2

5

6.
1

2
1

4

7.
1

1
1

3

8.
1

1
3

1
1

7

9.
1

4
2

1
4

4
1

1
1

2
2

23

10
.

1
5

3
1

1
3

4
2

3
3

3
29

15
.

1
1

1
2

5

18
.

3
2

2
1

8

20
.

1
1

2
3

1
1

4
6

2
2

1
30

21
.

1
1

2
2

1
2

9

22
.

1
2

2
5

23
.

3
1

3
1

8

24
.

1
1

1
6

1
10 19
3



Студија случаја сведочења др Србољуба Живановића 

127

ZAKLJUČAK

Nakrajunašegsadašnjeg ispitivanjagrobnicažrtava fašističkog te-
roraulogoruJasenovacmožemorećidaovoistraživanjetrebadapretstavlјa
samopočetak radova, jer jeprostranstvo logora jakoveliko, agrobnice se
nalazerasutečakivišekilometaraukrugpasenemožezanekolikodanasve
touraditi.

Smatramodabibilopotrebnodasenateritorijiceloglogorakaoina
drugimmestimagdesenalazegrobniceizvršitiispitivanjebušotinamadabi
se ispitaosadržaj terena iograničilegrobnice, jerbisena tajnačinznatno
uštedelonavremenu.Mismoprilikomnašegradaznatnovremenaitrudaiz-
gubilitražećigrobniceikopajućisondenaprazno,jedinonaosnovusećanjai
kazivanjameštananamestodanamjeunapredbiopoznatsadržajterenaida
smoodmahpristupilinaučnomantropološkomispitivanjukaoštojetobilo
učinjenoprilikomnašegradauGradiniprenekolikomeseci.

Smatramodajevelikipropustštoprilikomradanaterenunismoimali
fotografakojibiuzimaofotodokumentaciju.Istotakonismoimalinigeome-
trakojibitačnoodrediolokacijusondi.Nismočakposedovalinijednukartu
ilibarskicuterena.Radekipebisemnogoefikasnijesproveodajepostojalo
licekojebivršiloorganizacioneposlove,padasečlanoviekipenezadržavaju
iovimposlovima.Zaradoveovakvevrstetrebaobezbeditiiizvesnaosnovna
materijalnasredstva,kaošator,alatisl.Istotakobibilopotrebnostavitiekipi
naraspolaganjeiterenskakolasobziromdajepotrebnoićinaudalјenamesta
kojasunamsadabilasasvimnedostupna.

Potrebnabibilaisaradnjasudsko-medicinskihstručnjakaietnologa
jerbinamnatajnačinbileizvesnečinjenicemnogobolјerazjašnjenje.

Predlažemodasenovaispitivanjavršeuprolećeililetokadasuvre-
menskeprilikepovolјnije.

Rezultatinašihsadašnjihispitivanjakojisudetalјnoiznetiuovomiz-
veštajudozvolјavajunamdaizvedemoizesnezaklјučke:

1./SadašnjeobeležavanjemasovnihgrobnicanaterenulogoraJase-
novacjepriličnoproizvolјno.Našeprobnoiskopavanjejepokazalolokaciju
mnogihgrobnicakojeuopštenisubileobeležene.

2./Grobnicekojesmoispitivalinamnemogupružitinipribližnusliku
obrojužrtavakojesutusahranjene.

3./Sudećiponalazimaugrobnicamamožeseshvatitidasagrobnice
naterenuoznačenomkao„masovnegrobnice“(našesondebr.2do13)vero-
vatnojedneodprvihulogorujerjenađenkodžrtavajugoslovenskipredratni
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novac,ličnipredmetiodećaidrugoštosetokomratakodnarodaizgubilo.
4./Ugrobnicamasunađenežrtvekojesupoticaleiizselaiizgradova

iobapolaisvihstarostipomešano.Žrtvesučestobacaneurakebezikakvog
reda.Dubinagrobovajebilarazličitaodsasvimplitkih(0.35m)dodubokih
(1.8m).Naosnovunalazazlatnihzubamožemozaklјučitidaovežrtvenisu
plјačkanetj.daimnisuvađenizlatnizubi.

5./Poštožrtvenisuposedovalepredmetezaličnuupotrebu(porcije,
kašikeitd.)možesepretpostavitidasuovežrtvebileprethodnoulogorugde
suimstvarioduzete,zarazlikuodžrtavanađenihuGradinigdesuporedske-
letanađeniimnogiraznipredmeti.

6./Zapaženojedasuovežrtveimalemanjepovredekostijunegožr-
tveuGradini.Međutimnašlismoizvestanbrojskeletasapovredamalopatica
kojesuizvršenetupimpredmetom.Nalobanjamaseuglavnomnisuzapažale
povrede.

7./Žrtvesubilesvihživotnihdoba,alijedecebilovrlomalouispiti-
vanimsondama.Uzrastžrtavajebiovisokunajvećembrojuslučajeva.Zapa-
žasedajeobućabilavrlovelikogbroja.

8./Nađenakosajebilamnogoslabijeočuvanazbogprirodeterena.
Kosajebilapretežnosmeđaisvetlosmeđa.

9./Nađenelobanjesubilepretežnobrahikefaleimezokefale.
10./Očuvanostzubaispitanihžrtavabilajerelativnoslaba.Nađenoje

mnogoblombiranihzubaiprotezaodnosnonavlakaodzlataipaladora.

Nakrajumoramoizjavitidaseovajtežakineprijatanposaonebimo-
gaosauspehomobavitidanijebilosvesrdnogzalaganjaradnika,članovaSa-
vezaboracaizJasenovca,predsednikaNedelјkaKukićaiDraganaČukalecai
ostalihmeštana.PosebnupomoćnamjepružiopretstavnikSavezaudruženja
boracaSRBiHEsadProlić.

Jasenovac,27–IX–1964god.

Članoviekipeantropologa:

VidaBrodar
StručnisaradnikInstitutazaBiologiju
UniverzeuLjublјani,Aškerčevabr.12.

AntonPogačnik
AsistentAntropološkogodseka
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BiotehničkogfakultetauLjublјani,Aškerčevabr.12.

DrSrbolјubŽivanović
AsistentMedicinskogfakultetauNovomSadu,

HajdukVelјkovabr.12
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1.  Истине и „истине“ Ср бо љуба Жи ва но вића

СрбољубЖивановићрођенје21.децембра1933.годинеуСара-
јеву.ПослепроглашењаНезависнеДржавеХрватскењеговапородицаје
избеглауВаљевоапотомсепреселилауБеоград(и/илиСмедерево).Зна
седајезавршиостудијенаМедицинскомфакултетууБеограду;1959.
годинебиојеизабранзаасистентанаАнатомскоминститутуМедицин-
скогфакултетаБеоградскогуниверзитетаалијеследећегодинепрешао
нановооснованиМедицинскифакултетуНовомСаду.Докторскирадје
одбраниопочетком1964.наМедицинскомфакултетууНовомСаду.

Живановић је 1965. године из ондашње Југославије илегално
пребегао,наводно,изстрахазасопствениживотзбогрезултатаистра-
живањауЈасеновцуобављеногпретходнегодине.Извесновремебора-
виојеуАзијииАфрицидабисе1968.скрасиоуЕнглеској.Нематраго-
вакадасепрвипутвратиоуЈугославију.Интервјукојијеобјављен28.
новембра1989.годинеуIn for ma tiv nom gla sni ku Медицинскогфакултета
уНовомСаду(бр.231,стр.8–9)указуједајетада(највероватније)биоу
НовомСадуиразговараооангажовањуунастави.Даједоговорпостиг-
нутпотврђујечињеницадајеупериоду1987-1991и1995-1998радиона
томфакултету.ИзвесновремепровеојенауниверзитетууградуПорт
МорзбијунаПапуиНовојГвинеји (Меланезија уАзији), а каснијена
универзитетууХарареу(Зимбабве,Африка).

Кад јеречоусавршавањууструциможесеконстатоватида је
Живановићева каријере током тридеценије после доктората ишлауз-
лазномлинијомочемусведочедесетинењеговихнаучнихрадоваобја-
вљиванихуглавномнаенглескомјезику.Стекаојезавидноместомеђу
антрополозимакојисусенаучноистраживачкимделатностимабавилиу
АзијииАфрициаодносесенадубокупраисторију!

НемаподатакакадасетачнопонововратиоуСрбију.Знаседа
једобиовеликипублицитетуглавномумедијимакојимасупривржени
Србизаљубљениупрошлост,нарочитозаинтересованизапериодпосто-
јањаНезависнеДржавеХрватске1941–1945.године.Тешкојеутврдити
когајепротежираомадасеможепретпоставитидајеувременураспада
комунистичкеЈугославијепослужиорежимскојпропагандиСлободана
Милошевића која је омогућила приличанпублицитетњеговимприча-
маохрватско-усташкимзлочинима.Његово„златнодоба“умедијимау
Србији,нарочитокадјеречоинтернетскимформама,представљалаје
последњадеценијаукојојјечестопонављаоједнутеиступричуукојој
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суглавнетемебилебројжртавастрадалихуЈасеновцу,разневрстета-
мошњихзлочина,„обојене“његовимстрахомодкомунистичкихвласти
збогизношењанавиделоданате„истине“.Живановићсечестозакла-
њаоусвојимизјавамаизатакозванеМеђународнекомисијезаутврђива-
њеистинеоЈасеновцу.

Јасеновацкаотемабиојепредметнеколикоскупованакојимасу
учествовали„знаниинезнани“,понајмањејебилошколованихистори-
чара.ПосебнуулогуутомеимаУдружење„Јасеновац–ДоњаГрадина“
изБањеЛукекојејеорганизовалавишескуповаподразличитимимени-
ма.1СрбољубЖивановићбиојеучесникнавишетаквихскупова.

Незнасетачнокојеправииницијаторстварањатакозване„Ме-
ђународне комисије за утврђивање истине о Јасеновцу“. Зна се да је
формалнонастала 2000. године уБањојЛуциу оквирупоменутеПр-
вемеђународнеконференцијеиизложбеојасеновачкимконцентрацио-
нимлогорима.2Приличанпублицитетумедијимазадобилаје27.априла
2009.годинекадајеобзнаниласвојзакључакдасуусташе„уЈасеновцу
иДоњојГрадиниубилевишеод700.000Срба,преко23.000Јеврејаиоко
80.000Рома“.3

1Организаторнеколико конференција било јеУдружење „Јасеновац –Доња
Градина“изБањеЛуке.„Првамеђународнаконференцијаиизложбаојасеновачким
концентрационимлогорима“,29–30.октобар1997,Њујорк;Другамеђународнаконфе-
ренција„Јасеновац–системхрватскихусташкихлогорагеноцида(1941–1945)“,8–10.
мај2000,БањаЛука;ТрећамеђународнаконференцијаоЈасеновцу„Јасеновац–ана-
томија запостављенихконцентрационихлогора“,29–30.децембар2002,БањаЛука;
ЧетвртамеђународнаконференцијаоЈасеновцу,30–31.мај2007,БањаЛука–Градина;
Петамеђународнаконференцијаосистемуконцентрационихлогораистратиштахр-
ватскедржавезаистребљењеСрба,ЈеврејаиРомауДругомсветскомрату“,24–25.
мај2001,БањаЛука;ШестамеђународнаконференцијаоЈасеновцу,БањаЛука,19.
мај2014;Седмамеђународнаконференција,22–23.мај2018,БањаЛука.Поздравне
речи,рефератиидискусијесасвакеодконференција(осимсаседме)објављенисуу
посебнимзборницима.

2Другамеђународна конференција „Јасеновац – системхрватских усташких
логорагеноцида(1941–1945)“,8–10.мај2000,БањаЛука,БањаЛука2000,стр.479.
Ова конференција у својим закључцима, под ставом 13 наводи: „Конференција по-
државаразвојМузејажртавагеноцида,увизијиЈадВашемаимузејахолокауста,са-
радњусвихсличнихинституцијаипрепоручујефинансијскуподршкукрозФондза
истраживањегеноцида.“–Исто.БиојетосвојеврстандоговорСрбољубаЖивановића
иМиланаБулајића:Живановићједобиосагласностзаформирање„Међународнеко-
мисијезаутврђивањеистинеоЈасеновцу“аБулајићда,поредМузејажртавагеноцида
(гдејебиодиректор),формираФондзаистраживањегеноцида.Узгред,Фондзаис-
траживањегеноцидаиМузејжртавагеноцидаималисуистогдиректора(Булајић)и
адресу(алинеиистижиро-рачун).

3НијепознатоколикојенаведенипрогласутицаонадоношењеДекларацијео
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Наспискучлановапоменутекомисијеналазе сеимена23лич-
ностисасвихстранасветаштоуказуједаонанијеникадамогладасе
састанеупуномсаставу.Познато једа јеупротеклихдесетак година
преминулонајмање15њенихчланова.То,међутим,несметаЖивано-
вићудаидан-данасговориуимете„комисије“амедијимеђуСрбимато
здушнопреносе.

***
ГлавнипромоториСрбољубаЖивановићасубеоградскидневни-

циПо ли ти ка иВе чер ње но во сти, донеклеифранкфуртскеВе сти ау
српској емиграцији гласилоСло бо да – Li berty којеизлазиуАмерици.
Кадјеречоинтернетпорталима,тусеиздвајају„Јадовно1941“,„Борба
заверу“,„Стањествари“,„Васељенска“,„Балканскагеополитика“.Иако
бикоментарисањепоменутихЖивановићевихпричаидоказивањедасу
многеодњихапсурднеинеистинитеодузелопревишепростора,ипак
нудимнеколикоинтервјуакојиимајузаједничкунит–Јасеновац!

А. In for ma tiv ni gla snik Me di cin skog fa kul te ta u No vom Sa du, br. 231, 
28. XI 1989, str. 8–9 (Објављеноиу:СрбољубЖивановић,Ја се но вац,
Београд2009,88–97).

OKOM NA UČ NI KA SA GLE DA NA MON STRU O ZNOST ZLO ČI NA
 
Raz go vor sa pro fe so rom dr Sr bo lju bom Ži va no vi ćem

NedavnosuseponovorazbuktalalicitiranjaobrojužrtavalogoraJa-
senovac.Brojevisekrećuodčetrdesethiljadapobijenihdovišeodmi-
lion.Da li je razlogda Jasenovacponovodođenanaslovne stranice
novinauzahlađenjumeđunacionalnihodnosa–ostajesamodanaslu-
ćujemo.No,istinajedasetačanbrojžrtavaovoglogoranidanas–44
godinenakonoslobođenja–jošuvekneznapouzdano.
Čovek sa kojim se doveomaodređenihpodataka ipakmožedoći je
profesordrSrboljubŽivanovićsaInstitutapretkliničkimdisciplinano-
vosadskogMedicinskogfakulteta.Onjedaleke1963.radiousastavu
komisijekojojjebiociljdaistražigrobniceJasenovca.Zamolilismoga
zarazgovor.Pristaojenevoljno,uzobrazloženjedajevećdavaointer-

геноцидуНезависнеДржавеХрватскенадСрбима,ЈеврејимаиРомиматокомДругог
свјетскогратаињеномусвајањууНароднојСкупштиниРепубликеСрпскенаседници
одржаној22.октобра2015.године.Једнојесигурно–уобатекстасепомињуидентич-
нибројевижртавауЈасеновцу:700.000Срба,23.000Јеврејаи80.000Рома!
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vjunaovutemu,alidagaštampanijeobjavila.
Na pitanje kako se dogodilo da počne da se bavi problemom žrtava
rataprof.drSrboljubŽivanovićkažedajeiskustvoratazanjega,još
mališanabiloizuzetnotraumatično.Ratjeproveokaoizbeglica.Prisu-
stvovaojevešanjuStevanaFilipovićauValjevu,streljanjunaKrušiku.


Gle dao sam fa ši zam na de lu i to ka ko ne mač ka kul tu ra ši ri svoj uti caj

Ka ko iz gle da te ren na ko me se ne ka da na la zio lo gor Ja se no vac?
–ZemljištelogoraJasenovacjenakonratatemeljnozaravnjeno,isparcelisano
injivesupodeljeneseljacima.Onisutamosejalikukuruz,aispodpovršine,
naotprilikemetardubine,nalazilesusenepreglednekoličinekostiju.Sava
tupravivelikimeandaripostepenoprodubljujeokuku.Vodasvremenana
vremepodločeobaluipojavesebeleljudskekosti.Dalisutorakekojesmo
misvojevremenootkriliilisuupitanjunovootkrivene,danasjeteškosasi-
gurnošćureći.
KadasuvođeniprvirazgovoriogradnjispomenikažrtvamaJasenovca,po-
stojaojeizmeđuostalogipredlogdasenadsvakommasovnomgrobnicom,
kojusmomiinašiprethodniciregistrovali,podigneumanjenareplikaonog
BogdanovićevogKamenogcveta.Tomeđutimnijeurađeno.Pretpostavljam
dajeipakodlučujućifaktorbilacena.Takodanasputniknamerniknipoče-
mu–sempovelikomCvetu–neznadasenalazinagroblju.Posebnonikako
nemožedaotkrijedase,recimo,upravoutomtrenutkunalazinagrobniciu
kojojpočiva800ljudi.

Pro fe so re, oda kle va še in te re so va nje za rad u ko mi si ji ko ja je is tra ži va la te
ren Ja se nov ca?
–Iakosamnasvojevrstannačinija,kaodete,biožrtvarata,nisamseposeb-
nozanimaozaJasenovac,nitizaGradišku.Uvremekadajedogovorenoda
seuJasenovcugradispomenik–tojebilopočetkomšezdesetih,bilojeodlu-
čenodasepreizgradnjespomenikaistražiteren.Savezboracaježeleodapo-
veriposaostručnjacima.Najpoznatijisuzatoupravomedicinari.Sastavljanje
komisije,međutim,nijebilolako.Stareprofesorenikonijemogaodašaljena
teren.Ukomisijusamušaonapredlogmojihprofesora.Tadasamjošbioasi-
stent.Bilojemaloljudikojisusebaviliantropologijom,pajeukomisijuušlo
dvojeizLjubljane–drAntonPogačnikidrVidaBrodarijaizNovogSada.
IzSarajevajedošaoarheologZdravkoMarić,kustosZemaljskogmuzejau
Sarajevu.DvaSlovenca,jedanHrvatijedanSrbin.
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Zna či obra zo va na je pra va pa ri tet na ko mi si ja?
–Znate,tojeveomaosetljivopitanjeirazumljivojedaukomisijibudelju-
dirazličitihnacija.Tojeuostalomnanekinačinipotvrdaobjektivnostirada
komisije.

Ka ko su po če li ra do vi?
–Prenašekomisijeradilesudveekipesudskihmedicinara–izSarajevaiiz
Zagreba.Onisuspecijalnimbušilicamasondiraliterennaodređenomrastoja-
njuimismonaosnovutogaštosunaodređenimmestimaizvlačilikostiznali
dasetunalazerake.

Ko li ku su po vr ši nu pre gle da le eki pe dva za vo da za sud sku me di ci nu?
–Površinakoju suonipretražili iznosi56,25kvadratnihkilometara.To je
potezdugačak12,5iširok4,5kilometara.Onisuutvrdilibrojgrobnica,ami
smodošlisazadatkomdautvrdimoštategrobnicesadrže.Naravnodanismo
moglidaotvorimosve.Zatakavzahvatnitismoimalivremenanitijeonbio
potreban.Otvaralismosamopojedinegrobniceitosamonjihovedelove.Od-
meravalismopo20kvadratnihmetaraterena,dolazilidokostijuiskidalisav
materijaldoknismonailazilinazemlju.

Šta ste utvr di li ova kvim is ko pa va njem?
–Prvosmoustanovilidajesvakapojedinarakasadržalapo800do820ljudi.
TajbrojjedželatimaizJasenovcazbognečegaodgovarao.Danebudeza-
bune,tojeogromanbroj.Nailazilismonatakverakeukojimasuleševibili
spaljeni.Spaljivalisuihdabinekakosakrilimonstruoznostsvogazločina.
Premasvedočenjupreživelihlogoraša,uvremekadajepočelo„čišćenje“lo-
goramnogežrtvesubačeneuSavuionjihovombrojudanasnemožemoda
zaključimoništanipribližno.Nepostojinikakvametodakojombiseustano-
vilozakolikojeljudinatajnačinizbrisansvakitrag.Ostajujedinosvedoče-
njarođaka.

Ka ko su is ko pa va nja te kla?
–Radilismotokomdvauzastopnaleta–1963.i64.godine.Radovisutra-
jalineštokraćeod trimesecagodišnje.Treba razumetida je tobilosvega
18godinanakonrata.Zemljištejemočvarno.Posaojebiomučan.Nailazili
smonasaponificiranomasnotkivo,nasačuvanukosu,nokte,ostatkenekih
tkiva.Nailazilismoinaličnepredmete,čakinazlatokojeustašenisustigle
daopljačkaju.Posvemusmozaključilidasudovodilinastratišteotprilikepo
800žrtava.Običnosubiližicomvezanidvojepodvoje.Nalazilismokosti



138

Ископавања у Јасеновцу 1964. године

podlakticepojedneleveijednedesnerukemeđusobnovezanežicom.Dovo-
dilisuihdoivicerakeiubijaliihmaljem.PremarečimapredsednikaSaveza
boracaizJasenovca,čovekakojijetriputauspevaodapobegnesapogublje-
nja–svakiputjebežaoupartizaneisvakiputbigauhvatiliunekojborbi,
vraćaliuJasenovacikonačnojeuspeodapreživi–ustašesudovodiližrtve
doivicerakeitubiihdvojicakrvnikaudaralamaljemiličekićemuglavu.
Nalazilismožrtvesaprebijenimlobanjama–jednojsajedne,drugojsadruge
strane.

