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Реч при ре ђи ва ча

Не ма по у зда них тра го ва о то ме ко је у ор га ни ма Са ве та ко ме са-
ра или вла де ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа у Ср би ји пр ви по ме нуо по тре бу 
да бу ду са слу ша ни све до ци и за бе ле же на њи хо ва ка зи ва ња о стра да њу 
свих оних ко ји су, то ком Дру гог свет ског ра та, бе жа ли из ра зних кра је ва 
Кра ље ви не Ју го сла ви је да би спа сли жи ве гла ве. Си гур но је да је та ква 
иде ја ра ни је на ста ла у Па три јар ши ји Срп ске пра во слав не цр кве, ка да је 
за кљу че но да би сва ки из бе гли и прог на ни све ште но слу жи тељ тре ба ло 
да са чи ни из ве штај о соп стве ној и суд би ни сво јих па ро хи ја на и хра мо ва 
у ме сти ма из ко јих су про те ра ни.1

У Си но ду је са чи њен фор му лар где је тре ба ло упи са ти од ре ђе-
не по дат ке о до та да шњим де ша ва њи ма и ти „па пи ри“ су до ста вља ни 
свим ар хи је ре ји ма чи је су се епар хи је на ла зи ле у Ср би ји. Ар хи је ре ји су 
их про сле ђи ва ли па ро хиј ским упра ва ма па је уско ро за по чет и, да та ко 
ка же мо, по врат ни про цес. Ка да су у Па три јар ши ју при сти гли пр ви та-
кви из ве шта ји, кра јем ок то бра 1941. го ди не фор ми ра на је Ко ми си ја за 
при ку пља ње по да та ка о стра да њу Срп ске пра во слав не цр кве и на ро да; 
пред сед ник тог те ла био је епи скоп Нек та ри је, а чла но ви про фе со ри Бео-
град ског уни вер зи те та Пе ро Сли јеп че вић и Ми лен ко Фи ли по вић, док 
је ду жност се кре та ра оба вљао про та Ни ко ла Ала гић. Ко ми си ји су још 
при дру же ни и про фе сор бо го сло ви је Бо го љуб Ћир ко вић, се кре тар Цр-
кве ног су да из Са ра је ва Жар ко По по вић, при прав ник Цр кве ног су да из 
Ту зле Пе ро Јо ва но вић, слу жбе ник из па три јар хо ва ка би не та Љу бо мир 
Дур ко вић и дак ти ло граф Цр кве ног су да из Па кра ца Ми лан Ко мле нић. 
На пр вом са стан ку чла но ви Ко ми си је до го во ри ли су се о ме то да ма ра да 
и за да ци ма то га те ла. Том при ли ком са чи ње на је и ин струк ци ја са сво је-
вр сним на ло гом да прог на ни све ште ни ци у сво јим из ве шта ји ма по све-
до че о све ко ли ким стра да њи ма.2

Не ма до ступ них по да та ка о то ме ко је и ка да тач но до го во рио са-

1 Ар хив Све тог Ар хи је реј ског Си но да Срп ске Пра во слав не цр кве, За пи сни ци, 
Син. бр. 1060/зап. 237/1947 (у да љем тек сту: АСин, За пи сни ци..,). Овај до ку ме нат (у 
знат но скра ће ној вер зи ји) об ја вио је епи скоп Ата на си је Јев тић – „Срп ска пра во слав на 
цр ква у Дру гом свет ском ра ту“, Сер биа и ко мен та ри, Бе о град 1991. Ви ше о све му ово ме 
у: Вељ ко Ђ. Ђу рић, Гол го та Срп ске пра во слав не цр кве 1941–1945, Бе о град 1997; Вељ ко 
Ђу рић Ми ши на, 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, Бе о град 2020.

2 АСин, За пи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.
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рад њу по ме ну те Си но до ве ко ми си је и Ко ме са ри ја та за из бе гли це и пре-
се ље ни ке у ци љу раз ме њи ва ња за пи сни ка о ис ка зи ма из бе глих и про те-
ра них.3

Сор ти ра ње и раз вр ста ва ње при ку пље не до ку мен та ци је пред ста-
вљао је тех нич ки по сао, а глав не ак тив но сти би ле су, за пра во, усме ре не 
на ње но де таљ но сре ђи ва ње. Пла ни ра но је да она об у хва ти азбуч ни ре-
ги стар свих осо ба (уз на во ђе ње нај о снов ни јих по да та ка) што су по ми-
ња не у тим из ве шта ји ма, пре глед до га ђа ја и стра да ња Ср ба по сре зо ви ма 
и спи сак зло чи на ца, као и за штит ни ка итд.4

На осно ву при ку пље не гра ђе, Си нод је на чи  нио оп ши ран збор-
ник све до че ња о стра да њу срп ског на ро да, са ста вљен од два де ла: „Звер-
ства над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској од стра не уста шког ре-
жи ма 1941/1942“ и „Звер ства Ар ба на са из вр ше на над Ср би ма Ко со ва и 
Ме то хи је“.5 

(Ов де мо рам по ме ну ти де таљ из вла сти тог ис ку ства, а у ве зи са 
по ме ну тим збор ни ком: ка да сам пре три де це ни је, у вре ме при ку пља ња 
и ис тра жи ва ња до ку ме на та за док тор ску ди сер та ци ју „Срп ска пра во-
слав на цр ква 1941–1945. го ди не“ до био са гла сност Си но да да пре гле дам 
од ре ђе не де ло ве њи хо ве до ку мен та ци је, ни је ми, на жа лост, до зво ље но 
да ко ри стим из ве штај Син. бр. 1060/зап. 237 са сед ни це од 27/14. мар та 
1947. го ди не где је био и по ме ну ти збор ник све до че ња. У на ред ним го ди-
на ма ту  ар хив ску гра ђу сам до не кле