Pret po sta vljam da ste o svo jim na la zi ma vo da li ne ke be leš ke? Šta ste za pi sa li 
o svo jim za pa ža nji ma?
–Vodilismozapisnikosvakomdanuistraživanjanaterenu.Tojebilana-
šamisija–daokomnaučnikavidimosvumonstruoznostzločinaidauime
istinesvepedantnozabeležimo.Zapisnikesmokasnijepredalionomko je
iniciraoovaistraživanja,alisticajemokolnostikodmenesusačuvaninekiod
njih–samoonikojesmoimaliuduplikatu.Tako,naprimer,uzapisnikukoji
smovodili22.juna1964.godinesaradauGradini.Tudoslovnopiše:„Eki-
pajeimalazadatakdarukovodiradomnaiskopavanjuizvesnogbrojasondi
kojebimogledapružepribližnuslikuiuvidosadržajumasovnihgrobnica
naovompodručju.Naterenujebilopotrebnodaseizvršiinspekcijaosteo-
loškihmaterijalaiprikupeosnovnipodaciobrojužrtavanaodređenukuba-
turu,opoluiuzrastužrtavaidaseeventualnoustanoveznacikojibigovorili
oprirodipovredakojebimoglebitiuzroksmrti.Kaoosnovzanašraduzeli
smozapisnikobušenjukojijedaodrAlojzŠerceljsaInstitutazasudskume-
dicinuuLjubljani.Odabrali smoonegrobnicezakoje jeprilikombušenja
ustanovljenodasadržematerijalpogodanzaantropološkuobradu.Zemljane
radove,odnosnoskidanjezemljištadonivoanakomesenalazekostioba-
vljalisumeštaniizokolnihsela.Utokuradafotografisalismosvenalaze,a
poredtogaposebnafilmskaekipasnimalajetokradova.Savnađenimaterijal
kojisenalazioporedskeletaugrobnicisakupljenjeideponovanumesnom
muzeju.Poredtoga,izdvojenisuikarakterističniidobroočuvaniskeleti,a
ostalatelasmonakonistraživanjazakopavalinamestunalaza.Nalazimekih
tkivaimozgovakojisubilisačuvaniuvećembrojulobanja,delovitekstilai
pojedinekostisapovredamaizdvajanisuisačuvaniradipregledastručnjaka
zasudskumedicinuihemijskeanalize.Svojenalazeiznosimohronološkim
redom–onakokakojetekloiskopavanjeiispitivanje.22.juna1964.godine
otvorenajesonda6sa2,5metraoznačenabušenjemkaogrobnajamabroj
112B,nazemljištuČalinka,nazemljištuVukić,uznasip.Petradnikajeradi-
lonaiskopavanju.Nadubiniod20santimetaranađenisusitnikomadikreča.
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Nadubiniod40santimetarabilojeviševećihkomadakreča.Nadubiniod
75santimetaranašlismokomadstaklaodslike,anadubiniod90santimeta-
ranašlismoključ,perleidugmeta.Useveroistočnomdelusondenadubini
od92santimetranađenjevećibrojpredmetakojisupripadaližrtvamaikoji
subili,kakosmokasnijeutvrdili,nabacaniprekožrtavaposlenjihovogba-
canjauraku.Nađenisučešalj,kišobransabelomplastičnomdrškom,opa-
nak,kožnikaiš,crvenaemajliranašolja,nekolikodugmetaodvešaiodeća,
emajliranazdelanaliknalavor,veličinetanjira,staklenaflašaodjednoglitra,
plavaemajliranazdela,potpeticaodmuškecipele,komadcrvenogtekstilau
poluraspadnutomstanju,jednakašika.Kopajućidalje,brojnavedenihpred-
metasejakopovećavaodonavedenedubineod1,20metara.Karakteristično
jedajenađenomnogokišobrana,mnogotekstilapočijemtkanjusevidida
predstavljajunarodnuradinostuglavnomcrneboje,šalovipleteniodvune,
dostaobuće–uglavnomdečijeodbroja33imanje.Našlismomnogoflašai
opletenihbalona,kašika,četkicazazube,emajliranihposudarazličitihveliči-
naioblika–došestlitara,mnogodugmetaiperli.Zapaženjenarodnivezna
tekstilu,sasitnimperlamarazličitihboja.Ukasnimpopodnevnimčasovima
kišajeonemogućiladaljiradpajeterennapuštenstimdaseradovinastave
sledećegdana.“
Sledećegdanazapisniksenastavljaovako:„Radovesmonastavilisavećim
brojemradnikanegojuče.Otvorenesujošdvesonde–126B–bušotinaistog
zemljištaveličine3puta4metraisondenazemljištuAneBogaćpoimenu
ʼBjeljevinaʻbroj59.Uprvojsondi112Bnastavljenojeiskopavanje.Uklonjen
jepovršinskislojblatanastaoposlekišeazatimsenastavilosaiskopavanjem.
Izmeđudubineod1,20 i1,50metara ležalisumnoginagomilanipredmeti
raspoređeni bez nekog određenog reda celom površinom sonde, pomešani
sagrumenjemkrečaodkojihjenekobiloznatneveličine...“Tupominjemo
razneodevnepredmete,češljeve,obuću,posuđe,čakiklupkavuneipletene
korpe,novac,nekolikozlatnikaitd.

Na ko joj du bi ni za ti če te pr ve žr tve?
–Naprveostatkeskeletanaišlismonadubiniodmetaripetsantimetara.Evo
štakaženašzapisnik:„Usvimslučajevimaradiloseocelimskeletimasamo
štosusenekinalazilivangranicasonde,uprofiluzida.Skeletisuležaliuvrlo
različitimpoložajima,nabacanibeznekogredaitotakodasupojedinide-
lovibilimeđusobnoisprepletani.Jednisubiliokrenutisalicemnaniže,neki
subilizgrčeni,anekiopušteni.Orijentacijaskeletajevrlorazličita–usvim
pravcima.Skeletbroj1nađenjeskeletženskogpolaokočetrdesetgodina,
okotogskeletanađenojemnoštvopredmeta.Skeletbroj2ležaojeispodpret-
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hodnog.Tojeskeletženskeosobesaostacimapletenicatamnesmeđeboje
životnogdobaodoko30godina.Skeletbroj3ležaojeispodprethodnog.Pol
ženski,oko30godina...“Ovajužasanspisakzavršavasebrojem197.Našli
smosamouovojsondi51detedo14godinastarosti.Biloješestdevojaka
starihizmeđu14i20godinaijedannjihovvršnjak.Tridesettrojejeimalo20
do25godina–jednomuškoi32ženskeosobe.Između25i35godinabiloje
56osoba–petmuškaracai51žena.Od35do50godina–28–trimuškarca,
25ženai10osobaneodređenogpola.Iznad50godinabiloješestžrtava–sve
ženskogpola.Našlismoišestodraslihosobaneodređenestarosti–potroje
muškaracaižena.Vidisedajerečogrupimlađihžena,adasumuškarcibili
retki.

Ka kva su va ša an tro po loš ka za pa ža nja?
–Naosnovubojekoseioblikadlakemožesezaključitidaseradiopopulaciji
kojajenosilacsvetlekomponente,najverovatnijeslovenskogporekla.Znači,
utojracinijebiloJevrejaiCigana.Ostacitekstilaistvarigovoredaseradilo
onašemseoskomživlju.Velikakoličinapredmetakojesužrtvenosilepoka-
zujedasuonedovedenedirektnodomestapogubljenjaidaprethodnonisu
bileulogoru.Natoposebnoukazujeprisustvonoževa,prstenja,zlatnikaitd.
Sobziromdasužrtveležaleuglavnompotrbuškeuzroksmrtisubilepovre-
denanesenetupimpredmetom–maljemilikundakom.Žrtvesuubijanena
ivicijame.Nisunađeneprostrelnepovredenitipovrededrugihdelovaskele-
ta.Najčešćesevidepovredeubočnomizatiljnomdelupredelaglaveuvidu
izbijenihiliulegnutihdelovakostisakarakterističnimokolnimpukotinama.
Posleubijanjažrtvesupadaleujamu,anjihovestvaripobacanesuzanjima.
Potomjesvezatrpano.Izgledadajepovrhuprosutaizvesnakoličinakreča.
Nadnujamesevideznacisaponifikacije,jerjeterenpodvodan.

Ko li ko ste son di ukup no is tra ži li?
–Tose sveodvijaloprečetvrtveka ivišenemoguda se setimsvihovih
užasnihbrojeva.Znamsamodasmonaosnovubrojasondikojesmo tada
otvorili,naosnovubrojažrtavakojesmoutimsondamapronašliinaosnovu
prethodnihpretragaterenastručnjakazasudskumedicinuizračunalidasena
područjuJasenovcaiGradiškenalaziizmeđu700i730hiljadažrtava.Pod-
vlačim,poredtogaužasnogbrojatrebauzetiuobziriljudekojisuzauvekne-
staliutalasimaSave.Premasvedočenjuočevidacanitonijezanemarljivbroj.
Pro fe so re, po me nu li ste da ste ove za pi sni ke sa is tra ži va nja pre da li nad le
žni ma. Re kli ste i to da sa dr žaj tih za pi sni ka ni ka da ni je ob ja vljen. Sve do ci 
smo pak, da se da nas opa sno ma ni pu li še bro je vi ma žr ta va, da se one če sto 
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mi ni mi zi ra ju. To je uvre da za po ro di ce onih ko ji su pa li kao žr tve bez u mlja. 
Ču li smo i za va ša na sto ja nja da se jed nom ko nač no i ne dvo smi sle no ka že da 
je Ja se no vac pro gu tao – ne 30 ili 40, ne go 700 (se dam sto) hi lja da ili vi še od 
mi lion ži vo ta. Da li je mo gu će da će, ma kar struč na jav nost, ika da do ći do 
va ših za pi sni ka. Sma tram, na i me, da bi oni mo gli bi ti je dan od klju če va ko ji 
otva ra ju put ka isti ni?
–Vidite,odmahnakonštosmozavršili istraživanja– jošdaleke1964.go-
dine, intervjuisaome je tadamladnovinar„Politike“MomčiloStefanović.
IntervjujetrebalodaizađeuNIN-u.Tajsečlanaknikadanijepojavio.Kada
samseraspitivaozanjegovusudbinurečenomijedavišeništanepitamo
tomtekstu.Prenekolikogodina,kadasunaterenuJasenovcaotkrivenenove
grobnice,ponudiosamdapomognem–naravnobesplatno–daseitegrob-
niceistraže.MuzejuJasenovcuminikadanijeodgovorio.Zašto–neznam.
MismosvojenalazepredaliuJugoslovenskiarhiv,čovekuodpoverenja.On
ihjetamopohranioisigurnojedaćeitadokumentajednogdanabitiotvore-
naidostupnajavnosti.Štosetičeklimekojajevladalauvremekadasmomi
završiliistraživanja,moraseznatidajezemljabilajošveoma„rovita“,daje
bilojošveomamnogoživihbliskihrođakažrtavaratnihzločinaiutomsve-
tlumoždajetadaibilorazumnonediratipo„otvorenimranama“.Naravno,
bilojeznačajnodaseznaštasezbivalozavremerata,posebnosacivilnim
stanovništvomizatojenašeistraživanjeiorganizovano.No,državajeima-
laneprikosnovenautoritetiocenilajedaširojjavnostinebitrebalodabudu
dostupnisvipodaci.Takosedogodilodaonašimnalazimaširajavnostnije
znalasvedoskoro.Teknedavno,uuslovimaizmenjenepolitičkeklime,„Po-
litika“jesmoglasnagedaobjavijednomojepismouredništvuukomesamo
načelnogovorimotomedasusejednomovakvaistraživanjaisprovodilai
dajebesmislicatvrdnjadapodnjivamaJasenovcaležitektrideset–četrdeset
hiljadažrtava.

Gde je ja se no vač ko zla to?

Prof.drSrboljubŽivanovićjoškažedasutokomiskopavanjanajasenovač-
komterenučlanovikomisijenalaziliznatnekoličinezlatnognakitainovca.
Dasenebidesilodaizmasovnihgrobnicatozlatobudeodnetouvremeis-
traživanja, ilikasnije,članoviekipesusvezlatnepredmeteskupili inakon
završetkaradovapredaliuzzapisnikSUBNOR-uHrvatske.Našakomisijaje
tomprilikompredložiladaseodtogzlataizradinekisimboličanpredmetili
daseizlijeujedankomadiizložikaospomenuMuzejuuJasenovcu.Kasnije
seprofesordrŽivanovićinteresovaoštasedešavalosatimzlatom.
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–Nezvaničnosumireklidajedonetaodlukadaseodtogzlataništanepravi
negodaseponovozakopauJasenovcu...Akojetoiurađenobilobidobro
doznatikojajetokomisijazakopalaigde.

Pre ži veo za hva lju ju ći pe dan te ri ji ad mi ni stra ci je

ProfesordrŽivanovićjošobjašnjava:
–Prepočetkaistraživanjanašojkomisijisubilidostupniipodacikojejepri-
kupioprofesordrAntePremeru,profesorsudskemedicineSveučilištauZa-
grebuikasnijeUniverzitetauNovomSadu,kojijekaopredratnikomunista
dospeouJasenovacjošpočetkomrata.Njegovasrećaunesrećijebiloštose
uadministracijilogoranašaonekipedantnisudskipisarkojijeteprveinter-
nircedojednogazaveouknjige.Ustašekasnijenisusmeleteljudedapogube,
dabiimalipokrićepredmeđunarodnimhumanitarnimorganizacijama.Tako
jeprofesordrPremerupreživeoceorat,zajednosaokohiljaduljudi.Onje
posmatraozbivanjaulogoruikaonaučnikikaožrtva.Njegovasvedočenjaće
kasnijebitidragocena.Prof.drPremerujevećod1943.godineponalogulo-
gorskihvlastiotkopavaomasovnegrobniceispaljivaožrtve,nebilizločinci
sakrilištasedešavaloulogoru.Krahjenaimebivaosvebliži.Tojeposebno
postalojasnonakonpadaItalije.

27. le kar u Ja se nov cu

–PoredprofesoraPremeradragocenepodatkeolokacijamamasovnihstratiš-
taGradineiJasenovcadalanamjeiprofesorkadrZoraRadujkov,sanašeg
Fakulteta,sapredmetapatološkafiziologija,kažeprof.drŽivanović.–Ona
jebila27.lekaruJasenovcu.Njenih26prethodnikajepogubljeno.Imalaje
srećudapreživiratikasnijenamjedalanizpotresnihsvedočenjaozbiva-
njimaulogoru.DanasjepenzionerisvremenanavremedolazinaFakultet.

Is tra ži va nja pro fe so ra Di li ja

Prof.drŽivanovićuzgredpominjeipodatakdanikadanisuistraženezlogla-
snejame–kraškevrtačeukojesuzavremerataustašebacilevelikibrojSrba
izLike,DalmatinskeZagoreiHercegovine.

–ZavrememogboravkauLondonuzaovajproblemseposebnozaintere-
sovaoprofesorDili,predavačanatomijenaMedicinskomfakultetubolnice
SvetogĐorđauLondonu.Onje,poštosuuBritanijičulizaovemonstruozne
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zločinenanašemtlu,kaospeleologamaterikaomladlekardošaosanefor-
malnomgrupom–naletovanjeunašuzemljuisasvimsenezvaničnospustio
unekolikovrtačauMeđugorju.Objasniomijedasespustiosamodabiusta-
noviodalijenjegovskepticizamnamestu.Nijenikakoverovaodajetakav
masovnizločinpremasunarodnicima,komšijamauopštemoguć.Janjegov
izveštajnisamvideo,aliznamdagajeonpodneozvaničnobritanskojvladi.
Premarečimaprof.drŽivanovićapostojenekipreliminarnidogovorisaprof.
drDilijemdaseuJugoslavijiorganizujeserijarazgovoraipredavanjanaovu
temuidaonličnodođe.Napitanjedalijesaprof.drDilijemrazgovaraoo
istraživanjujama,prof.drŽivanovićkažedajenjegovlondonskikolegana
dubiniodvišedesetinametaranailazionavelikekoličineskeletaitouneko-
likojamaukojesespuštao.Navodno,postojeifotografijekojesutadabritan-
skianatomi–speleolozisnimili.

RazgovorvodioMilanNožica
–––––––––––

Б. „Исти на о Ја се нов цу се скри ва де це ни ја ма“, Политика, 10. март 
2012 (Сло бо дан Кља кић)

МеђународнакомисијазаистинуоЈасеновцу(МКИЈ),узсарад-
њуУдружењаЈасеновац–ДоњаГрадинаизРепубликеСрпске,јучејеу
ДомуВојскеСрбијепредставиладвекњигеспетеконференцијеМКИЈ
посвећенеоткривањуистинеоономештоседешавалоујасеновачком
системуусташкихлогоразаистребљењеСрба,ЈеврејаиРомауНДХто-
комДругогсветскограта.Конференцијајеодржана24.и25.маја2011.
уБањалуци.

Позабавићемосенекомдругомприликомсадржајемовихкњига,
затоштосмојучерашњупромоцијуиучешћенањојпрофесорадрСрбо-
љубаЖивановићаискористилидакаопредседникМКИЈкажеоњеном
радунештовишезанашечитаоце.

ПрофесорЛондонскогуниверзитета,светскинаучниауторитету
областианатомије,антропологијеипалеопатологије,дрЖивановић је
чланМКИЈ као британскидржављанин, поштоуњеномрадуне уче-
ствује нико од људи с територије ранијих југословенских република.
ЧлановисуугледнициизСАД,ВеликеБританије,Русије,Израела,Ита-
лије,којисарађујусдесетинамаистраживачаизмногихдругихдржава.

Напрвомместу,нашсаговорникнаглашавадајејучепрвипуту
БеоградупредстављенамеђународнаДекларација о геноцидунадСр-
бима,ЈеврејимаиРомима,штампананаосамјезика,коју јепослеви-
шегодишњихистраживањаистинеоконцентрациономлогоруЈасеновац
2012.донелаМКИЈ.
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Комисијаје,премаречимапрофесораЖивановић,2008.утврди-
ладајеуЈасеновцустрадалонештовишеод700.000Срба,23.000Јевре-
јаиоко80.000Рома.Прошлегодинекомисијајесаопштилаиподатак,
наосновунепотпунихистраживања,да јеуНДХулогорима задецу,
страдало42.791српскодете,5.737ромскеи3.710јеврејскедеце,узраста
до14година.

Интересује нас да ли је утврђивање чињеничног стања подра-
зумевалоиувидудоскоранедоступнеархивскеизворе,штопрофесор
Живановићпотврђује,наводећиследећипример:

–НаједномсастанкууЊујоркусаопштиосамдасмодошлидо
имена371католичкогсвештеникакојисуклали,убијали,мучили,сило-
валижртвеичинилисвакојакадругазверства.Тадамијечувениаме-
ричкинаучникМајклБернбаум,којијебиоиукомисијизаистраживање
геноцидауРуанди,рекаодасеуСрбијиибившојЈугославијиништа
неради,поштоониимајуимена1.400католичкихсвештеника,несум-
њивихпочинилаца злочина.УовомтренуткуМКИЈ јеутврдилада је
1.371католичкисвештеникчиниогрозне,простоневероватнезлочинеу
НДХ.Акосезнадаихјебилооко2.000,тозначидасуодтрикатолич-
касвештеникадвојицабиликољачи.Аготовосвисубилиприпадници
фрањевачкогреда.

Установљенечињенице,премаречиманашегсаговорника,наро-
читизначајимајуакосеупоредесподацимаизнетимуМузејуСпомен-
подручјаЈасеновац,изачијепоставкестојисадашњахрватскадржава.
Поменутасуименанештовишеод80.000хиљадажртава,алитајсписак
нијетачанвећизатоштосенањемуналазеиименаљудикојиникад
нисубилиуЈасеновцу.

–Таквихјемного,каоштојемногоименаонихкојисустрадали
надругимстратиштима,штозначидајесветодалекоодистине–каже
професорЖивановићинаглашавадаХрватсказаступаставдајезлочин
почињенсамоакојепознатажртва,односнопочинилацзлочина.

–Затонепрекиднопостављампитањекакоћемоутврдитиимена
онихжртавакојесу,например,изгорелеуПећилијевимпећимауЈасе-
новцу,иликојесууказанимакуване,аодњиховељудскемастидобијан
сапун.Држаосамтајсапун,помешанспеском,уруци,уСмедереву,где
сугаНемциделилипрекоЦрвеногкрста.Незнамониименажртавакоје
сукаоострвалешевапловилаСавомиДунавомизЈасеновца.Личносам
ихпосматрао,аизбацивалаихјеводанаобалеоведвереке.Сахрањива-
нисуналокалнимгробљимабезикаквихобележја.Једнатаквамасовна
гробницасеналазипоредКулеНебојшауБеограду.Сматраседа јеу
њојсахрањенооко2.000лешева.ПослеослобођењаБеоградадваками-
онатихлешевасупонечијемнаређењуодвезеназаЈасеновац,аондасе
одусталоодтога,поштоихјебиломного.Садавишеникоинезнадаје
тумасовнагробница.МноголешевајебилоинаврхуРатногострва,то
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јенашакомисијаустановила.
Накрајуразговора,професорЖивановићпомињеионоштосе

догодилотокомњеговогнедавногдвомесечногборавкауИзраелу.
–Обишаосамтамомногомузејахолокауста,паионајкодграда

Аке,старефеничанскелуке.Уњемујеипедагошкоодељењегдедеци
изшколадржепредавања,аоначитајудокументекојесузасобомсво-
јевременооставилежртве.Наосновутогакаснијенештонапишуили
нацртају,дабисевиделојесулидецауопштесхватилаштајехолокауст.
Наједномдокументукојисамнасумицеузеописалоје„Историјаједне
девојчицеизБјеловара”.Рођена1937,онајеописаластрадањесвојеи
целењенепородицеуНДХ.ДецауИзраелутакосазнајушта јебило
коднас,аовдеможданикаданећемосазнатиштајесвебилоувреметог
великогзлочина,поштосеистинаскривадеценијама–закључујепрофе-
сордрСрбољубЖивановић.

–––––––––––

В. Вести (Франк фурт), 13. мај 2012. (Го ра на Гли го ре вић)4

Ка ко гла си исти на о Ја се нов цу?
–Почелоје,најзад,дасеприхватаоноштојеМеђународнакоми-

сијазаистинуоЈасеновцуобјавила2008.годинедајестрадало700.000
Срба,23.000Јеврејаи80.000Рома.Двегодинекаснијекомисијајеиз-
даласаопштењедајемеђутимжртвамабило110.000децедо14година
старости.

Ко фи нан си ра рад ко ми си је?
–КомисијујеосновалаМеђународнаконференцијазаистинуо

Јасеновцу,афинансирасепрекокоординаторакомисијечијејеседиште
уБањалуци, јер је тонајближи град стратишту јасеновачкомуДоњој
Градини.

На ко ји на чин сте до шли до ових по да та ка?
–Самеубицесуводиледневникекадсукогаубили,многиодњих

сусехвалилипредхрватскимвластиманебилидобилинекиорденили
похвалу.ДобардеодокументацијеималисуНемци,паИталијани,јерсу
онисталноималиспорсаХрватима.Италијајеувекималаинтересеу
Далмацији,наострвимаиуИстри,ионисуслалисвојеизвештајеуРим
отомештасувидели.Тусуиизвештајинемачкеобавештајнеслужбе
којанијехтеладалажеХитлера.НДХсехвалиладајеубијено1.400.000

4Нисаммогаодапоузданоутврдимкадајеобјављенпрвитекстуфранкфурт-
скимВе сти маукомесепомињуизјавеСрбољубаЖивановића–највероватниједати-
раод15.фебруара2002.године.
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Срба,међутим,Немцисуреклидајетајбројбаруполамањи.Драгоце-
нојеиистраживањенатерену,отварањемасовнихгробница,сведочења
преживелихлогораша...“

–––––––––––

Г. Вечерњеновости, „Ти то је са крио исти ну о Ја се нов цу“, 10. април 
2016 (Дра ган Ву ји чић)

АкадемикСрбољубЖивановићокомисијикојаје1964.истражи-
валазлоделауНДХлогору:Послепрвихизвештајаисамотри
месецарада,свејестопирано.Убијено700.000Срба,23.000Је-
врејаи80.000Рома.Око20%жртаваживозакопано

КАДАјеДржавнакомисијасудскихантропологабившеСФРЈу
саставу:дрЗдравкоМарић,ВидаБродар,АнтонПогачникидрСрбољуб
Живановић,септембра1964.завршилапрвуфазуиспитивањамасовних
гробницанастратиштууДоњојГрадинисадругестранеСавеодлогора
Јасеновац,уплашилисмосебројевадокојихсмодошли.Настратишти-
мадужреке,умасовнимгробницамакојесусепростираленадужини
12,5километараиширини4,5,сложилисмосенедвосмисленодатуле-
живишестотинахиљадазверскиубијенихљуди–700.000Срба,23.000
Јеврејаи80.000Рома!Угробнице,широкешест,адубокеосамметара,
наслаганисуједнонадруго,по27особа,старихимладих.Првеанализе
узрокасмртисведочилесудајеоко20одстоњихугроботишложиво.

Овакоданас,сагорчиномугласу,говориза„Новости“академик
СрбољубЖивановић,јединипрофесормедицинеДржавнекомисијеко-
ја јеистраживалабројжртавауЈасеновцуипредседникМеђународне
комисијезаистинуоовомНДХлогорусаседиштемуЛондону.Жива-
новићистичеда јеКомисијаизвршила130сондажнихбушењана100
масовнихгробница,чијисусерововипротезалиизмеђу60и80метара.
Радилису,сећасе,тримесеца,тедалеке1964.године.Послепрвихиз-
вештаја,свеје,међутим,стопирано.Државаимнијереклазашто.

Са ко ле га ма из Са ра је ва и Љу бља не би ли сте пр ва струч на ко ми
си ја ко ја је за ра чун др жа ве по ку ша ла да утвр ди број жр та ва?

–Ипренасјебилоистраживања.Првојебилоумају1945.Ко-
мисијаЗАВНОХизнелајетадапроценуоизмеђу500.000и600.000уби-
јених.Двегодинекасније,бившилогорашдрНиколаНиколићсасином
уДоњојГрадини јеидентификовао258 гробницадужинеод60до80
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метарадубокихокоосамметара.БорциизКозарскеДубице1961.по-
новосупочелисаистраживањима,мадаонинисуималистручназнања.
Нассупозвали1964.ибилисмонајрепрезентативнијагрупастручњака
дотада.Посебнимбушилицамаизвршилисмоотварање100гробницаи
послетримесецатешкоградаизнелисмодржавниморганимапроцену
обројужртава.

Ка ко је из гле дао од ла зак у Ја се но вац 1964?
–Билојечудно.ВеликипрофесориизБеограда,Загреба,Љубља-

ненисухтелинидачујудабудуусаставутекомисије.Пошто јеона
ипакстворена,одабранисуреферентницентриизСарајева,Љубљанеи
НовогСада,одаклесамијаодабранкаодоцентсамедицинскимзнањем.
СећамседасампрвоотишаоуАушвицдасеспремимзапосаојердота-
данисамзнаомногооистраживањумасовнихстратишта.Утомлогору
самвидеодасуНемципрактично,индустријскиубијалижртве,правећи
одњихсапуне,чешљеве.УДоњојГрадинисмонаишлинажртвекојесу
садистичкиубијанеизмржњеисавеликомстрашћу.

Ко ја вам је пр ва асо ци ја ци ја ка да се да нас при се ти те тог вре
ме на?

–Страхистравичанслаткастимириссмртиувеккада јесонда
отворилагробницу.Кадасеистражујеједнатакварака,пакадауруке
узметеполомљенулобању једногодишњегдетета,товаспроменизау-
век.Кадагодговоримотоме,паиуовоммоменту,јасетресем,акао
судскиантропологсваштасамвидео.Ондаможетезамислитикакавјето
осећајбио.Кадавидитецуцле,кантицезамлеко,флашице...

Ва ма је би ло за бра ње но да фо то гра фи ше те сво је на ла зе. Шта 
сте ра ди ли са про на ђе ним ства ри ма у гроб ни ца ма?

–Нисмосмелидасликамо,алисвесмобележилиураднесвеске.
Свакичланкомисијејеводиодневникипослерадногданаједандругом
смопрегледализаписникеипотомихпотписивали.Свачетиридневни-
каимајупотписесвихчлановакомисије.Утимзаписницимасунекеод
најстрашнијихстварикојечовекможедазамисли.Рецимо,улобањама
сусетадајошналазилиостацимозгаионисупослатинаобрадууЗавод
засудскумедицинууЉубљану.Наосновурададошлисмодозакључка
дајеготоводвадесетодстожртаваживоотишлоугроб.Угробницама,
нарочитотамо гдесубилиујамљениРоми,налазилисмоогромнеко-
личине злата, ђердана, дуката, и све то смопосле отварања гробница
поновосахрањивали.Мисмоималиобећањедаћесеистраживањена-
ставитииправљенисуплановикакодаље.

Ка ко сте до шли до бро ја од 730.000 умо ре них са мо у Гра ди ни?
–АнтонПогачник је радиоматематичкупроценубројажртава
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наосновубројагробницаинаосновубројапронађенихжртавауонима
којесубилеотворене.Свисмосесложилиокоовебројке.

Ме ђу тим, по што сте у је сен 1964. пре да ли на ла зе, све је ста ло?
–Обавезалисмосенаћутањеујавности,ајанисаммогаодане

говорим.Разговараосамсаједнимновинаром„Политике“.Међутим,тај
текстникаданијеугледаосветлостдана.КадасампитаоновинараМо-
муСтефановићаштаседогађа,онмијесамократкорекаодагавише
никадаотомеништанепитам.Послејошнекихсигнала,1965.самеми-
грираоуАфрику,пауЕнглеску,а1968.индиректномијесаопштенода
сеневраћамуземљу.Ипак,наставиосамсаистраживањемЈасеновца.

Шта се до го ди ло ка да су др жав ни ор га ни до би ли про це ну струч
ња ка?

–Тонезнам.ЈасамсвојукопијупонеоуЛондоницеоживотсам
јеносиосасобом.Кадасампомислиодаједеведесетихгодинадошло
времедасевратимуБеоград,предаосамјеАрхивуГрада.Предаосам
ијошнешто,записниксаседницеСветогархијерејскогсинодаСПЦиз
1942.годинекојијепосвећенЈасеновцу,акојијетајнимканалимазавр-
шиоуЛондону1943.

По сле ра да од 50 го ди на на Ја се нов цу и до ку ме на та ко је сте са
ку пи ли, шта још мо ра да се зна?

–Јасеновац,Јадовно,Пребиловци,јаменаВелебиту...нисудело
заведенихилиизманипулисанихљуди.Тојепроизводдржавнеполитике
НДХинапорацелетедржаведафизичкиистребисрпскинарод.Гено-
циднадСрбиманисуводилеусташе,већсамврхКатоличкецрквена
челусаАлојзијемСтепинцем.Учествовалисусви,хрватскидомобрани,
обичнисељаци,железничари,акадаје1944.посталојаснодаНемачка
губират,поновосусвиуложиливеликинапордасакријутраговегено-
цида.МошаПијадеиМилеБудаксусесреталиипоовомпитању.Тито
је,какојетооткриладрСмиљаАврамов,1944.ишаоутајнуаудијенцију
кодпапе.МождајесатериторијебившеСФРЈовадокументацијанеста-
ла,алиусветскимархивама,утосамубеђен,постоји.

Шта сте на шли тра га ју ћи по све ту?
–УЛондону,рецимоуЈавномархивујевишеод2.000докумена-

таоусташкојдржавиизлочиниманадСрбима.УАрхивуСССРуМо-
сквисмонашлитекдвадокумента.Плашимседасубраћакомунисти
учествовалауприкривањузлочина.УмаломМузејухолокаустаугра-
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дуАки,уИзраелу,пронашлисмоморедокуменатаисведочењаоовим
злочинима.Године2000.уЊујорку,кадајенашаМеђународнакомиси-
јазаистинуоЈасеновцуизлагалавезеКатоличкецрквесагеноцидом,
устаојепрофесорМајклБернбаумизМузејаХолокаустауовомграду
иизгрдионасштоништанерадимодасеистинасазна.Наиме,мисмо
тадаималиподатакдајеоко370католичкихсвештеникабилодирект-
ноукљученоуликвидацијеСрба,докјеБернбаумимаосписакод1.400
имена.Кренувшизаовимсписком,нашакомисија једошладоимена
1.371католичкогсвештеникакојијеучествоваоуликвидацијама.Акосе
знадаје1941.уХрватскојбилооко2.000католичкихсвештеника,није
тешкоизрачунатиколикоихјемеђуњимабилоубица.

МА У ЗО ЛЕЈ НА СУ ДУ
У До њој Гра ди ни је пред ви ђе но да се на пра ви спо менобе леж је 

жр тва ма Ја се нов ца?
–ВладаРСјеопределилановацизбуџета.Спроведенјеконкурс,

икада јетребалодасепочнесарадом,сталосе, је јерсежалиотре-
ћепласиранинаконкурсу.СтварјеотишланаСудБиХипоновосмоу
ситуацијиданамХрватииМуслиманиодређујукакоћеизгледатимемо-
ријалникомплексзапобијенеСрбе.

ЦР НА ЛИ СТА СВЕ ШТЕ НИ КА
У Хр ват ској при зна ју са мо не де ла Ми ро сла ва Фи ли по ви ћа.
–Штарећиозлочинцу,управникулогора,којијенаједнојмиси

позваопаствудаодеуселоипобијесвеСрбе,алидапрвоубијењегову
рођенусеструкоја јеудатазаСрбина. ЈасамнаКонференцијиМеђу-
народнекомисијезаистинуоЈасеновцууЛондонуизвеозаговорницу
ЈеврејкуСкибукојојјекатоличкачаснасестраПулхеријазатезалаврат
какобикољачмогаопрецизниједаудари.Скиба је говорила, апосле
њеногговоракатоличкисвештеницисунапустилисалу.ДрагутинКу-
кољ,НиколомМасић,ЈолоЈосипБујановић,МиховилМарбер,Стјепан
Габрић,самосунекиодсвештеникакојисуубијали

СТЕ ПИ НАЦ ЈЕ ЗЛО ЧИ НАЦ
Ка ко ко мен та ри ше те ини ци ја ти ву да се Сте пи нац про гла си за 

све ца, за шта Ва ти кан тра жи и ми шље ње СПЦ?
–КадајетаиницијативаобјављенадобиосамизАустралијепи-

смоодВасеКондићаизСиднеја,којијепосведочиодајекаоседмого-
дишњаквидеомногокатоличкихсвештеникакакоубијајусрпскудецу.
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Његасу,вели,спаслиНемци.Кондићпишеидајеулогорубилоправо
слављекадабидолазиоуЈасеновацнадбискупАлојзијеСтепинац.Но-
сио је некакву посебну униформу, ањегов крст је биомного већи од
крстоваосталихсвештеника.Ионјеучествоваоузлочинима–преноси
Живановићделовеовогписма.Овосведочење,какоуказује,овереноје
уадвокатскојканцеларијиуАделаидууАустралијиодстранеадвоката
ВаскаВукоја.

2. Ср бо љуб Жи ва но вић про тив Му зе ја жр та ва ге но ци да

ТешкојеутврдитиодкададатиранетрпељивостСрбољубаЖива-
новићапремаМузејужртавагеноцида–знаседајеисказиваоуразним
приликама. Једно одмогућих објашњењамогло би бити лични однос
ЖивановићаипрвогдиректораМузејажртавагеноцидаМиланаБула-
јића,којијесмењен2002.годинепаје,поредосталог,збогтогаводио
судскиспорпротивМузеја!Првијавнидиректаннападзабележенјена
ЧетвртојмеђународнојконференцијиуЈасеновцуодржаној30–31.маја
2007.годинеуБањојЛуци.Онјетада,уреплицинаизлагањеДрагана
Цветковића,тадакустосаМузејажртавагеноцида,изјавио:„Евоочему
серади:менебиинтересовалокакојетај,јелисетозовеИнститутза
истраживањегеноцидагдевирадите...?(ДраганЦветковић:Музејжрта-
вагеноцида.)Музеј,добро,безобзиракакосезоветаинституција–да
литаинституцијаимаподаткеоонимлешевимакоји супловилиниз
СавуиДунавидализнањиховопорекло,старост,полиначиннакоји
супогинули?Далисетајинститутпотрудиодапрошетају,рецимо,ње-
говисарадници,доземунскоггробља,накомесеналазеспоменициса
именомипрезименомјасеновачкихжртава?Далисетајинститутикада
потрудиодаутврдиимена,рецимо,четрнаестчлановамојепородицеко-
јисупогинули,акојиманијанезнамимена?“5

Судећипоономшто јеЖивановићизговараонареднихпетнае-
стакгодина,билајетонајаваповременихнапада.

СадржајЖивановићевихизјаваприморавамекаодиректораМу-
зејажртавагеноцидадаподсетимнадиректнеконтактесњимукојима
јебилоречиотемамаштосу,датакокажем,унадлежностиМузејажр-
тавагеноцида.

СрбољубЖивановић обратио се 12. новембра 2012. године из

5 Ја се но вацЗборникизлагањаЧетвртемеђународнеконференцијеоЈасеновцу,
БањаЛука,30–31.мај2007,БањаЛука,2008,стр.78.
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ЛондонаписмомМузејужртавагеноцидазахтевајућидамусеодговори
на14питања.ПисмоистесадржинепослаојеинаимеМирославаТа-
сића,тададржавногсекретарауМинистарствукултуреиинформисања.

НенадЂорђевић,тадашњивршилацдужностидиректораМузе-
јажртавагеноцида,одговориојеЖивановићуакопијуписмапослаои
државномсекретаруМирославуТасића.СобзиромнатодасеЖивано-
вићевапитањазбогсадржинемогусврстатиудоменмедицинеипсихи-
јатрије,писмапреносимуцелини:

А. Пи смо Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња

Београд,30.новембар2012.
Број:II-79/2012

МинистарствокултуреиинформисањаРепубликеСрбије
н/рг.МирославТасић,
државнисекретар
11000БЕОГРАД
Влајковићева3.

ПоштованигосподинеТасићу,
УприлогуВамдостављамоодговорнаписмоипитањакојасуу

њемупостављенагосподинапроф.дрСрбољубаЖивановића,упућеног
уиме„МеђународнекомисијезаистинуоЈасеновцу“,поштојењегово
писмоМузејудостављеноиВама.

Морамонапоменутида„МеђународнакомисијезаистинуоЈа-
сеновцу“тономисадржајемпитањанепоказујекредибилитетмеђуна-
родненаучнеорганизације,дадоводедоупитностинамеруњиховогпо-
стављања,анекаодњихимлицирајуодговорекојибимоглидовестиу
питањекредибилностунаучномистручномпогледуинституцијеиљу-
дикојисебавеизучавањемтемегеноцида,холокаустаиратнихзлочина.
Билисмоудилемизбогтонаисадржајапитањадалидаодговоримо,
алисмо,изпоштовањапремакоадресатунакојијеписмоупућено,ипак
одговорили.

Музејжртава геноцидасарасположивимкадровским,простор-
ним,материјалнимифинансијским ресурсима остварио је ипак запа-
женерезултате,којисувалоризованииумеђународнимоквирима,кроз
суделовањенанаучнимскуповимаисарадњусаинституцијамакојесе
бавесродномтематиком(нпр.ЈадВашем,Јерусалим,МузејХолокауста,
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Вашингтон,ФондацијазаубијенеЈеврејеЕвропе,Берлинидр.).
Не желимо да овим одговором изазовемо било какве медијске

или друге конфронтације, али сматрамо својом обавезом даштитимо
нашинтегритет,алиипијететпремажртвамарата.

ПредлажемодаукраткосаовимупознатегосподинаМинистра,
посебноштојеиМузеј,каоинекадругапитањакојасетичуовепро-
блематикебилиприсутниунедавномразговоругосподинаМинистраи
ЕпископалипљанскогГ.Јована,викарногепископаЊеговеСветости.

В.д.директора:
НенадЂорђевић

Б. Од го вор ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да Ср бо љу бу Жи ва но
ви ћу

Београд,30.новембар2012.
Број:II-79/2012

Проф.дрСрбољубЖивановић
ПредседникМеђународнекомисијезаистинуоЈасеновцу
11.WillcottRd,
LondonW39QX
GreatBritain

c/o
МинистарствокултуреиинформисањаРепубликеСрбије
н/рг.МирославТасић,
државнисекретар
11000БЕОГРАД
Влајковићева3.

ПоштованигосподинеЖивановићу,
УвезиВашегписмаод12.новембра2012.године,чијукопијусте

насловилиинадржавногсекретараМинистарствакултуреиинформи-
сањаРепубликеСрбијегосподинаМирославаТасића,акојимсеобра-
ћатеМузејужртавагеноцидауимеМеђународнекомисијезаистинуо
ЈасеновцудаувидузваничногписмадамоодговорнапитањакојаКоми-
сијапостављауприлогуВамдостављамоодговоренапитања.

Иако,каконаводитеуписму,добропознајетерадМузеја,некаод
питањапостављенасунаначиндаседобијаутисаккакосежелидеза-
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вуисатирадМузеја.Наиме,знајућизаВашунаучну,стручнуипрофе-
сионалнувокацију,неверујемодајетонисадржајнекихпитања(нпр.
питања3-8)резултатнепознавањапроблематике,алисмодобилиути-
сакдаседоводиупитањекредибилностунаучномистручномпогледу
адресата (какоинституције,такоиљудиуњој). Нобезобзиранато,
настојалисмодатиштокоректнијеодговоре.
 Верујемодаћеодговоридопринетибољемразумевању.

Споштовањем,
   В.д.директора:
  НенадЂорђевић

Од го во ри на пи та ња проф. др Ср бо љу ба Жи ва но ви ћа (пи та
ња су до слов но пре пи са на):

1) Пи та ње:
КаквајебазаподатакакојувашМузејпоседује,острадањуСрба,

ЈеврејаиРомауНДХ,апосебноуЈасеновачкомсистемухрватскихло-
горазаистребљењеСрба,ЈеврејаиРома?

Од го вор:
Питањејенејасно.ДалисетражетехничкиподациоБази,аутор-

ствоБазе,укомејепрограмурађенаитд?Наравноданеможемодавати
техничкеподаткеоБази.

База„Жртверата1941-1945“рађенајеуСавезномзаводузаста-
тистикунаконштоје1992.годинеВладаЈугославијескинулаембаргоса
материјалаизПописа„Жртверата1941-1945“,којијеспроведен1964.
године,радиподношењазахтеваНемачкојзаобештећење,алинањегове
резултате иматеријале стављен је ембарго збогметодолошких и сла-
бостиигрешакаусамомспровођењу,иштонијеодговориозахтевуза
„очекиванимбројемжртава“.Пописниматеријалибилисупохрањени
уАрхивуЈугославије,аисадачинеједанодфондовањиховеархивске
грађе.

Пописжртаварата,аиБазасурађенидасеискажужртвератаса
читавогпросторатадашњедржавеФНРЈ,поадминистративнојподели
изтогвремена:нарепублике,покрајине,општинеинасеља.ИзБазеје
могућерадитианализе запојединетериторијалне јединицепоразним
критеријумима,алинеизваноногаштојебилоуупитницимазаПописи
упараметримаунетимуБазу(могућикритеријумизаанализе:пол;доб
–годинарођењаигодинасмрти;националност;одговорнизастрадање;
местосмрти;околностииначинстрадања).
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2) Пи та ње:
Накојиначинсуприкупљаниподацикојимарасполажетеикако

долазитедоновихподатака?
Од го вор:
Каоштојепод1.наведено,основазаБазујеПописиз1964.го-

дине.Увремескидањаембарга(1992)саПописаиз1964.године,спро-
веденајеширокаакцијапрекомедијадаседостављајуподаци(Архиву
СрбијеиСавезномзаводузастатистику)наосновуобјављенихупитни-
кауштампи.ЗаједносаПописомуСавезномзаводузастатистикууно-
шенисууБазуиовиподаци.ТакојеуСавезномзаводузастатистику
започелаиревизијаПописауношењемприкупљенихподатака.Музејје
започеорад1995.године,апројекатревизијеПописаиз1964.годинеу
Музеју започео јеинтензивније2002. године.Ревизијасесастојалаиз
пречишћавањаподатакауБази(излучивањанеспорнихдупликата,од-
страњивањаочигледнихгрешакаууносу)иуношењемновихподатака.
Новиподацисеприкупљајунанеколиконачина:достављањемпопуње-
нихупитникаодстранеродбинеипотомакажртава,пописикојечине
појединцизасвојесредине,архивскеграђеилитературе(посебнореги-
оналнеилокалнеисториографијесапописимажртаварата).Напомиње-
модасураднициисараднициМузејакористилиграђусвихрелевантних
архивауСрбији,аиМузејпоседујеодређенуграђу(углавномкопијеали
иоригинале).ДокументарнаграђајеуоквируАрхиваМузејажртаваге-
ноцида(АМЖГ)и14личнихфондова,аукупноима230кутија,дакле
преко200.000листовадокумената.

Музеј располажедокументарном грађому  дигиталномоблику
наharddiskovimaPCиспољнимдисковимаиоко350CD/DVDсапреко
32.000 документарнихфотографија (уфизичкомоблику око 10.000) и
факсимиладокумената,преко1,5TBмеморијесапреко1,500.000стра-
надокументарнеграђеипреко100часовавидеозаписанавишеод400
CD/DVD.УБиблиотециМузејајепреко4.400инвентарисанихкњигаса
тематикомкојомсебавиМузеј.

НастојимодауБазуунесемоподаткеољудскимгубицимасачи-
тавогјугословенскогпростора,безобзирананационалну,верскуполну,
добну,политичку,војничкуилибилокојудругуприпадност,каоипо-
даткеоодговорнимазастрадањебезобзиракојојполитичкојиливојној
структуриприпадали.Управоједаноднедостатакапописаиз1964.го-
динејепописивањесамоонихжртавакојесусетретиралекао„жртве
фашистичкогтерора“иприпаднициНОВиПОЈ.

Подацикојисеуносеверификујусесаштовишеизвора,абитни
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подацизауноссу:презимеииме,имеједногродитеља,годинарођења,
општинарођења,место(насеље)рођења,националнаиверскаприпад-
ност,занимање,категоријастрадања(војнежртвеицивилнежртве,кроз
категорије:логор,затвор,директнитерор,припадницивојнихформаци-
јаитд.),место,времеиначинсмрти,одговорнизастрадање(починиоци
злочина)итд.

3) Пи та ње:
Далисувампознатаиме на, вер ска и на ци о нал на при пад ност 

и по ли тич ко опре де ље ње не ро ђе не де цеизвађенеизутробагравидних
мајкииколикојебројтаквихслучајева?

Од го вор:
Питањејетоликоморбидноиниподаштавајућедадоводиусум-

њунамеруадресантауодносунаадресата,пасестичеутисакпокушаја
негирањазначајаМузеја,омаловажавањарадаљудизапосленихуМузе-
јуисарадникаМузеја.

Којаинституција,појединацилипописмогудатиподаткеоиме-
нима нерођене деце?Како нам је познато имена на овимпросторима
дециседајунаконрођењаилиприликомкрштења,анеуутробимајки.

Којаинституција,појединацилипописмогудатиподаткеовер-
ској и националној припадности нерођене деце?Можда је аутор ми-
слионаверскуинационалнуприпадностмајки?Међутимнитипопис
из 1964, а нипописи који сепомињууизворима (пописСтатистичке
службеДржавнекомисијезаутврђивањезлочинаокупатораињихових
помагачаиз1946.године,анипописСУБНОР-аиз1950.годинекојисе
самопомињеулитературиалинемагауархивскојграђи,датјесамоу
једномприлогу-чланкуподатакзаХрватскуиззбирнетабелебезпопи-
снихматеријала)нијеимаопописнукатегоријукојабизарезултатдала
бројгравиднихмајкикојесуубијенеилинадругиначинизгубилеживот.

Којаинституција,појединацилипописмогудатиподаткеополи-
тичкомопредељењунерођенедеце?

МожданаовопитањаможеодговоритиМеђународнакомисијаза
истинуоЈасеновцу?ОвајМузејсигурнонеможе.

Наиме,унеколикоинтервјуаумедијимаиучланцимапредседни-
каМеђународнекомисијепроф.дрСрбољубаЖивановићанавођенису
бројевижртавауЈасеновачкимлогоримапреманационалнојприпадно-
стикојејеутвр ди лаМеђународнакомисија(По ли ти ка,11.марта2012,
СлободанКљакић):„Ко ми си ја је,премаречимапрофесораЖиванови-
ћа,2008.утвр ди ладајеуЈасеновцустрадалонештовишеод700.000
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Срба,23.000Јеврејаиоко80.000Рома.Прошлегодинекомисијајеса-
општилаиподатак,наосновунепотпунихистраживања,да јеуНДХ
улогоримазадецу,страдало42.791српскодете,5.737ромскеи3.710
јеврејскедеце,узрастадо14година“,анапорталуВестионлајн(Г.Гли-
горевић):„По че ло је, нај зад, да се при хва та оно што је Ме ђу на род на 
ко ми си ја за исти ну о Ја се нов цу об ја ви ла 2008.годинедајестрадало
700.000Срба,23.000Јеврејаи80.000Рома.Двегодинекаснијекомисија
јеиздаласаопштењеда је ме ђу тим жр тва ма било110.000децедо14
годинастарости.“УинтервјуулистуПра во сла вљеод15децембра2006.
уодговорунапитањебројастрадалихуЈасеновцуиДоњојГрадинина-
води:„Досадајепронађенобли зу 33.209именадецекојасустрадала,за
којесезна ју тач ни по да ци, по ре кло,адре са и на ци о нал ност,апрет-
постављаседаихјеубијено74.360.“Изконтекстапроизлазидасепрет-
постављенибројодносинабројдецеубијенеуЈасеновцу.

КоликонамјепознатоовиисличнибројевижртавауЈасеновцу
појављујусеуштампиипреношенисукоднизааутора,алипредставља-
јуапроксимације,анестварно,поименичноутврђенежртве.Кадасера-
диодатимбројевимажртавадеце,тадаје,илидавалацподатакаилиин-
тервјуер,односноауторприлога,лошеинтерпретираоибезуобичајеног
навођењаизвора,податкепокојногДрагојаЛукићакојисусаопштавани
нанаучнимскуповимаиобјављениуњеговимприлозимаипубликаци-
јама,азаснованинањеговимдугогодишњимистраживањимаинаБази
податакаМузејажртавагеноцида,дајеуНезависнојДржавиХрватској
(даклечитавојНДХ,анеу„логоримазадецу“,односноу„Јасеновцу“)
животизгубило74.762децедо14година,одчега је60.234убијено,а
14.528севодекаожртверата(умрли,погинули,нестали).Од60.234уби-
јенедеце42.791 је срп ске де це,5.737 ром ске, 3.710 је вреј ске, алии,
штоупоменутоминтервјуунијенаведено,5.434 му сли ман ске, 2.283 хр
ват ске и 273 де це оста ло и не по зна тенационалнеприпадности.Према
истраживањимаДрагојаЛукићаујасеновачкимлогорима,укључујућии
другелокалитетестрадањадецеизјасеновачкихлогора,животјеизгу-
било19.432деце,односнопремаБазиподатакаМузејажртавагеноцида
сапоименичномидентификацијомјевећиброј,поштосуипозавршетку
истраживањаД.Лукића,односнопопредајирукописазаштампу(књига
Би ли су са мо де ца, Ја се но вац гроб ни ца 19.432 де вој чи це и де ча ка,Бања
Лука–Београд,2000),вршениуносиуБазу,којиизноси21.514деце.

ДокјезаподатакнаведенуПо ли ти ци,иаконијекоректнонаве-
денизвор,могућеидентификоватиизвор,аподацисеодносенаукупне
дечјежртвеуНДХ,податакизВе стио110.000деце (изконтекстасе



Студија случаја сведочења др Србољуба Живановића 

157

подразумевадасутојасеновачкежртве)нигдеуизворимасененаво-
ди,нитикодбилокогистраживачанепостојикаорезултатистражива-
ња,каонизаподатакизПра во сла вљаопоименичнопознатих„близу“
33.209деце.

4) Пи та ње:
Далисувампознатиподациоимену,националној,верскојипо

ли тич кој при пад но сти ма ле де це ис под 7 го ди на ста ро стипобијенеу
ЈасеновачкомсистемухрватскихлогоразаистребљењеСрба,Јеврејаи
Рома?Коликоједецеуморено?

Од го вор:
Базаподатакаомогућуједасеодевидентираногбројажртавара-

таиздвојеподациодецижртвамарата.Наравноовиподацисууоквиру
податакаунетихуБазу,анеапроксимација.Подацисусапоименичном
идентификацијом(презимеииме,имеједногродитеља,националност,
годинаиместорођења,местоигодинасмрти,одговорнизасмрт).Ана-
лиза јемогућа како запојединанасељаи општине рођења, илишире
територијалнејединице,такоизапојединаместасмрти.Обројудечјих
жртаварата(децедо14годинаживота)уНДХијасеновачкимлогорима
датисуподациупретходномодговору.Наравноданијемогућеодгово-
ритинадеопитањакојимсетражипо ли тич ка при пад ност де це ис под 
7 го ди на ста ро сти по би је не у ја се но вач ким ло го ри ма.

5) Пи та ње:
Ко ли ко је осо ба жи во ба че ноиспаљеноугротлуПи ци ли је ве 

пе ћи,ка ко су се зва ле те жр твехрватскоггеноцидаи ко јој су на ци ји 
при па да ли?

Од го вор:
Ауторупитањајепознатодаједокументацијајасеновачкоглого-

раудванавратаутокуњеговогпостојањауништена,падачакиакосу
извршиоцизлочинаиводилитаквеевиденције,оненисусачуване.Али
сумњамодасууправотаквеевиденцијеиводили.Акосуиводили,тосу
само, према сведочењимапреживелих, евентуални делимичниподаци
оприспелимзаточеницима,подациопребацивањимаиз једноглогора
удруги,подациоангажованимнанекимрадовима,подациопријему
пакетаиуједноммањембројуподацио„умрлим“какојезасвеликви-
диранебилоназначивано.

Исамауторупитаусаопштењуна4,међународнојконференци-
јиоЈасеновцууБањаЛуци29–30.маја2007.(Ја се но вац, Збо р ник ра до ва 
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Че твр те ме ђу на род не кон фе рен ци је о Ја се нов цу,БањаЛука,2007,стр.
40)констатује:„Ујасеновачкомлогорусеналазилаогромнапећциглане
званаПицилијевапећ,укојусуживилогорашибацаниуразјаренуватру
испаљиванидосмрти.Мисмо(екипаантрополога,нап.МЖГ)успели
дапронађемо самонеколико оскуднихостатака сагорелих костију,па 
та ко ни ка да не ће би ти мо гу ће да се са зна број жр та ва ко је су уби је не 
на овај на чин.“

6) Пи та ње:
Ко ли ко је осо ба уби је но и ску ва но ра ди до би ја ња са пу на и ка

ко су се зва ли и ко јој су на ци ји при па да ли?
Од го вор: 
Вероватнони ауторпитањане верује умогућностодговорана

њега.
Улитературисепитање„творницесапуна“.помињекодРадоми-

раБулатовића,Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац с по себ ним освр том на 
До њу Гра ди ну, Сарајево1990,174–285,уоквируанализаантрополошких
исудско-медицинскихизвештаја.Ауторове„Историјско-социолошкеи
антрополошкестудије“какојеподнасловнаведенекњиге,полемишеса
судско-медицинскимизвештајимајерговореосапонификацијилешеваа
неопроизводњисапуна.Кодистогауторајепренетзаписниконалазима
казанаизГрадине(263-264)иизводизрукописаинж.ФуадаМиџићао
„екстракторузакости“,когапотписујеХајнрихЦилика(264–266).Ме-
ђутимнепостојинаучноверификованастудијаоовомпитању.

Паакоиприхватимопостојање„творницесапуна“каоместама-
совногзлочинаиначинауништењатраговазлочина,изтекстаинапо-
мена горепоменутогизвора,произилазида суупотребљаваниделови
људских лешева, не само непосредно убијених пре „употребе“, већ и
ископанихизмасовнихгробница.Наравноданепостојеникаквимери-
торнидокументиусташкепровенијенцијекојиотомеговоре,ајошма-
њесписковилица(заутврђивањеброја),апоготовонеизаутврђивање
именатаквихлица.

79) Пи та ње:
 7. Ко ли ко је ле ше ва жр та ва ба че но у Са ву.Сведоциговоре(а

тогасеиличносећам)дајеСавабилазагушеналешевимајасеновачких
жртавакојисуонемогућилипловидбукоджелезничкогмостауБеогра-
ду.ЗадахраспаднутихлешевасешириоодСаве,прекоСењакапоцелом
Београду.
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 8. Ка ко су се зва ле жр тве чи ји су ле ше ви из ба че ни на оба ле 
Са ве и Ду на ва,целимтокомиколикојебилотихлешева?Гдесеналазе
масовнегробницеукојесутежртвесахрањиване?Познатојенапри-
мердасекодкулеНебојшенаКалемегдануналазиједнатаквамасовна
гробница.

 9)Далијенекообрадиообдукционепротоколелешеваприку-
пљенихнаобалиСавеуБеоградукојисеналазеуархивиИнститутаза
судскумедицинуМедицинскогфакултетауБеограду?

Од го вор:
Наравноданинаовапитањаобројуубијенихибаченихжртава

уСаву,њиховимименимаинационалнојприпадностинијемогућеод-
говорити.ОтомеиауторписмаупоменутоминтервјуууПра во сла вљу
каже:„ОнекојисубачениуСаву,онекојисузавршилиуПичилијевој
пећи,жртвекојесустрадалеванлогора,аборавилесууњему,никоне
моженикададапреброји.“

БројубијенихибаченихуСавујесигурнодалековећиодбројле-
шевакојисудоплуталидоБеограда.Наиме,свежртвеубијенеибачене
уСавуинисумоглестићидоБеограда.Многесуубијанеибацанеуре-
куапретходносуоптерећенеметалнимутезимаиликаменом,амноги-
мајебиоираспорентрбух(види:збиркадокументарнихфотографијау
МЖГ,изјавепреживелихлогорашаулитературиојасеновачкомлогору).
Умају1945.ЗемаљскакомисијаХрватскезаутврђивањезлочинаокупа-
тораињиховихпомагачабилајеналицуместаујасеновачкомлогоруи
констатовалаусвојимзаписницимапроналазакмногихлешеванаобали
Саве,штојеидокументованофотографијама.Годинамакаснијебродови
којивадешљунакизСавеналазилисунаделовељудскихостатака,нпр.
лобања.

МногиодлешевабаченихљудиуСавунисујасеновачкежртве,
већжртве злочина почињених на другимместима.Пример: познат је
случајкадасуусташе26.августа1941.убили51Србинанамостуизме-
ђуБосанскогиСлавонскогБрода.Нереткисуслучајевимасовнихзло-
чинанадсрпскимстановништвомуНДХкадасужртвебацанеуреке:
рекаСава,рекаСана,рекаПлива,рекаДунав,рекаВрбасидр.,аирека
Дринакојајеносилаисрпскеимуслиманскежртве.

Нажалостнисуобележенаместасахрањенихлешевакојајерека
донеладоБеограда,анисуниутврђенасваместасахрањивањалешева,
несамоуБеоградувећинадругимлокалитетимаузречнетокове.

Коликонамјепознато,илибаремнемауобјављенојлитератури,
дајенековршиообрадуобдукционихпротоколаизАрхиваИнститута
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за судскумедицинуМедицинскогфакултета уБеограду.Према једној
информацијикојусмодобилиуМузеју,наведениИнститутрасполаже
великимбројемобдукционихпротокола, али,по свемусудећи,пошто
нијевршеносериозноистраживање,релативномалибројсеодносина
лешевекојисудопловилиреком.УархивскојграђиКомесаријатазаиз-
беглицеипресељеникеуАрхивуСрбијеиуграђиДржавнекомисијеза
утврђивањезлочинаокупатораињиховихпомагачауАрхивуЈугосла-
вијесеналазинеколикоизвештајасаобдукцијелешевасаушћаСавеу
Дунав.

10) Пи та ње:
Поштосесматрадасвакажртватребадаимаиме,националнуи

верску,каоиполитичкуприпадност,накојиначинвашМузејпокушава
даприкупинаведенеподатке?

Од го вор:
Овопитањејепонављањепитања(патимеиодговора)подбро-

јем2.

11) Пи та ње:
Познатоједасеродбинаипријатељипобијенихжртаванесећају

именастрадалника,адајевеликибројматичнихкњигауништензавре-
меипослеIIсветскограта.Коликосуверодостојниподацикоједобијете
самонаосновуне ких ста ти сти ка?...

Од го вор:
Питање јевеоманекоректно јеримплицирадасеподациизми-

шљају(не ких ста ти сти ка).Нерадисео„некимстатистикама“већсе
подаци,акосурезултатистраживањаисаопштењазапосленихуМузеју
исарадникаМузеја,темељенастварноутврђенимпоименичнимпопи-
симаљуди,увексаназнакомдајетодосададостигнутинивопописано-
сти,анеиконачниброј.Наравнодаисторијсканаукапознајеикористи
и статистичкеметоде.Када се ради ољудским губицима, обзиромда
пописижртава рата нису дали дефинитивни одговорнапитање броја
жртава, користе се и подаци статистичко-демографских израчунавања
демографскихистварнихратнихгубитака.Свакоизрачунавањедемо-
графскихистварнихгубитакаподлежекритици,алинабазинаучнеме-
тодологије статистичко-демографскихнаучнихдисциплина.И када се
користеподацистатистичко-демографскихизрачунавања,тосеувекна-
гласиинедајусекаостварноутврђениратнигубици.Кадаседајупода-
циизБазе,тадасенаглашавадајето„најмањиброј“,дајестварниброј
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знатновиши,алидајошувекнемакомплетнихподатака.

12) Пи та ње:
УмедијимасеспомињедаМузејжртавагеноцидаизБеограда

тврдидајеуЈасеновачкомсистемухрватскихлогораистребљењаСрба,
ЈеврејаиРомастрадалонештовишеод90.000особајерсатоликоимена
располажеМузеј.Молимвасдапотврдитеовајнавод.

Од го вор:
НијепраксаМузејадаумедијимаполемишеокобројажртаваи

износиподаткеостањуБазеодноснопописаности.
Усаопштењимананаучнимскуповимаиобјављенимрадовима

запосленихуМузејуакосевршианализаиизносеподациизБазе,илиза
местарођењажртава,илизапојединоместосмрти,тадасеувекнагла-
шавадајето,какојеназначеноупретходномодговору,«најнижиброј,
исподкоганијемањежртава»,ададефинитивнибројнијеутврђен.Ако
серадиостратиштимасистемајасеновачкихлогораевидентираниброј
жртава је84.898.Узовајбројнапомињемодасеможедодати јошоко
4.000ЈеврејаисказанихулогоруЂаково(4.550,наЈеврејскомгробљуу
Ђаковупокопаноје566лица,аосталисуодведениналиквидацијууЈа-
сеновац).Дакленестојиконстатацијада„МузејжртавагеноцидаизБе-
оградатврдидајеуЈасеновачкомсистемухрватскихлогораистребљења
Срба,ЈеврејаиРомастрадалонештовишеод90.000особајерсатолико
именарасполажеМузеј“,већкажемодатоликоименаимамоевиденти-
рано,алидатонијеконачанброј,дауовоммоментунеможеморећи
коликоје,алисигурноможеморећидајезнатновећи.Такођенаводимо
иподатакданашеанализепоказујудаједалековећибројжртаварата
укатегоријикојуколоквијалноназивамо„накућномпрагу“(директни
терор,масовнипокољи,кодкућеитд.)негоуинституцијамадржаве(ка-
тегорије:логори,затвори,депортације,принуднирад).

 13) Пи та ње:
Вашсарадникпокојниг.ДрагојеЛукићјеуспеодаприкупииме-

наблизу20.000децесаКозарекојасустрадалауЈасеновачкомсистему
хрватскихлогораистребљењаСрба,ЈеврејаиРома,пасечестонаводи
дајетобројстрадаледеце.Штајесаосталомдецомкојасууморена?

Од го вор:
Уоквируодговоранапитањеброј3. дати суиподациоброју

страдаледецеуНДХиујасеновачкимлогорим.
Тврдњада јепок.ДрагојеЛукићдоподатакоблизу20.000ко-
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зарачкедеце,нијетачна, јерјетоподатакзабројдецеујасеновачким
логорима (не само козарачке већ све деце, види:ДрагојеЛукић,Би ли 
су са мо де ца, Ја се но вац гроб ни ца 19.432 де вој чи це и де ча ка,БањаЛу-
ка–Београд,2000),азабројкозарачкедецетребавидетикњигеидруге
публикацијеДрагојаЛукића.Рат и дје ца Ко за ре (3. издање,Београд
1990), затимДрагојеЛукићиЈованКесар,Ред ни број смр ти, Име но
слов ник 11.219 ко за рач ке дје це,Бор баспецијалноиздање,Београд1988.

14) Пи та ње:
КоликоувашемМузејуимасарадникакојисебавеистраживач-

кимрадомикаквесуњиховеквалификације(молимбезнавођењалич-
нихименаиподатака)?

Од го вор: 
МузејжртавагеноцидајеинституцијаосновананаосновуЗакона

ооснивањуМузејажртавагеноцида(Слу жбе ни гла сник РСбр.49/92),
финансиранајеизБуџетаРепубликеСрбијепутемМинистарствазакул-
туру,којеимаингеренцијенадзора(законски,програмскиифинансиј-
ски,азакономутврђениорганистручнинадзор)икомеседостављају
програми,финансијскиплановииизвештаји.

Међународнакомисијаучијеимејепослановајнизпитањане
спадауинституцијенадзора.

***
 ОдговорикојејеЖивановићдобионисуималиникаквогефекта
јерјеоннареднихгодинасвоју„причу“прошириваоновим„бисерима“
којејечиталачкаителевизијскапубликалакоибезрезервноприхватала.

После једног од бројнихЖивановићевог интервјуа објављеног
почеткоммаја2016.годинеуВе чер њим но во сти маиреакцијетадашњег
директораапотписникаовестудијеслучаја,онједошаоуМузејибио
угошћенподомаћинскомобичају.Наравнодајетомприликомбилоречи
иосадржајупоменутогинтервјуа.

ВећсутраданЖивановићјенаставио„посвоме“наводећинове
тврдњекојимајеидаљеслуђиваопубликуитотраједоданашњихдана.
Наметињеговихнападапосебносусенашлиепископпакрачко-славон-
скиЈован,Музејжртавагеноцидаимојамаленкост.Тахарангадостиже
врхунац последњихмесеци 2019. године саЖивановићевим захтевом
за смену епископа Јована са положаја секретараОдбора за Јасеновац
СветогархијерејскогсабораСрпскеправославнецрквеипредседника
УправногодбораМузејажртавагеноцидаименесапозициједиректора.
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Собзиромнатодајехарангауследилауследразличитихконцепција–
професионалнетојестнаучноистраживачкекојузаступаМузејжртава
геноцида,иуглавномшарлатанске,којузаступајуСрбољубЖивановић
ињегови следбеници – сматрам дамоја реакција (објављена на сајту
МузејажртавагеноцидаиуписанојформидостављенаМинистарству
културеиинформација)заслужуједасеобјавиуцелинитимпрештоје
уосновисвегарасправаоЈасеновцу:

Осврт на ха ран гу про тив Му зе ја жр та ва ге но ци да

ВећнеколикогодинанаинтернетутрајехарангапротивМузеја
жртавагеноцидатојестпротивменекаодиректораиепископапакрачко-
славонскогЈованаЋулибркакаопредседникаУправногодбораиОдбора
заЈасеновацСветогархијерејскогсабораСрпскеправославнецркве.Те-
шкојенавестикојисусверазлозизахарангу.Можесесамонаслутити
да јетозалагањеМузејажртавагеноцидазаприменунаучнихметода
уистраживањуратнихжртаваирезултатадокојихседолази,аштосе
коси са аматерскиммитоманско-романтичарским схватањем страдања
српскогнарода,нарочитоусистемуконцентрационихлогораЈасеновац
увременуНезависнеДржавеХрватске1941–1945.године.

Текстовинаинтернетукојиобилујунападиманајпребивајупо-
стављенинасајтове„Борбазаверу“и„Јадовно“,апотомихпреноси
јошнеколикодругих.

Дабисеразумелатврдњадајеречохаранги,требалобиподсе-
титисеследећихчињеницакојејелакопроверити.

Почетакскорашњехарангенаговештенје9.септембраутексту
„КакоћебитиумањенбројсрпскихжртавауЈасеновцу–сценарио“који
јеобјављеннасајту„Борбазаверу“.Наиме,утекстујенајављеннека-
кавнаучнискупкојиорганизујеМузејжртавагеноцида21–23.октобра
уНародној библиотециСрбије, потом јепоменутаизјава дрЕфраима
Зурофа,директораЦентра„СимонВизентал“,обројујасеновачкихжр-
таваиконстатованодаћеСрпскаправославнацрква„лећинаруду“и
благословитиодрицањеоддотадашњетврдњео700.000страдалникау
Јасеновцу!

Тајтекстјебиознакзанастављањехарангејерјевећ15.септем-
бранаистомсајтуобјављентекст„Еп.славонскиЈованЋулибркстално
умањујебројжртавагеноцидауЈасеновцу“којијепотписаодрСрбољуб
ЖивановићизЛондона.Имајућиувидуњеговегодине(87),мојасумња
датекстовепише,додушепосистему„copy-paste“,некодруги–тојест
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рођакаДраганаМијатовићТомашевић,имаоснова,аштоћудоказатиу
наставкутекста.

Истичемдасусвитекстовисаоптужбамапротивмене,епископа
ЈованаиМузејажртавагеноцидапостављанинасајту„Јадовно“Душана
Басташића,дипломираногстоматолога,власникаНВО„Јадовно1941“.
Поредпреношењатуђихтекстоваонјепротекладвамесеца,наразним
интернетпорталима,подсвојимименомипрезименомилипсеудоними-
ма,каокоментаторнеаргументованоиаматерски,критизерскинападао
иделиолекцијеотомештајетачноиштајеистинао,например,броју
страдалихуЈадовнуиЈасеновцу.Неспоримњеговустручностустома-
тологијиалитврдимдајепотпунонекомпетентанзарасправуотојте-
ми,иштојеглавно,оннемаосновназнањаоисторијскојнауци(аимаи
превишеличнихпроблема).

Харангајекулминирала18.октобра2019.годинекадајегрупи-
цанападачазадобилаподршкуакадемикаВасилијаЂ.Крестићакојије
својимауторитетомстаоиза„АпелаСрпскојправославнојцрквизаод-
бранусветихјасеновачкихновомученика“.Требапоменутидасумеђу
потписницимабилииДушанБасташић,ВладимирДимитријевић,Алек-
сандарРадић,СрбољубЖивановић,НаташаЈовановић,ЗоранЧворовић
идруги.

Судећипоместимаборавкапотписникалакојепосумњатидасу
потписисакупљани„нареч“,безширегобјашњавања.Међуњимаима
баремдесеторокојесамнанекиначинзадужиоикојидобрознајушта
радимуМузејужртавагеноцидапазбогтога,претпостављам,никаконе
бипристалидасењиховоимезлоупотребљава.

Апелашисуисказалисвоју„бригу“због,какокажу.„драматичног
смањивањабројајасеновачкихновомученика“.Помислиосамдаимје
академикмораодаразјаснидапојамсмањивањенеманикаквеоснове
јербројјасеновачкихжртаваникадаиниконијеверодостојноутврдио,
анипописаоименаипрезименастрадалникапајенемогућеумањити
илиувећатиброј!Убрзосамсхватиодасаммногоочекивао,јерпомену-
тиакадемикслабопознајеметодологијуистраживања,анарочитокадје
речожртвамауратовима!

Сутрадан, 19. октобра, тројица (од 51) потписника (Владимир
Димитријевић,ЗоранЧворовићиАлександарРадић)суосећалипотре-
будадодатно (најпре себи) разјасне своје разлогепотписивањапа су
тоипубликованинасајту„Стањествари“.АРадићсе,ваљдадабибио
убедљивији,јавионаистом(свом)сајту27.октобра.

НовинарфранкфуртскихВе стиЂорђеБаровић схватио јепро-
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блембројажртавауЈасеновцукаоозбиљанраздорусрпскојјавностии
отоменеколикоданакасније,23.октобра,објавиотекст„Србеделии
Јасеновац“.

Да се нисам уплашио (бледог и испразног а изнад свега непо-
требног)апелапоказаосамсвојимодговоромнасловљенимса„Акаде-
микуКрестићуииним51потписникуАпелазаодбрануновомученика
јасеновачких“.Тајмојкоментарпоставиојеједансајт–„Стањествари“,
25.октобра!

Ондасе29.октобраогласиоакадемикВасилијеЂ.Крестићтек-
стом„ЗаштосампотписаоАпелзаодбранусветихсрпскихновомуче-
никајасеновачких“,укомејенеуспелопокушаваодапокажедаонније
творацииницијаторхарангепротивМузејажртавагеноцида.Познатоје
даовајисторичархрватско-угарскеисторије19.веканеволидаполеми-
ше,јермувишегодидасанекаквих„академских“висинаделилекције.
Тојепоказаоиупоменутом,иначекраткомтексту,иакојемојеимепо-
менуоседам(7)путадиректноиједноминдиректноузтирадуречикоје
недоликујуједнојособињеговихгодинаизвања.Крестићје,наиме,оп-
тужившименеиепископаЈованаза„нестручанивишеструкоштетан“
радзатражиодасетозауставинагласивши:„Акосетонедогодипосле-
диценећеизостати,аодговорнићебитионикојисупозванидастануна
путзлукојејеизданаудансвеочигледније“.Теречисубилепозивна
даљухајкупротивнаспајепродуженанашасатанизацијаујавности.

Умеђувремену,харангајеувеликотрајаластимштојесадапро-
нађенјошједанповод.РечјеоновојкњизиподзнакомМузејажртава
геноцида:ДушанНикодијевић,Из ме ђу бро ја и жр тве – При лог про у ча
ва њу бро ја жр та ва у си сте му кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац,око-
јојсууНароднојбиблиотециСрбије21.октобраговорилидрПредрагЈ.
Марковић,директорИнститутазасавременуисторију,идрСрђаТриф-
ковића,професорбањалучкогФакултетаполитичкихнаука.Наовомме-
стуморамданагласимдајеипрепојавекњигеизштампаријеакадемик
Крестићњенсадржајоквалификоваонегативнимречима!?!

Ухарангусе8.новембраукључиоинедељникПе чатсатекстом
„Историчарназадатку“,којијепотписалановинаркаНаташаЈовановић,
укомејеисказанприземанниворечникакојимрасполажеауторкаузна-
вођењенеколикокрупнихнеистинаиимперативнупретњудажртвене
требапописивати,јерјеодавноутврђенњиховброј!

ХарангајезадобилапосебанзамахкадајеранијепоменутаДра-
ганаМијатовићТомашевић,школованамасерка,којасепредстављакао
директоркаНВО„Jasenovac andHolocaustMemorial foundation“, реги-
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строване уЛондону, 7. новембра упутиламени електронскупоруку у
којојсупрверечибиле„DragiVeljko“.Наовомместубихдапоменути
придевразјасним:никаданисамупознаопоменутуособу,самосамјуна
2015.сњомдвапутаразговараотелефономитихданапослаоелектрон-
скомпоштомписмоомогућностимаприпремеизложбеострадањусрп-
скедецеуНезависнојДржавиХрватскојињеноприказивањеуЛондону,
алиникаданисамдобиоодговор.

Тописмојевероватноњојпослужилокаоосновазасрдачнооб-
раћањеупоменутојпоруци.НагласилајесвојкритичкиодноспремаДу-
шануБасташићу,потомјекренуладакоментаришемојтекстотомсто-
матологупаје,послезакључкадајењумојеписањевеомаужаснуло,ни
мањенивише,затражилаодменедаподнесемоставкунаместодирек-
тораМузеја?!?Потомједодаладанежелидасеоглашаваујавностире-
чимапротивмене.Својупорукујезавршиларечима:„PozdravDragana“!

Тоупозорењедабисемоглаогласитиостварилаје,додуше,елек-
тронскимписмомупућеним7.новембраВладануВукосављевићу,ми-
ниструкултуреиинформисања.Индикативноједајетописмоупућено
са електронске адресе дрСрбољубаЖивановића,што указује који су
главни„играчиутиму“захарангу!

Писмоје,поприродиствари,сутраданпрослеђеномеништосам
протумачиокаодобруприликудавеомадетаљнообјаснимхарангу.Био
бихнемораланинепрофесионаланкаобицитираоделоветог,понављам
приватног,писма,стогаћунапоменутисамодамипоменутагоспођаиз
ЛондоназамераштосеоглашавамодрГидеонуГрајфу,анавелајене-
каквезаслугедрСрбољубаЖивановићауископавањустратиштаигро-
бишта у Јасеновцу и Градини 1964. године приговорившимени да ја
тонепризнајемиуважавам,инакрајујеодминистраВукосављевића
захтеваламојусмену,запретилаприпремомматеријалазатужбу,иза-
кључила:„IzbiceskandalponovokojicetrajnonarusitiugledkakoMuzeja
takoisvihnas“.

ДоксамприпремаоодговорМинистарствукултуреиинформиса-
ња,„претња“госпођеТомашевићјепочеладасеостварује:НВО„Јадов-
но1941“је13.новембранасвомпорталуобјавилобруталнулаж–вест
дасамсмењен.Радиразумевањадајеречогрупиистомишљеникана
овомместуистичемдасусвитекстовикојисадржеоптужбепротивме-
не,епископаЈованаиМузејажртавагеноцидапостављанинасајту„Ја-
довно“стоматологаДушанаБасташића.

Весткојујеонпоставионасвомсајтугласи:„УдружењеЈадовно
1941.сазнајеизнеформалнихизвора,дајенаиницијативуМинистар-
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ствакултуреиинформисањаВладеРепубликеСрбије,утокупроцеду-
разасменуВељкаЂурићаМишинесаместадиректораМузејажртава
геноцида.Поистомизвору,разлогсмене је „умањивањебројажртава
усистемуконцентрационихлогораЈасеновац“,којеупоследњевреме
пропагирагрупаисторичараизтогмузејаипредседникУправногодбо-
раМузејажртавагеноцидавладикаЈованЋулибрк,уједноипредседник
ОдборазаЈасеновацСАССПЦ“.

Таизмишљена,спинованавестје,повећразрађенојшеми,истога
данаилисутраданпренетаинадругимсајтовима,додушенештодру-
гачијимречима.Такојепортал„Стандард“вестнасловиоса„Далијеу
токусменадиректораМузејажртавагеноцида?“,насајту„Тамодалеко“
јеписало:„СмењендиректорМузејажртавагеноцида?“,докје„Србин
инфо“биодиректан,каодаседогађајдогодио:„СмењендиректорМу-
зејажртавагеноцида“!

СвојодговорМинистарствукултуреиинформисањапослаосам
12.новембраитонаелектронскуадресусакојесамдобиописмоизЛон-
дона.

Уобичајено је да руководства установа које финансира Мини-
старствокултуреиинформисањаразговарајусапредставницимаистог
министарстваоплановимаипрограмимарадазанареднугодину.Утом
контекстуијасамдобиопозивда18.новембраобразложимфинансиј-
скипланМузеја за 2020. годину.С обзиромна обостранупотребу да
сетаприликаискористиизаразговорохарангипротивМузеја,тосеи
десилоприкрајуразговора.Собзиромнатодајесадржајсастанкабио
интернеприроденежелимдаизносимдетаљеосимданагласимдасу
мојисаговорнициоценилидајефинансијскупланза2020.годинуре-
алан(алисуистаклидаћереализацијазависитиодукупнихсредстава
којаћебитиодобренатомминистарству).

Други део разговора односио се на коментаре писма поменуте
госпођеизЛондонапасамискористиоприликуданаведембројнечиње-
ницеохарангииучесницимасапосебнимосвртомназначајодређених
личностиуисторијскојнауциикултурисећања.

Комплексностпроблемаиснагахаранге,дајумизаправодана-
ведемнеколикоделовасвогодговора, јербионикоднормалногсвета
требалодапојаснеодређененедоумицепаточинимунаставку:

Музејжртавагеноцидајеоснован1991.арегистрован1995.го-
динесаседиштемуКрагујевцу.Доданаснисурешенипроблемиаде-
кватногканцеларијскогсмештаја,потребногбројарадника,музејскепо-
ставке...
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Први директор био је правник дрМилан Булајић, пензиониса-
нирадникСавезногсекретаријатазаиностранепослове,потомје2002.
годинепостављенНенадЂорђевићустатусувршиоцадужности.Одлу-
комВладеРепубликеСрбијеод2013.постављенсамустатусувршиоца
дужностидиректора,апослеуобичајенепроцедуреконкурсаиодлуке
Управногодбора,којујепотврдилоМинистарствокултуреиинформи-
сања,Владајепредвегодине,2017.донеларешењеомомименовању
задиректора.
 УвремеМиланаБулајића(1991–2002)нијеобјављенниједанна-
словподзнакомМузејажртавагеноцида.ПознатоједајеБулајићфор-
мираоНВОФондзаистраживањегеноцидаукомејеМузејбиоједанод
оснивача,алиникаданијеразјашњенозаштојетоучинио.Послењего-
вогсмењивањаонјепокренуосудскиспориизгубиога.Безобзирана
пресуду,оннијевратиооноштојеприпадалоМузеју,упрвомредуар-
хивскуимузејскуграђу.

ВремеуправеисторичараНенадаЂорђевића(2002–2013),кусто-
саСпомен-парка’21.октобар‘уКрагујевцу,далојепочетнерезултате
кроз организовање тематских изложби, проширење броја запослених,
зачетакиздаваштвасарадовимаизосновнеделатностиМузеја(нешто
вишеоддесетакнаслова)...

Одмогименовања2013.годинезапочеојепериодновеполитике
заснованенаосновуличног16-годишњеградауИсторијскоммузејуСр-
бије,10-годишњеграданаФилозофскомфакултетуУниверзитетауПри-
штини,познавањуархивскеибиблиотечкеструке,икојусамдетаљно
изложиоиобразложиоувремеименовања.Одпочеткасампокушавао
даразрешимпроблемадресе,сталнозапосленограчуновође,музејског
депоа,проширењебројаканцеларија...

КаодиректоримаосамдоданасвеомајаснуподршкуУправног
одбора,свифинансијскиизвештајисубилиприхваћени,годишњипла-
новисудобијалиподршкуМинистарствакултуреиинформисањаини-
каданијебилоникаквихпроблема.

ОсновнаделатностизЗаконаооснивањуМузејажртавагеноци-
дапроширенајенацео20.век,тојестодбалканскихратова1912–1913.
доагресијеНАТОпактанаСРЈугославију1999.године.

Музејјеусталиообележавањедвавеликастрадања:22.априли
21. октобаркадабивапредстављенстручничасописГо ди шњак за ис
тра жи ва ње ге но ци да,узноваиздањаиотварањепригоднетематскеиз-
ложбе.

Започета је сарадња са Удружењем ликовних уметника Срби-
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је,успостављенисуконтактисаготовосвимсродниминституцијамау
Српској,акојасевидипрвенственокрозорганизовањеизложби,саизда-
ваштво,разменузнањаилитературе.

Упротеклихпет-шестгодинаобјављенојевишеодтридесетна-
словауформисамосталнихиздањаилиусарадњисаразниминституци-
јама(институтима,архивима,локалнимсамоуправамаипојединцима).

ПосебноместоуфондовимаМузејачинепоклонидесетакособа
којисусвојеличнеархиве,библиотекеиразнимузејскиматеријалпре-
дали.Такосуобогаћенифондовиизбиркекојисуотворенизајавности
могусекориститипоуобичајенојпроцедури.Тојенастављеноиутоку
последњихгодина.Ревизијазбиркиифондоваодвијасепоуобичајеном
поступкуидосаданијерегистрованнестанакниједногмузејскогпред-
мета.

Музејжртава геноцида јепокренуопродукцијудугометражних
документарнихфилмова („ПакаоНезависнеДржавеХрватске“, „Кон-
центрационилогорЗемун“,прикрају јеиизрадафилма„Јасеновац“),
којису,поредосталог,приказиванинадржавнимтелевизијамауСрбији
иСрпској.Осимтога,Музејједаодоприносунеколикозапаженихте-
левизијскихемисијаРадио-телевизијиСрбијеиРадио-телевизијиРепу-
бликеСрпске.

Музејјеотворензасарадњусасвимонимкојиимајудобренаме-
резарадистраживањаодређенихдогађајаизпрошлости,атосеоства-
рујеуразнимформама.Најновијипримердоприносајепомоћпружена
екипикојајеурадилафилмДневникДианеБудисављевић.Непостоји
особа, група,НВОилинештосличнокомеМузејнијепомогаопрема
могућностима.Немапојединцакојисепожалионадочекилииспраћај
изканцеларија.

ПосебниодносиуспостављенисусаУдружењемдецелогораша
Јасеновац, саОдбором за ЈасеновацСветог архијерејског сабораСрп-
скеправославнецркве,МеморијалнимцентромЈадВашемуЈерусалиму
итд.

Музејжртавагеноцидајепокренуовишегодишњипројекат„Ен-
циклопедија геноцида уНезависнојДржавиХрватској 1941–1945. го-
дине“,иокупљабројнестручњаке(историчаре,правнике,економисте,
историчареуметности,теологе,демографе)сапросторабившеЈугосла-
вијеиЕнглеске,НемачкеиРусије.Утомконтексту,каоизбогдругих
научноистраживачких пројеката, Музеј је ангажовао четворо младих
историчара,студенатанадокторскимстудијама.

МузејјеуспоставиодобреиобостранокориснеодносесаСаве-
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зомјеврејскихопштинаСрбијеиорганизацијамаРомаитојевидљиво
кроз заједничкепројекте из основне делатности, то јестистраживање
страдања,израдубиблиографијаиприпремупројеката.

Музејжртава геноцида има своје угледноместомеђу сродним
установама.

Музејјенавишеначиназаинтересованзаучешћеумеморијали-
зацијиСајмиштанаНовомБеоградуиутомпрограмузапочеојепро-
цесдобијањазградетакозваниЧе хо сло вач ки па ви љон,штоћестворити
знатнобољеусловерада.Утомконтексту,очекујемодаћеМузејдобити
матичностинадлежностукултурисећањапасветоуказујенастатуси
поверењекојеимаоддруштваидржаве.

Ужељидабудеприсутанна такозванимдруштвениммрежама
наинтернетуМузејимасвојзваничнисајтиодговарајућупрезентацију
чијајеконцепцијанаправљенапоузорунеколикопознатихмеморијала
усвету(Аушвиц,ЈадВашем)иимаприличанбројпосетилаца.

АктивностиМузејавидљивесуиумедијима(радиоителевизиј-
скимпрограмимауСрбији,СрпскојиЦрнојГори,новинама,набројним
интернетсајтовима).

ТојеопштепознатасликаМузејажртавагеноцида.Постојијош
нешто ашто је знатномањевидљиво, осимнаразноразниминтернет
порталима.“

Додатнапојашњењавезаназахарангуисадржајмогодговорадо-
веласудозакључкаданеманикаквихразлогазабилокакавпоступак
противменепамијеистовременодатаподршказадаљирад.

Не знамштаћеМинистарство културеиинформисањарадити
попитањуличнихпорука,ајазнамдасенећувишебавитипоменутим
апелашимаихарангерима.Али,акосеогласенећуимпрећутатиниједну
паушалнуоптужбубезпокрићаидаћуимувекодговоритикаковећза-
служују,јерјеједнаодмојихобавезадабранимМузејжртавагеноцида
исебе.

Исадјевремедасевратимнапочетак:Музејжртавагеноцида
каонаучноистраживачка установа одпосебног значаја неће се бавити
пребројавањемжртававећће,користећипознатеиновепринципеуме-
тодологији,инициратипројектеукојимаћесе,коликотокомплексност
посладозвољава,пописиватижртвератоваи,свременанавреме,обзна-
њиватирезултатеипритомнепрестанонапомињатидајеречодоњим
границамапроценабројаитврдитидајеизсијасетразлога(првенствено
политичких)немогућеутврдититачнеподатке!



Студија случаја сведочења др Србољуба Живановића 

171

***
Самоимепортала„Борбазаверу“указујенанештоузвишенои

духовно,међутим,садржајтекстоваобјављенихнањемупоказујепри-
личнунетрпељивостпремадругимшто се огледа упримесама секта-
штваиригидности.Но,ипоредсвегатога,услучајуСрбољубаЖивано-
вићаиаутораовестудије(усвојствудиректораМузејажртавагеноци-
да)уредницисајтасупоказалиизвеснудозупоштовањакојасевидела
уограниченојполемициупериоду2017–2019.година.Титекстовисе
могулакопронаћинајпростијомпретрагомпоимену.Уконтекстуове
студије,ауциљууказивањанапримерехроничненедоследностиСрбо-
љубаЖивановићапреносимчетиритекста.Почелојепослемогтекста
објављеногнасајтуНовесрпскеполитичкемисли(НСПМ)алиЖивано-
вићнијепослаонауредникаовогсајтасвојкоментарвећјетодаосајту
„Борбазаверу“:

Вељ ко Ђу рић Ми ши на, „Још јед ном о бро ју жр та ва у Ја се нов цу“, 
НСПМ, 20. април 2017.

Још ма ло о бро ју жр та ва о Ја се нов цу

Закојиданбићеобележенагодишњицапробојапоследњихзато-
ченикаконцентрационоглогораЈасеновац22.априла1945.године.Тре-
баочекиватибројнетекстове,радиоителевизијскеемисије...Говориће
позванипоновинарскојпроцениознањутеме...Најчешћећесепоми-
њатибројкестрадалника.Нећесе,нажалост,чутиниједнановачиње-
ницакоја,например,можедопринетирасветљењуразмеразлаиброју
злочинаца!

ТешкојеутврдитикадајенасталамудросткојујезнаменитиИво
Андрићзаписао:„Кададођутешкавремена,паметнизаћуте,будалепро-
говореафукаравлада“!

Уовимтуробнимвременимаједноумљаудробљеногумекуан-
глоамеричкуокупацију,свременанавремепрекоразнихмедијапласи-
рајусесензационалне„истине“опрошлостикојеодмахусталасајујав-
ност,обичносутоличностисабројнимзвањимаштоаутоматскитреба
дасугеришедауњиховетврдњенебитребалосумњати.Наинтернету
сеодмахјавеонисвезнајућисасвојимкоментаримапунимхвалоспеваи
понекомнегативномоценом.

Јасамшколованиисторичар,садокторатом„Српскаправославна
црква1941–1945.године“,објавиосамдесетаккњигаипедесетакнауч-
нихрадовауглавномизновијеисторијесрпскогнародаиСрпскеправо-
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славнецркве,урадиотриокументарнафилмаитд.РуководилацсамМу-
зејажртавагеноцида,институцијекојајестворенапренештовишеод
дведеценије.НастојимдауоквиримаструкеиздигнемМузејиставим
ганаместокојемуприпадауисторијскојнауци,музеологијииархиви-
стици.Свеовонаводимдабројнимневерницимаставимдознањадасам
нештодоброикорисноурадио!

УконтекступричаоЈасеновцунаписаосамдужитекстиобјавио
га4.августа2016.наовомсајту.Насловсамопосебиказујемного:„Шта
битребалознатипреразговораобројустрадалихуЈасеновцу“.

Читајућиобјављенекоментарестекаосамутисакдасемалокоји
читалацудубиоунаслов.Аодатлесекрећеучитање!Запитаосамсеко-
јијеобразовнинивокоментаторакојисвојазнањапласирајуиздубоке
интернетскеилегале.Илисутотакозваниботови–плаћеницикојиод-
влачепажњуодосновнетемеодређеногприлога.Данедужим:нисуони
проблемкадсуупитањувеликетрагедијекојесузадесилесрпскинарод
уратовима20.века!Проблемсуонисавеликимизвучнимтитулама,али
самалимзнањемтеме!

Неспоримникомеправодаговори,чакиглупости.Споримко-
рисносттога!

Протеклихмесеципоновојенасрпскојстраниуодређенимме-
дијима „хит“ антрополог академик проф. др СрбољубЖивановић са
својимтврдњамаобројујасеновачкихидругихратнихжртава.

СрбољубЖивановић1964.годинебиојемладиасистентЗавода
заанатомијуМедицинскогфакултетауНовомСаду.Почеткомгодине,
вољом и дозволом високих партијских и државних (значи и безбедо-
носних)структура,постављенјезачлананарочитекомисијезаједноса
ВидомБродар(стручнисарадникИнститутазабиологијуУниверзитета
уЉубљани)иАнтономПогачником (асистентАнтрополошкогодсека
БиотехничкогфакултетаУниверзитетауЉубљани).Татројкатребало
једаизвршиодређенаископавањауЈасеновцуидасветобудефотогра-
фисаноиснимљенофилмскомкамером.Свакогаданаекипајеморала
да састави дневник рада а на крају нарочити извештај. Тај документ,
потписан27. септембра1964. годинеу Јасеновцу, сачуван је у архив-
скојграђиналогодавцапоменутихрадова.Утимдоступнимјавностии
објављенимдокументима(зборникCa te na Mun di,1,Краљево1991,стр.
766–786)видисенештосасвимдругоодоногштопоследњихгодина
Живановићприча,другачијеречено:обмањује јавност!Осимосталог,
онсвесноискривљујечињеницекадпомињевремеископавања,броји
врстесонди,опронађенимостациманекадашњихзаточеника...
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Насамомкрајупоменутогизвештаја,истраживачисунагласили:
„Накрајубижелелиподвући,данаосновунедовољнихподатаканеби
моглидатиниприближанбројпогубљенихжртаванаподручју самог
логора,јеристраженаповршинасондиниједовољнауодносунавелики
бројиопсегмасовнихгробница.“

Живановићпонављатврдњуо700.000страдалихСрба,23.000Је-
врејаи80.000Рома,односно803.000жртавауконцлогору Јасеновац!
Тврдида јеутомлогоруусмрћено110.000деце.Најбољипознавалац
тепроблематикеДрагојеЛукићјепописао19.432именастрадаледеце
старостидо14године.(ПремаподацимакојимарасполажеМузејжрта-
вагеноцида,уНезависнојДржавиХрватскојстрадалојенајмање74.981
детестаростииспод14године.)

Говорећи о одговорности Римокатоличке цркве у злочинима у
НезависнојДржавиХрватској.Живановићпомињебројод1.371њених
свештеникатврдећидасудиректноучествовалиузлочинима.Додуше,
оннепомињесвојизворатосутврдњепокојногМиланаБулајића,ни-
чимутемељенеидоказане.

ИнаовомместујошмалооЖивановићу.Онуједноминтервјуу
тврдидаму је причаоизвесниСрбинизАустралији, који је каодете
биозаточенуЈасеновцуиприсуствоваозлочинукојијеучинионадби-
скупзагребачкиАлојзијеСтепинацнаднепознатимдететом.Знасе,ме-
ђутим,поузданодаСтепинацтокомсвихратнихгодинанијеишаодаље
одЈастребарског,атоје40километараодЗагреба!Тачноје,међутим,
нештосасвимдруго:уЈасеновцујепобијенонајмањепетримокатолич-
кихсвештеникапрогнанихизСловенијејерсусезамерилихрватским
властима.Убијенојеинеколикосрпскихправославнихсвештеника.Ло-
горуЈасеновцујеулето1942,премаизвеснимдокументима,посетио
архијерејРускезаграничнецрквеГригоријМаксимовичГермоген,кога
јепочеткомаприла1942. годинеАнтеПавелићпоставио запоглавара
Хрватскеправославнецрквекојујеон,поглавник,иформирао.

НагодишњицупроглашењаНезависнеДржавеХрватскеогласио
сеиисторичаракадемикпроф.дрВасилијеКрестић,добарпознавалац
српско-хрватскиходносау19.веку.ОнјеуинтервјууагенцијиСрнаоб-
јављеном10.априла(којисеможелакопронаћинаинтернету,паина
овомсајту),кадјеречобројустрадалих,осимосталог,премановинару
којијесњимразговарао,послеконстатације„дасечињеницеожртвама
НДХуЈасеновцуибезбројнимјамамаистратиштиманалазеудокумен-
тимањемачкихофицира,каоидајеекспертскакомисијасастављенаод
Хрвата још1945. годинеизнијела податак да је у Јасеновцу страдало
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500.000људи“,биоизричит:„Тусубројнејаме,стратишта,логори.Има-
мотачнепописе,коликоихјеубијено,ножем,сјекиром...Од700.000до
милионСрбаубијенојеуНДХ“!

Наовомместуморамдаугледномакадемикупоставимнеколико
питањамадазнамдаоннећенањиходговорити:Којеикадаурадиотач-
непописестрадалника?Гдесеониналазе?Заштонисудоступнијавно-
сти?Далијењеговатврдњаотачномброју„од700.000домилионСрба“
произишлаизделапретходнереченице„имамотачнепописе“?

ТврдимдадоданашњегдананиједнакатедразаисторијуЈуго-
славије,ниједанинститут,ниједанархивиниједанмузејнијесастављао
научноистраживачкепројектеожртвамаДругогсветскограта.Основни
разлогтогамогаоједабудеполитичкеприроде.ДанаснемаЈугославије
никомунистичке власти.Ополитичкојподршци таквимпројектимау
савременојСрбијинежелимдаговорим.Онисупрепуштенипојединци-
ма!Такоје,примераради,30.септембра2016.годинеДраганЦветковић
изМузеја жртава геноцида одбранио докторску дисертацију „Губици
припадникапартизанскогпокретасатериторијеЈугославије1941–1945“.

Музејжртавагеноцида,уоквирусвојеосновнеделатности,ан-
гажоваојемагистраисторијскихнаукаДушанаНикодијевића,радника
НароднебиблиотекеСрбије,даистражисвасведочењапреживелихза-
точеникаЈасеновцаинаосновутогасачининарочитетабелесаподаци-
маминималнихимаксималнихбројевастрадалника.Приликомдогова-
рања,схватајућидаизворитеврстенисупримарни,закључилисмода
јетозапочетакметодолошкиисправанпут,првикораксаконкретним
чињеницамакојекаснијетребаукрштатисамногимподацимаиздругих
извора.Но,тоједругинаучноистраживачкипројекат!

Првидеодоговореногнаучноистраживачкогпројектагосподина
Никодијевићаодносиосенапериодавгуст–децембар1941.годинеиоб-
јављен јеуГо ди шња ку за ис тра жи ва ње ге но ци да (бр.8 за2016,стр.
169–213),иможесепронаћиинасајтуМузејажртавагеноцида.Други
деоодносисена1942.годину,ибићеобјављенуновомбројупоменутог
часописа(бр.9за2017.годину,стр.95–117).Урадујеистраживањеза
преосталератнегодине.

Никодијевићеврадјепрвикоракуметодологијинаучноистражи-
вачкихпројеката.Другијепрегледсачуванеидоступнеархивскеграђе.
Следећикорациприпадајустатистичарима,демографима...Атеконда
можемодаговоримооприближнимбројевимастрадалихјертачнебро-
јевеникадаиниконећеутврдити!
Накрајумали,искренисаветЖивановићу,Крестићуињимасличним:
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Оставитесепричаотемамакојимасенистебавилиупротеклихвишеод
полавека,јерћетесвојимречимананетисамојошвишештете.Препу-
ститетоонимакојимајетострукаиобавеза,атаквих,верујтеми,има
међумлађимишколованимСрбима!

–––––––

Проф. др С. Жи ва но вић, „По во дом увре да и не и сти на ко је је јав но из
ре као Вељ ко Ђу рић Ми ши на“, Борбазаверу, 27. април 2017. го ди не6

Усвојимизлагањима,којејепренеловишемедијауСрбијиВељ-
коЂурићМишина,ДиректорМузејагеноцидауБеограду,јеизјавиосле-
деће:„СрбољубЖивановићje1964.годинебиомлађиасистентЗавода
заанатомијуМедицинскогфакултетауНовомСаду.Почеткомгодине,
вољомидозволомвисокихполитичкихидржавних(значиибезбедно-
сних)структура,постављенјезачлананарочитекомисије...“(нијетач-
но)„...дасветобудефотографисаноиснимљенофилмскомкамером“...
(нијетачно)„...утимдоступнимјавностидокументимавидисенешто
сасвимдругоодоногаштопоследњихгодинаЖивановићприча,другим
речимаобмањујејавност“(тојечистаувреда).„Оносимтогасвесноис-
кривљујечињенице.“

Овеувредеинеистинеупућенемени,академикугосодинуВасил-
јуКрестићуидругимакојисебавепроблемомхрватскихлогорасмрти,
ВељкоЂурићМишинапоказујесвојенезнање.Њемунијепознатонионо
штосурадилињеговипредходницинаместудиректораМузејагеноци-
дауБеограду.ИзгледаданијечитаониЗборникеизлагањаидискусија
сашестМеђинародмихконференцијаоЈасеновцуодржанихуЊујорку,
ЈерусалимуиБањаЛуцикојисуобјављенинаенглескоминасрпском
језику,увидудебелихкњига.Нисумупознатиниразговорисапреживе-
лимлогорашимаЈасеновца,адисковисатиминтервјуимасупредатиње-
говоммузеју.Онсепозиванадваделаизвештајаобјављениху„Катена

6„Ауторски“текстовиСрбољубаЖивановићасуписаниналатиничнојтастату-
рипаихуредницисајтовапребацујунаћирилицу.Уредници,међутим,недирајуброј-
негрешкеутексту.ПажљивимупоређивањемнеколикоскорашњихЖивановићевих
текстовалакосеуочавасавременаметодаписањапознатаподназивом„copy–paste“
пасеиистегрешкепонављају.Овајтекстједобарпримерзаовутврдњу!Живановић
каошколованиобразованчовектешкодабиправиобројнегрешкепајемогућепрет-
поставитидагајенекадруга(полуписмена)особаписала.Питањеауторстватекстова
којејепотписиваоСрбољубЖивановићимавишеоснова:његоваживотнадоб,бројне
грешкекојенеправиобразованичовек,бројнипримеридасепојединикомплетнипа-
сусиреплицирајуувишетекстова...ПосебноместоуовомконтекстуимајуписмаДра-
ганеТомашевићМинистарствукултуреиинформисањакојајеслаласаЖивановићеве
електронскепоштештоможебитииодговорнапитањеауторства.
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Мунди“,којинисупотпуни.ЦеоИзвештајјеобјављеннамеђународној
конференцијио Јасеновцунакојој јебиоприсутанидиректорМузеја
геноцидаизБеограда(радисеоМилануБулајићу–при мед ба при ре ђи
ва ча).ГоворећиобројужртаваЈасеновачкогсистемахрватскихлогораза
истребљењеСрба,ЈеверејаиРома,МеђународнакомисијазаистинуоЈа-
сеновцу(укојојнијебилопредставниканиСрбаниХрвата)јеутврдила
дасуримокатолициХрватиутомсистемулогоразаистребљењеубили
преко700000Срба,23000Јеврејаи80000Рома,међукојимајебило
110000децеиспод14годинастарости.НаМеђународнојконференцији
оЈасеновцу,накојојсуутврђенитибројеви,биојеприсутанидиректор
МузејагеноцидаизБеоградаисадашњиепископСлавонскиг.ЈобанЋу-
либрк.Никаданисудиглисвојгласпротивтеодлуке.

Јаличнознамдасеникаданећеутврдититачанпоименичанброј
жртаваЈасеновца,јернезнамоколикојенерођенедецеизвађеноизутро-
бамајки,незнамоколикојеособаспаљеноуПаћилијевомкрематорију-
му,незнамоколикојежртаваскуваноуказанимазаправљењесапуна,
којисусетаданалазилиуДоњојГрадини,незнамониколикосулешева
однелеводеСавеиДунава,коликојелешеваизбаченихнаобалесахра-
њеноналокалнимгробљимакаоННособеитд.Јасамличномесецима
гледаотелешевекојејеносиоДунав.НезнамониколикосулешеваХр-
ватиизвадилиизмасовнихгробницаиспалили.Знасесамодајенађено
двавагонапепелаприликомослобађењаЈасеновца,итд.

МенијеличнопричаоДрагојлоЛукићдајенашаоблизу20000
женаидецекојесуХрватипокупилисаКозаре.Међутим,тонисубиле
свежртведецепобијенеуЈасеновачкомсистемулогоразаистребљење
Срба,ЈеврејаиРома.ТачанбројјеутврдилаМеђународнаконференција
оЈасеовцу.Свистатистичари(одкојихвећинаникаданијепосетилани
Јасеновац,ниДоњуГрадину)заснивајусвојерачуненапописуиз1931.
годинеинаразнимпредвиђањима.Онинепоседујустварнечињеницео
бројужртава.СвеовоједобропознатоВељкуЂурићуМишини.Међу-
тим,он,вероватно,радиличнекористи,покушавадавређањемнаучни-
канаправинекуличнукорист.

ОвихданајеМузејгеноцидаизБеоградаорганизоваоједнувео-
маслабу,беднуинеодговорнуизложбуоЈасеновцу,упрестижмојгале-
ријиПрогресуБеограду,накојојпосетиоцинисубилиустањудавиде
ништаодматеријалаогеноцидунадСрбима,ЈеврејимаиРомимакојим
овајмузејрасполаже.ГлавниорганизаторовеизложбејеВељкоЂурић
Мишина.

СматрамдагосподинуМишини,каодиректоруМузејагеноцида
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уБеоградуостаједасеизвинисвимаонимакојејесвојимнеодговормим
изјавамаујавностиувредиоидасеодрекненеистинакојејеизговорио,
јермусеможедеситидасепротивњегаповедесудскипоступак,пошто
онпредстављајавнуличност.

–––––––

Вељ ко Ђу рић Ми ши на, „До кле ће ста ри го спо дин Жи ва но вић да 
под ва љу је о те ми о ко јој ни шта не зна“, Борбазаверу, 5. мај 2017.

Послечитањареакцијеакадемикапроф.дрСрбољубаЖиванови-
ћанасловљене„ПоводомувредаинеистинакојејејавноизрекаоВељко
ЂурићМишина“намојтекст„Неспретнаподметањаилажипроф.др
СрбољубаЖивановића“тешкојеконтролисатитастатуру,односнопи-
сатикоментараостатиуграницамапристојностибезобзиранањегове
речикаоштосу,например,„грознаувреда“,„неуспелаисрамнаизло-
жба“итакодаље.Ипак,безобзиранатоштопоштујемдубокегодине
господинаЖивановића, морам да употребим речфолирант (онај који
свеснообмањује),мадабиречлажовбиладалекоисправнија.

Уприлогквалификације„лажов“нудимфаксимилделаизвешта-
јаекипеистраживачаЈасеновцаиДоњеГрадинеиз1964.године:Ca te na 
Mun di,I,ур.ПредрагЈ.ДрагићКијук,Краљево,1991,769.Наиме,натој
страницидословнопише:„Утокурадафотографисанесусвефазеис-
копавањаисвиналази,апоредтогапосебнаекипавршилајеснимање
радаекипе“!

Дабихоправдаоупотребуречи„фолирант“требалобидаједо-
кажемпроверљивимчињеницама.Стога,пођиморедом:

1.Унајригиднијимвременимакомунистичкевластикрајем1963.
године,упартијскомидржавномврхуодлученоједасе(највероватније
зарадпредстојећихразговораонаплатиратнештетеодСавезнеРепу-
бликеНемачке)припремеконкретниподациожртвамакојесустрадале
одприпадниканемачкихвојнихформацијаињиховихсавезника1941–
1945.годинеуЈугославији.Стогајеодлученодасеизвршипопискоји
ћеспровестиСавезнапописнакомисијаузпомоћрепубличких.Утом
контекстуодлученоједасеобаведелимичнаистраживањагробиштау
ЈасеновцуиГрадини.

Иовомприликомпонављам:ископавањасувршилеособеодна-
рочитог поверења ондашњих југословенских партијских и безбедоно-
снихслужби.Оодлукамаопописуиископавањимаимадовољнодо-
ступне грађе у Архиву Југославије у Београду, фонд ССРНЈ, као и у
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АрхивуБоснеиХерцеговине,истоименифонд.Извештајекипекојаје
вршилаископавањамогућејепронаћииуИсторијскомархивуБеограда.

Добрипознаваоциновијеисторијеиполитичкогсистемакомуни-
стичкеЈугославиједобрознајудајеврхПартијебиоапсолутнигоспо-
дар.ТврдњастароггосподинаЖивановићадајеископавањеиницирало
удружењелогорашајеизмишљотина.Узгред,зналипоменутигосподин
кадајеформиранопоменутоудружење,далијебилојединственоилиу
свакојрепублиципоједноитакодаље?

2.СтаригосподинЖивановићвишеоддеценијеупорнопомиње
некаквуМеђународнукомисијузаистинуоЈасеновцуињене„закључ-
ке“.Узгред,знајуличлановите„комисије“данаброједесетименастра-
далникауЈасеновцу!ДасупрочиталиподаткехрватскеЈавнеустанове
спомен-подручја„Јасеновац“виделибинештовишеод83.000именаи
презименастрадалника.(Малолијеитолико!)Вишеименаипрезимена
иманасајтуJasenovacresearchinstitutуЊујорку!Музејжртавагеноцида
објавиојенаинтернетусвојепојединебазеподатака.Нисамбројаоиме-
наипрезимена.Али,знамдаихнема803.000!

Нијеместонивреме,додушенинивомогопонента,дараспра-
вљамоометодологијиистраживањаратнихгубитака.Узгред,мождаби
отојметодологијимогаодастароггосподинаподучиакадемикВасилије
Крестић,додушеподусловомдаионзнатутему!

3.СтаригосподинЖивановићнаписаиовакверечи:„Постављасе
питањедалијегосподинЂурићМишинапогоднаособадаидаљеобавља
дужностдиректорауМузејугеноцидауБеограду,послесвојихнападана
академикаВасилијаКрестића,ВиктораНовакаиСрбољубаЖивановића“.
Морамдаганајпреупитамзаштоиовомприликомподмећејерјаусвом
текстунисампоменуоВиктораНовака.Друго,каквевезеимаВасилије
Крестићсаистраживањемратнихжртава,аоЈасеновцудаинеговорим?
ТачноједасамспоменуоКрестића,алиусасвимдругомконтексту!

Судећипопомињањутрећеличностиуовомконтекстујасноједа
старигосподинЖивановићнијеписаотекст„Одговорпроф.дрВељку
ЂурићуМишини“.Уприлогтврдњеидеинеколикоследећихреченица:
„Менијепознатоданикаданећемопоименичнодаутврдимобројжрта-
ваујасеновачкомсистемухрватскихлогоразаистребљењеСрба,Јевре-
јаиРома,јернезнамоколикојежртаваскуваноуказанимазаправљење
сапуна,не знамоколико јенерођенедецеизвађеноизутробамајкии
убијено,незнамоколикојежртавабаченоуПаћилијевупећиспаљено,
незнамоколикојелешеваизбачеонаобалеСавеиДунаваисахрање-
ноналокалнимгробљимакаоННособе.Јасамличномесецимагледао
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лешеве из Јасеновца како плутајуДунавомитд.“Исти цитат, са свим
словнимгрешкама,могућејепронаћиуњеговимдругимтекстовимао
Јасеновцу.Стогаседазакључитидатоуместоњегапишенекодруги,
истогнезнањаиколичинезлобе...

4.Злобнеречио„неуспелојисрамнојизложби“небихкомен-
тарисаоосимпитања:Којеод1945.године,унекадашњојЈугославији
исадашњојСрбији,уистиконтекстсрпскогстрадањаставиоЈадовно,
Јасеновац,КозаруиСајмиште!Живановић?Крестић?

5.СугестијастароггосподинаЖивановићадатребамдаподне-
семоставкунаположајдиректораје,најпростијеречено,подла:јасам
школованиисторичар,имамвишеодтридеценијеискустваумузеоло-
гији,архивистици,просветиистекаосамсвојеместоутимструкама.На
положајв.д.директорапоставиламејеВладаионамеможеразрешити.

6.ТврдњастароггосподинаЖивановићадасамсе„супротставио
изложбиоЈасеновцуприређенојуНароднојскупштиниРепубликеСр-
бије“јејошједнанамернаподвала.Прво,сматрамдасууистојравни
оноиспредиухолуСкупштинеатоје,најпростијеречено,ругањездра-
војпаметииспрдањесаструкомитрагедијом!Узгред,рецензијузаоно
ухолуСкупштине,премаписањуПо ли ти ке,даојеакадемикВасилије
Крестић,(вероватно)задобрепаре!

Накрају савет старомгосподинуЖивановићу: када стеуЛон-
дону,шетајтемалопоономњиховомчувеномпарку, јертамоможете
домилевољеговоритиглупости.Наскојинештознамо,атуубрајами
себе,итосмодонеклепоказалиуразнимприликама,оставитенамиру.
Уосталом,штастеотемиокојојрасправљамо–оЈасеновцу–запроте-
клихпетдеценијаурадиликрознаучноистраживачкипосаодабиданас
исутрамоглодасекажедајеврхунскидоприносразјашњењуузрока,
размераипоследицавеликогстрадањасрпскогнародау20.веку!

–––––––

Ака де мик С. Жи ва но вић, „Еп. Сла вон ски Јо ван Ћу ли брк стал но 
ума њу је број жр та ва у Ја се нов цу“, Борбазаверу, 15. сеп тем бар 2019.

ЕпископславонскиЈованЋулибрк,загребачкиђак,когапаћавла-
даРепубликеХрватске,сталносетрудидаумањибројжртавакојесу
побилиХрватиимуслиманиуЈасеновцуиДоњојГрадини,стратишту
набосанскојстранирекеСаве.

Оннепоседујеникакведоказезасвојетврдње,постоникадани-
јеископаваомасовнегробницежртавахрватскоггеноциданадСрбима,
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ЈеврејимаиРомима,нијеличнопосматраолешевеизЈасеновцакојису
годинамапловилиСавомиДунавомитд.Ослањасенарадовесавреме-
ниххрватских„историчара“којипокушавајудаумањебројжртаваида
прогласеконцентрационилогоруЈасеновцуза„раднилогор“.

Цулибркјеборавиопреко10годинауИзраелу,гдејерадиосвој
магистарскирад,закојијепросечномстудентупотребно1до2године
дагагауради.ОнпотпуноигноришерадовестручњакаизЈадВашем
музејауЈерусалимуирадовебројнихмузејахолокаустауИзраелу.

Нажалост,онсенаметнуоСПЦивладиСрбијекао„стручњак“за
холокауст,пајетакопостаоепископСПЦ,председникУправногодбора
МузејагеноцидеуБеограду,руководилацпројекталогораСтароСајми-
штеуЗемунуитд.СадасеспремадауНароднојбиблиотециСрбијеу
БеоградуодржипредавањеосмањеномбројужртавауЈасеновцу.

СкупуНароднојбиблиотециСрбијеуБеограду,21.октобраове
године,организујеМузејгеноцидаизБеоградачијиједиректорВељко
ЂурићМишина,којиморадаслушаепископаЋулибркакојијепредсед-
никУправногодбораМузеја.

Иначе,ВељкоЂурићМишинајеисторичаркојиникаданијеис-
копаваомасовнегробницежртавауЈасеновцу,нијегледаолешевекако
пловеСавомиДунавом,акаоисторичарбираиобјављујеонадокумен-
такојапоткрепљујуњеговетврдње.Онпотпуноигноришеналазеста-
тистичара,официраиобавештајацаизСловеније,Немачке,Италијеи
Хрватскеуколикосуусупротностисањеговиммишљењем.Позтатоје
даНемачкиобавештајцииофицирикојисуписалисвојеизвештајеХи-
тлеруисвојимпретпостављениманикаданисулагали.

ЂурићМишинасеослањананеуспелуанкетукојујечакитада-
шњакомунистичкавладаЈугославијеодбацилакаонепотпунуинеисти-
ниту.ЗатопокушавадаприкажедајебројжртавауЈасеновцубиодалеко
мањи.

Све овакве тврдње су сасвим у супротности политици држа-
веСрбијекојасеборипротивпокушајаРепубликеХрватскедаумањи
мбројжртавауЈасеновцу,даЈасеновацпрогласиза„раднилогор“укоме
сунаводнокомунистиубијалиХрвате,дапрогласиСрбезафашистеисл.

ЛешевижртавакојесуХрватиимуслиманипобилиуЈасеновцу
иустратиштууДоњојГрадини,набоснаскојстранирекеСавеношени
суводамаСавеиДунаватокомвишегодина.Јасамличнопосматраоте
лешеве.

Уједномпериоду јепротокрекеСавекодБеоградабиотолико
загушенлешевимадасуНемциморалиминамадаразбијајунагомилане
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лешеве,асмрадодраспаднутихлешевасешириоцелимБеоградом.Ја
сетогадобросећам.

ТакођесесећамдајеЦрвениКрстСрбиједелиосапуннаправљен
одскуванихлешева,јерсуХрватикувалилешевеСрбадабиправилиса-
пун.КазанизакувањелешеваСрбаиисадасемогувидетиуДоњојГра-
дини.Кадасуженесазналедајетајсапуннаправљенодљсдкемасти,
никовишенијехтеодаузиматајсапун.

ЈасамличноископаваомасовнегробницеуЈасеновцуиуДоњој
Градинијош1964.године.МенејезарадуЈасеновцуиуДонојГрадини
припремаопрофесорсудскемедицинеСвеучилистауЗагребуДр.Анте
Премеру.ОнјекаопротивникПавелићаињговеполитикебиозаточену
Јасеновцу,пајеочимастручњакапосматраосвезлочине.Његасупри-
моравалидавадилешевезртаваизмасовнихгробницаидаихспаљује
дабисеумањиотрагзлочинакојисупочинилиХрватиуЈасеновцу.Када
суборциНародно-ослободилачкевојскеушлиулогоруЈасеновцу,зате-
клисупрекодвавагонапепелаодспаљенихлешева.

Јазнамданиконикаданећемоцидатачнопопишесвежртвехр-
ватскоггеноцидапротивСрба,ЈеврејаиРоме,јернезнамоколикојеле-
шевабаченоурекуСаву,коликојелешевасахрањеноналокалнимгро-
бљимакаоННособе,незнамоколикојеживихимртвихособаспаљено
уПаћилијевомкрематоријуму,коликојељудискуваноуказанимазапра-
вљењесапуна,коликојенерођенедецеизвађеноизутробамајки,колико
јеукопаноунасипедужСаве,коликојепотопљеноујезерукодсадашњег
споменика,коликојепомрлоодглади,зиме,инфекција,инфестацијаитд.

СвакипокушајдасеумањибројжртавапобијенихуЈасеновцуи
уДоњојГрадиниморабитибезуспешан.

МенечудидајеНароднабиблиотекаСрбијеуБеоградупристала
дасеуњенимпросторијамаодржискупнајављенза21октобар.Овај
скупјепотпуноусупротностисаонимштојерекаоПредседникСрби-
јеАлександарВучићговорећиуДрвару.Никонеможедадасмањује
бројжртаваидапроглашаваСрбезафашисте,кадасезнадасусеСрби
увекборилипротивфашизма.

–––––––––––––

Ака де мик Ср бо љуб Жи ва но вић: Стра да ња Ср ба, Је вре ја и Ро ма у ја
се но вач ким ло го ри ма смр ти, Борбазаверу, 15. де цем бар 2020. го ди не7

Пошто нове генерацијеСрба често заборављајушта се десило

7Видетипретходнуфусноту!
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саСрбимауримокатоличкојНезависнојДржавиХрватској,ипоштоо
злочимаримокатоликаХрватаништанеучеусвојимшколама,морао
самдапоновонапишемнештооономестосамличновидеоприликом
истраживањамасовнихгробницаримокатоличкогихрватскогтерорау
ЈасеновцуиуДоњојГрадини,1964године.

Неке владике Српске Православне Црквесада заборављају
оноштојенекаданаписаоиобјавиосветивладикаНиколајВелимиро-
вићожртвамасрпскогнародауХрватској.Онјебиовеликипротивник
нациста,пасугаНемцизатозаточилиуманастирВојловицукодПан-
чева,пазатимузлогласниконцентрационологоруДахау.Поњеговим
речиматадамусејавиосамгосподИсусХристос.Такође,појединевла-
дикеСрпскеПравославнеЦрквенечитајунапримерМеморандумиз
1942годинеострадањуСПЦтокомпостојањаНезависнеДржавеХрват-
ске,одстранеримокатоликаХрватаисвештеникаримокатоличкецркве.
РимокатолициХрватисутадапобилисвевладикеСПЦисвесвеште-
нике(послесвирепогмучења)којинисууспелидаизбегнууСрбију.У
свимпрогонимапротивСрба,ЈеврејаиРоманарочитосусеистицали
свештенициримокатоличкецркве.Поредњих,злочинесувршиликри-
жари,крижарке,часнесестре,орловиидругиримокатоличкиактиви-
сти,посебноФрањевциизСиркогБријега,Мостара,Сарајеваидругих
самостана.Наравно,римокатоличкацрква сеувектрудиладапикрије
злочинесвогасвештенстваиримокатоликаХрвататокомвишевекова
борбепротивправославља.уАустроугарскојцаревини,каоизавреме
постојањаЈугославије,каоиуНезависнојдржавиХрватској.Насличан
нацинсусеримокатолиципонашалиипрликомграђанскогратауЈуго-
славијитокомдеведессетихгодина,кадасуСрбимасовнопротеранииз
тадашњеРепубликеХрварске.РимокатоличкисвестенициисадауРе-
публициХрватскојводенепрестануборбупротивсвихСрбаиЈеврејау
Хрватској.ЗавремепостојањакраљевинеЈугославијенијесеписалои
говорилоозлочинимаХрвата,римокатоликадасенебиувредиоХрват-
скинарод.НизавремекомунистичкедиктатуреуЈуголавијинијесео
томеговорилозбогполитикетз.„братсваијединства“.Усадашњевре-
месеотоменеговоризбогтз.„регионалнесарадње“.Тонедозвољава
ниЕвропскаУнија,НАТОиАмериканци.Такосуримокатоличкепапе
увекподржавале своје римокатоликеХрватенаштетуСрба, Јеврејаи
Рома.НапримерикардиналРацингер,кадајепостаопапајеподржавао
иблагосиљаохрватскекољацеизЈасеновцаидругихместа.ПапаЈован
ПавлеДругијебеатификоваоусташкогзлочинца,загребачкогнадбиску-
паАлојзијаСтепинца,когасадаславицелаХрватска.Онјеприликом
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посетеБањаЛуцибеатификоваоглавногидеелогаусташтваХанцаИва-
наМерцаитобашусамостануПетрићевацизкогајефратарВјекослав
Мајсторовић-Томасевићизврсиопокољсрпскедецеуосновнојшколи
уДракулици,урудникеРаковацитд.НацелуБањаЛукесетаданалазио
ифрањевцГутић, који је срушио саборну цркву уБања луци.О све-
мутомеможесепрочитатиуХрватскојштампиизтогдоба.Знаседа
суримокатоличкисвештеницисиловалидевојкеимладежене,пааих
послесиловањаубијали.ОнисупљачкалиСрбе, ЈеврејеиРомеичи-
нилиидругезлочине.Премаамеричкимизворима(аонисупреробили
свенемачкеизворе)преко140римокатоличкихсвестеникајеокрвавили
својеруке.Злочинејеустваричиниосавхрватскинародихрватскадр-
жава,којаједонеланајгрознијерасистичкезаконе.Хрватскисељацису
убијалисвојекомшијеСрбедабиимотелилетину,стоку,алатидаби
сеуселилиуњиховекуће.Хрватскиђацисусиловалисвојеучитељице.
Истосурадилиистуденти,интелектуалци,војскаитд.Римокатолкиње
ХрватицеисадаучесвојудецудамрзеСрбе,ЈеврејеиРоме.УНДХСр-
бииЈеврејисуморалиданосетраке.Билоимјезабрањенодаживеупо-
јединимделовимаграда.Моралисудаидукаостокасрединомколовоза,
анетротоарима.Свекафанесуистакленатписе:“Србима,иЈеврејима
ипсилазабрањенулаз”.ХрватиРомеуопштенисубројали,већсусамо
бележилибројвагонаукојимасуРомидепортованиуЈасеновац.Сада
ппојединевладикеСПЦпрелазепрекотогстрадањаСрба,ЈеврејаиРома
одстранеримокатолика,њиховихпапаидржавеВатикан.

Међунардодна комисија за истину о Јасеновцу која је заседала
уЊујоркупочеткомдеведесетихгодина(тадајејошувекпостојалаЈу-
гославија)подпредседништвомамеричкогпрофесораБернардаКлајна
изЊујоркајеутврдиладасуримокатолоциХрватиубилиуЈасеновцу
преко700000Срба,23000Јевреја (ане33000)и80000Рома,аме-
ђужртвамајебило110000децеиспод14годинастарости(садасепо-
мињесамо20000децесаКозаре,коју јепописаоДргојлоЛукиц). .У
тојКомисијинијебилониСрба,ниХрвата,нитибилокогасатеритори-
јеЈугославије,већсамоструцњацисасвихпетконтинената.Садашњи
“историчари”уСрбијиипојединевладикеСПЦнеспомињуовенаводе
Међународнекомисије.

Јаличносматрамдасеникаданемозеутврдититачанбројжрта-
вауЈановачкимлогорима.ХрватисуживеивезанемртвебацалиуСаву
иУну.ВодеСавеиДунавасуизбацивалилешевенаобале,пасутиле-
шевисахрањиваниналокалнимгробљимакаоННособе.Минезнамо
коликосуособаХрватизакуцализадрвећедабилаганоумиралиуте-
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шкиммукама.Ми смо затекли у Јасеновцумного таквог дрвећа. Јед-
нодрвосеисадаможевидетиуДоњојГрадиникао“ТополаУжаса”.
Незнамониколикојеособаспаљеноутз.Паћилијевомкрематоријуму,
коликојењихскуваноуказанимазаправљењесапуна(тиказанисеи
садмогувидетиуДоњојГрадини),коликојежртаваубијеноизатрпано
унасипима,коликојењихпомрлоодглади,временскихнепогода(би-
лисузаточенинаотвореномпростору,разнихинфекцијаиинфестација
итд.ЈасамличнопосматраолешевекојејеДунавносиоизЈасеновца,
итоданимаимесецима,дањуиноћу.Дунавјетакоизбациоигомилу
лешевакодБеограда.ИсадасекодкулеНебојшеналазиједнамасовна
гробница,којајесадазараслаукоров,Отојгробницијеписаоивладика
АтанасијеЈефтић,каоиархитектаПеђаРистић.Јаникаданемогудаза-
боравимлешједнеженекојујеДунавизбационаобалу,тамогдесамсе
јаиграосамојоммаломсестром.Ималајенасебинекиџемперцрвене
боје.СећамседајеипротокСавекодБеоградабиозагушенлешевима
изЈасеновца,Немцисуморалиминамадаразбијајутенагомиланеле-
шеведабиослободилипротокСаве.Смрадодтихраспаднутихлешева
сешириопрекоцелогБеограда.

УтокуископавањамасовнихгробницауЈасеновцуиуДонојГра-
динивиделоседасејамеразликујупосадржају.УЈасеновацсудово-
ђениљудикојесуХрватипредходноопљачкалиувишеод1100места
утадашњојНДА.Кодтихљудивишенијебилоникаквихпредмета.У
ДоњуГрадинусудовођениљудидиректноизместагдеуихпокупили.
Двођенисудоивицемасовнегробнице,тусуихубијалиибацалиујаму
сасвимстваримакојесуносилиссобом.Утимгробницамасмонала-
зилиицуцлезамлеко,шерпе,флашицезамлекоитд.Билојеиштакаи
другихналаза.

НикоодХрватанијехтеодаучествујеурадутекомисијесудских
антрополога.СамосуСловенцииСрбибиличлановиМенејезараду
ЈасеновцупорипремаопрофесорсудскемедицинесвеучикиштауЗагре-
бупрофесорАнтеПремеру.Онјекаопредратникомунистабиозаточен
уЈасеновцу,гдејеочимастручњакапосматраокаквезлочинечинеримо-
католициХрвати.Његаприморавалидавадилешевертаваизмасовних
гробницаидаихспаљује,дабисеумањиозлочин.Кадасуборциконач-
ноушлиуЈасеновачкилогор,затеклисудвавагонапепелаодспаљених
лешева.ТадашњидоживотнипредседникЈугославије,ЈосипБрозТити
никаданијехтеодапосетиЈасеновац,иакојетудапролазиовишепута.
КомунистичкапартијаХрватскеникаданиједозволиладасеожртвама
Јасеновцаговори.
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ВладикеСрпскеПравославнеЦрквекојисесада залажу запо-
мирењесаримокатолицима,који такођеучествујуурадуКомисије за
признавањезлочинцаСтепинцасасветитељаримокатоликатребалоби
дапрочитајуоноштојеранијеобјавилаСПЦусвојимгласилима.Могли
бидапрочитајуирадовеПредрагаДрагићаКијука,МагнумЦрименри-
микатолицкогсвештеникаНовакаВиктораидругих.Нажалост,разни
историчариуСрбијисетрудедаизврћуцињенице.Такавјеидиректор
МузејагеноцидауБеоградуВељкоЂурићМишинаислични.Такавје
ивладикаславонскиСПЦјованЋулибрккојисадаумањујубројјасено-
вачкихстрадалника.СвионисадарадепротивнастојањавладеСрбијеи
РепубликеСрпскедасеистинасадаобелодани.

3. Полуистине и неистине Србољуба Живановића

НемогудаСрбољубуЖивановићуспоримзнање,професионал-
ностидоприносмедицинскимнаукамајерсамшколованудругојобла-
сти.Мојодноспремањемутемељисенаубеђењудаготовосвимсвојим
тврдњамаотемамаувезисаНезависномДржавомХрватскомнаноси
великуштету историјској истини.Наведени интервјуи и другеформе
управо топотврђују јер је уњимамноштвополуистинаинеистина а
истинеготоводаинема.Доовогзакључкадошаосампажљивимишчи-
тавањемЖивановићевихтврдњиизобласти–историјасрпскогнарода
иСрпскеправославнецрквеу20.веку–којојсампосветиовишеодтри
деценијерадакојијеуразнимформамадоступанјавности.

ТребалобиприличнопросторакакобинебројенеЖивановићеве
тврдње које је изговарао у протекле три деценије појединачнопобио.
Сматрамдајезапочетакбилокорисночитањепоменутихизвештајаса
ископавања.

***
Остаје нејасно зашто се разне тврдње СрбољубаЖивановића,

којесуудиректнојвезисањеговимучешћемуистраживањима1964.
године,којеизговарапротеклихдве-тридеценијепосадржајудијаме-
тралноразликују.Истовремено,лакоихјепобитииуказатинаауторову
превртљивост.

ПажљивимчитањемзакључкаИзвештајаоископавањимауДо-
њојГрадинилакосууочавајуконтрадикторности.Тако,например,на
једномместустоји:„Bušotinesupokazaledajenačinsahranjivanjabioraz-
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ličit i da ima grobova sa spalјivanjem, kuvanjem itd.“Десетак реченица
даљејенаведено:„Miniujednomslučajunismonašligrobniceukojimasu
sahranjivanileševikojisudovoženi,ilipakgrobovesasagorelimleševima.
Sviznacigovoredasužrtvečijesmoskeleteproučavalibileubijanetunalicu
mestaidasuodmahpadaleugrobnicu.“

Самоувереношћу и препотентношћу Србољуб Живановић, у
ствари,маскираригидниаматеризамкојијеочигледанубројнимпри-
ликама.Тако,например,волидапонављаследећеречи:„НалазиМе-
ђународнекомисије заистинуо Јасеновцу су веомадрагоцени, јер се
темељеначињеницамакојесунаучнопотврђене.Нанамаједатечи-
њеницеприхватимо,даихкористимоусвојимрадовимаинаступима.“
Живановић,међутим,никаданијенавеоједнучињеницукојапотврђује
поменутеречи.

Овојеправоместодасемалопозабавимочињеницамаи„чиње-
ницама“!Уосталом,идеморедом:

Про блем члан ства у Кра љев ском ан тро по ло шком ин сти ту ту:
Живановићтврдидаје1963,значигодинуданапреодбранедоктората,
биоизабранзачланаКраљевскогАнтрополошкогинститута.(„Одговор
проф.дрВељкуЂурићуМишини“,Бор ба за ве ру,4.мај2017).Бићеда
сеЖивановићмалопрерачунаоуброју,тојестугодини!

Раз ло зи бе жа ња из Ју го сла ви је 1965. го ди не:СрбољубЖива-
новић је тврдио да јеморао да побегне из Југославије због резултата
истраживањау Јасеновцу.Постоје,међутим,идругиразлози–реч је
онезаконитимрадњамањеговесупругеСофијеДавидовићЖивановић,
археологакојајеископавањаналокалитетимауСремскојМитровицииз
периодавладавинеРимскогцарстватимпросториманапраснопрекину-
лаиотишлаизЈугославије,очемупостојидовољнорелевантнеграђеу
штампиидокументацијиАрхеолошкогинститутатогавремена.

Про блем об ја вљи ва ња ин тер вјуа:Живановићјепомињаодаје
непосреднопослезавршеткаископавањауДоњојГрадини(крајсептем-
бра 1964) дао интервјуМомчилуМомиСтефановићу, новинару днев-
никаПо ли ти ка али да он није објављен због оногшто је он рекао о
Јасеновцу.Мадајетутврдњутешкопроверити,онасеможедовестиу
контекстсличнепричекојујеиспричаонаседнициТрећемеђународне
конференцијеоЈасеновцу30.децембра2002.уБањојЛуцинагласивши
даје2001.годинедругомновинаруистогдневникадаоинтервјуоистој
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теми(Јасеновцу)алиданионнијеобјављен(„највероватнијезбогцен-
зуреилиаутоцензуре“).Десетакминутакаснијенатеречиреаговаоје
МиланБулајићнаводећидајеинтервјуобјављенутакозваномунутра-
шњемиздању(неиубеоградском)испецијалномиздањукојесештам-
панаенглескомјезику!(Тре ћа ме ђу на род на кон фе рен ци ја о Ја се нов цу,
Зборникрадова,БањаЛука,2007,134.)

Про блем во ђе ња еви ден ци је ло го ра ша:Свионикојипознају
системнацистичкихконцентрационихлогоразнајуданемачкупеданте-
ријукојасеогледалаиувођењуевиденцијеологорашима.Иакопостоји
једносведочењедасуусташеулогоруЦигланиводилиевиденцијузато-
ченика,општепознатоједаевидентирањаукласичномсмислуречиније
било.ТозначидајеЖивановићеватврдњадајеготовосвакиусташаза-
писиваокогајеикадаубиоапсурдна!(Ве сти –Франкфурт,21.новембар
2012,ГоранаГлигоревић)

Про блем из бо ра чла но ва еки пе за ис ко па ва ња у Ја се нов цу:
Живановићтврдидастаријеколегеизразнихразлога,паиизстраха,
нисупристајаледабудудеоекипеистраживача.Тонапростонијеистина
јерсупреЖивановићаистраживалидругикојисуималиивишазвања
иискуства(Шерцељ,Бућић).ПосебнајепричадалијеСлужбадржавне
безбедности(СДБ)утицаланасаставекипеимајућиувидуњиховууло-
гуусложенимполитичкимпословимакаоштојеископавањенаместу
концентрационоглогора.

О уче сни ци ма при прем них ра до ва:Екипамакојесуистражи-
валеуДоњојГрадинииЈасеновцупомагалисунаспецифичанначин
ираднициДржавнебезбедностиизБосанскеДубице.Тачињеница је
видљивауизвештајуистраживачадрАлојзаШерцеља:–„2.Da su se
radoviodvijalibezsmetnjiipoteškoća,uvelikojezaslugadrugaprof.E.Pro-
hića,koji jeuzpomoćSBizBosanskeDubiceorganiziraočišćenjeterena,
obezbjedioradnusnagutesmještajistalnosudjelovaonabušenjima.“–Алојз
Шерцељ,„IzvještajobušenjimanaGradini“.

Са став еки пе:Документацијаоископавањимасадржиконкрет-
неподатке о саставу екипе:Живановић,БродароваиПогачник.Неја-
снојезаштоЖивановићтврдидајеутојекипибиоиархеологЗдравко
Марић,кустосЗемаљскогмузејауСарајеву.Његовогимена,међутим,
неманиу једномизвештајуоистраживањима.Марић је,додуше,био
некаврстаконтролора.Уосталом,уњеговојбиографијинепомињесени
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ЈасеновацнитиДоњаГрадина!Марићје,уствари,бионекаврстакон-
тролоракојијепратиоизвеснефазеископавања.Уосталом,уњеговим
биографијаманемапоменадајеучествоваоуископавањимауЈасеновцу
иДоњојГрадини.

Про блем вре ме на ис ко па ва ња:Сачуванизаписницинедвосми-
сленоказујуопочеткуизавршеткуископавањакакоуЈасеновцуиуДо-
њојГрадини.СобзиромнатодајеЖивановићучествоваоусастављању
извештајаипотписаоих,нејаснојезашточестоговоридасуистражива-
њатрајалатримесецаиудвегодине!

О фи нан си је ри ма ис ко па ва ња:тајјепроблемуприличнојме-
ри разјашњен у тексту.У овом контексту требало би ипак са одређе-
номдозомрезервеприхватитиречиЗдравкаМарићакоји јетврдиода
јебосанскохерцеговачкоИзвршновећеобезбедилоизвестандеоновца
за ископавања на територији те републике, мада томоже бити и тач-
но.Наиме,ондашњисистемфинансирањауказуједасуИзвршнавећа
ХрватскеиБоснеиХерцеговинеобезбедилапотребанноваципросле-
дили га републичким борачким организација које су стриктно водиле
рачунаотрошењу–ЗдравкоМарић,Збо р ник ра до ва Дру га ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја Ја се но вац си стем хр ват ских уста шких ло го ра ге но ци да 
(1941–1945),БањаЛука,2001,148–153.

Про блем фо то гра фи са ња и сни ма ња филм ском ка ме ром:Жи-
вановићеветврдњедајеновинаримабилострогозабрањенодапрису-
ствујуископавањимасубезоснова јерјеуекипибилофоторепортера
исниматеља.Извишеизвора,паииззаписника,видљивоједасуис-
копавањеипоједининалазибилифотографисани.Тојенајконкретније
објасниоЗдравкоМарић:онјеусвомобраћањунаДругојмеђународној
конференцији„Јасеновацсистемхрватскихусташкихлогорагеноцида
(1941–1945)“, одржанојод8. до10.маја2000. године, евоцираосвоје
учешћеуистраживањимауДоњојГрадиниистакавшинеколикочиње-
ницакориснихзаразумевањетемеовестудије:новацзаистраживање
обезбедилојеИзвршновећеБоснеиХерцеговине;предузеће„Сутјеска
филм“ јеизнајмилофилмску екипу замесецдана снимањана терену
Јасеновца и Доње Градине; („Сутјеска филм“ је касније измонтирала
получасовнифилмалионнијејавноприказиваннигдеуЈугославији!);
Радио-телевизија Сарајево је ставило на располагање професионални
магнетофонзаснимањеизјаванекадашњихзаточеникаЈасеновцаирод-
бинестрадалихстановникаселаГрадине,геодетиизДубицеуцрталису
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обрисесвакепознатегробнице,АлојзШерцељјеводиодневникпосла
којијеобавиоинаосновуњеговихзаписадасезакључитидасулоцира-
ли167гробница;фотографсудскемедицинеСејоПролићснимиојетих
данаоко600фотографијаалијесамо25сачуваноаобјавиоихјеРадо-
мирБулатовићусвојојкњизи;сватеренскадокументација(документа,
фотографијеифилмови)којајетокомископавањанасталакаснијејеби-
лапредатабосанскохерцеговачкојборачкојорганизацији,републичким
институцијама(Извршномвећу,Заводузазаштитуспоменикакултуре,
УрбанистичкомзаводуиАрхивуБоснеиХерцеговине),алијевременом
највећимделомнетрагомнестала.– Збо р ник ра до ва Дру га ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја Ја се но вац си стем хр ват ских уста шких ло го ра ге но ци да 
(1941–1945),БањаЛука,2001,148–153.

О бро ју гроб ни ца:ЖивановићјенајчешћепомињаодајеуДо-
њојГрадиникомисијаутврдилапостојањеоко200гробницаштоизве-
штајиАлојзаШерцеља стриктнонепотврђују.Будућиданикаданије
спроведенокомплетноистраживањетерена,можесепретпоставитида
јебројгробницауДоњојГрадинизнатновећи.

О ди мен зи ја ма гроб ни ца: Живановићјебиоједанодистражи-
вачаиауторазаписникаукојимасусведимензијенаведенеусантиме-
тар.Стогачудида јепомињаоразличитедимензије.Тако је, примера
ради,навеодајегробницабиладубокаосамметара!(Ве чер ње но во сти,
„ТитојесакриоистинуоЈасеновцу“,10.април2016)

О бро ју ске ле та у ис тра же ним гроб ни ца ма:Икадјеречопро-
ценамабројаостатакажртавауједнојгробнициЖивановићјенедосле-
дан.Најчешћејетврдиодасерадио800до830остатакаљудскихлеше-
ва.

Про це не бро ја жр та ва: Недоследноступонављањучињеница
безпокрићауочљивајекадасеупоредеЖивановићеветврдњеуразним
интервјуимаисаопштењиманаразличитимскуповима.

Про це не бро ја стра да ле де це:усаопштењуподнетомнаПетој
конференцијиоЈасеновцутврдиоједајеубијено110.000децестарости
до14година(Збор ник ра до ва,стр.17–24).

Про це не бро ја стра дал ни ка ко ји су жи ви за ко па ни:уизвешта-
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јимасаистраживањаунеколикослучајевапомињесепаљењеикување
људскихтела.Живановићјевишепутатврдиодајеречо20%укупних
жртава.Тозначи,даакоприхватимобројод700.000јасеновачкихжрта-
ва,ондајењихвишеод140.000страдалникабиложивозакопано!(Ве
чер ње но во сти,„ТитојесакриоистинуоЈасеновцу“,10.април2016.)

Про це не бро ја пре жи ве лих ло го ра ша:Живановићева тврдња
отомеда јелогорпреживеловишеод1.000заточениканеманикакво
покриће.Осимакојесматраодајебројзаточеника(1.060–1.100)којису
уЈасеновцуосванули22.априла1945.године,атосупомињалинека-
дашњизаточеници,био,уствари,бројпреживелихпослепробојатога
дана.Знасе,међутим,опетизсведочењазаточеника,дајетекокосто-
тинузаточеникапреживело–DejanMotl,ĐorđeMihovilović,Za bo ra vlje
ni – knji ga o po sled njim ja se no vač kim lo go ra ši ma,JavnaustanovaSpomen
područjeDonjaGradina,DonjaGradina2015.

Про блем ле ше ва ко ји су плу та ли Са вом до Бе о гра да:Жива-
новићјенаЧетвртојконференцијиоЈасеновцу(БањаЛука,30–31.мај
2007) говориокакојекаодесетогодишњидечакуСмедеревунедељама
посматраонастотинелешевекојисуплуталиДунавом.Последњихде-
сетакгодинанијепомињаоСмедеревовећјеговориодајетогледаоуБе-
ограду!Аподсећајућисетихдогађајаизјавиојеуинтервјууиследеће:
„УједномпериодујепротокрекеСавекодБеоградабиотоликозагушен
лешевимадасуНемциморалиминамадаразбијајунагомиланелешеве,
а смрадод распаднутих лешева сешириоцелимБеоградом. Ја се то-
гадобросећам.“(С.Живановић,„Еп.СлавонскиЈованЋулибркстално
умањујебројжртавауЈасеновцу“,Бор ба за ве ру,15.септембар2019)

Про блем ку ва ња ле ше ва и пра вље ња са пу на:прављењесапу-
напрвијејавнопоменуоисторичарРадомирБулатовићукњигиKon cen
tra ci o ni lo gor Ja se no vac(Сарајево,1991)представљајућитокаонепобит-
нучињеницуненаводећиникакавизвор.

Живановићјебиоконкретан:„ТакођесесећамдајеЦрвениКрст
Србиједелиосапуннаправљенодскуванихлешева,јерсуХрватикува-
лилешевеСрбадабиправилисапун.КазанизакувањелешеваСрбаи
исадасемогувидетиуДоњојГрадини.Кадасуженесазналедајетај
сапуннаправљенодљсдкемасти,никовишенијехтеодаузиматајса-
пун.“(АкадемикС.Живановић,„Еп.СлавонскиЈованЋулибркстално
умањујебројжртавауЈасеновцу“,Бор ба за ве ру,15.септембар2019.)

ТврдњеокувањулешеваЖивановићчестопонављаинадогра-
ђујесведомонструознеконстатациједасусапунинасталикувањемде-
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чијихтелаузнатнимколичинамадоспелиуСрбијугдесуихкористиле
домаћице.(Видети,например,интернетпортале„Борбазаверу“и„Ја-
довно 1941“на којима је објављено десетине текстова и интервјуа са
поменутимтврдњама)

Про блем из ве шта ва ња над ле жних о ре зул та ти ма ис ко па ва
ња:Живановић тврди да је екипа усмено извештавала надређене ин-
станце. У извештајима са истраживања нема помена да су било када
усменореферисалиприпадницимабилокогнивоавласти.

Про блем ори ги нал но сти, ау тен тич но сти и ве ро до стој но сти 
из ве шта ја о ис тра жи ва њи ма:Собзиромнатодасуразјашњенесве
фазепроцеса–одидеједодостављањаизвештаја–тешкојеприхватити
ЖивановићеветврдњеизречененаДругојконференцији,акојекасније
вишенијепомињао:„Потпунизвјештајонашимистраживањиманика-
данијенаписанзбогтогаштосуистраживањалогоратребаладабуду
настављеначимсепоправевременскиусловиикадсмотребалиимати
вишевременаупрољеће1965.године.Дваизвјештајауобликудневнич-
кихзаписасупредатасавезимаборацаБиХиХрватске.Властјесприје-
чилаобјављивањеовихизвјештајаодноснодругихинформацијаораду
тимаисвеједржаноутајностидораспадабившеЈугославије,мадајеи
тадабилотешкоућиутрагтимизвјештајима.Оникојисууспјелидадо-
ђудоњихсуутрошилимногомјесецидабидошлидоњихкакобиевен-
туалнобилиобјављени.Политичкиутицајиипосљедице:југословенске
властинисубилесрећнезбогископавањахрватскихконцентрационих
логораигубилиштазаСрбе,ЈеврејеиЦигане,каоиосталепротивнике
одНијемацаоснованеНезависнеДржавеХрватске,укључујућиХрва-
те.Било је страхаод грађанскихнемиракад серезултатиископавања
будуобјављени.Хрватисуубиливишеод730.000Срба,30.000Јевреја
искоросвеЦиганеизБиХиХрватске...“–Збор ник ра до ва Дру га ме
ђу на род на кон фе рен ци ја Ја се но вац си стем хр ват ских уста шких ло го ра 
ге но ци да (1941–1945),БањаЛука,2001,153–158.

Про блем ар хи ви ра ња за пи сни ка са ис ко па ва ња:  Србољуб
Живановићтврдида јесвојукопијузаписникаоднеоуЛондон.„Када
сампомислиодаједеведесетихгодинадошловремедасевратимуБе-
оград,предаосамјеАрхивуГрада.Предаосамијошнешто,записник
саседницеСветогархијерејскогсинодаСПЦиз1942.годинекојијепо-
свећенЈасеновцу,акојијетајнимканалимазавршиоуЛондону1943.“
(Ве чер ње но во сти,„ТитојесакриоистинуоЈасеновцу“,10.април2016.)

КадаЖивановићтврдида јеимаосвојепримеркезаписникато
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значидасубилиистоветнисапрвимпримерком(којисупотписалисви
чланови екипе за ископавање) који је предат налогодавцу истражива-
ња, то јест хрватској или босанскохерцеговачкој борачкој организаци-
ји.ПримеракизвештајаоископавањимауЈасеновцукојијеонимаои
предаоИсторијскомархивуБеоградаимасамопотписЖивановићаали
неидругадвачланаекипе,ПогачниковиБродареве.Примеракистог
извештајакојијепредатхрватскојборачкојорганизацијиичувасеуХр-
ватскомдржавномархивууопштенијепотписанштонаводиназакљу-
чакдајеоригиналнизаписникизтеорганизацијепредатдругој,вишој
инстанциуЗагребу.

ШтосетичеЖивановићеветврдњеонекаквомзаписникусасед-
ницеСинодаСрпскеправославнецрквеукомејеглавнатемаЈасеновац
највероватнијејеречотрећеммеморандумуСинодаСрпскеправослав-
нецрквекојије15.јануара1942.предатнемачкомвојноуправномкоман-
дантуСрбије,којијепрекоЛондонадоспеоуАмерикуитамогајеепи-
скоп америчко-канадски Дионисије објавио – ВељкоЂурићМишина,
Ме мо ран ду ми Све тог Ар хи је реј ског Си но да Срп ске пра во слав не цр кве 
1941–1942. го ди не вој но у прав ним ко ман дан ти ма Ср би је,Београд2020.

4. За кљу чак

Једнооднајсложенијихпитањаизисторијехрватско-српскиход-
носапредстављапериодпостојањаНезависнеДржавеХрватскеизби-
вања у систему концентрационих логора Јасеновац јер ће последице
злочина почињених тих година (као и други део хрватске политике о
националночистојдржавикојијеокончануратуодмарта1991.доав-
густа1995.године,напосебанначинбитиактуелнеинареднимгенера-
цијама–кодСрбазнатновише,акодХрватаћесвевишетонутиумрак
историје.

ПроблемЈасеновцапостаојекомплекснијикадасусеуњегово
истраживањепочелидаукључујузаљубљенициупрошлост,полуобра-
зованиипримитивниентузијастисвезналице.Проблемисепродубљују
кадасусеуњихумешалиобразованипрофесионалцикојисусвојевре-
мено,превишеодпетдеценија,ималиуделаукаквом-таквомдоприносу
уархеолошкимистраживањима.Такавјеслучајсадоктороммедицин-
скихнаукаСрбољубомЖивановићем,једнимодучесникаистраживања
обављеног1964.годинеусклопуприпреметеренанекадашњегконцен-
трационог логораЦиглана и стратишта и гробишта уДоњој Градини
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радипостављањамонументалногспоменика.
Собзиромнатодајесачуванаиистраживачимадоступнадоку-

ментацијаизтихгодина,нијелакоостатиравнодушанпрематврдњама
којевећдведеценијеЖивановић,иначеданасјединиживиучесниктог
вишегодишњегпосла,износиујавностиуразнимформамајероне,на-
просто,обилујуполуистинамаиманипулацијамабројевимаитврдњама.
„Накнаднапамет“иквазичињеничкиприступЖивановићатојпробле-
матицивећјенанеопоприличнуштетууобластикојабитребалодадо-
принесеобликовањунационалне свестиопрошлостишто је, свакако,
првенственоудоменуисторијскенауке,аникако(злонамерних)аматера.
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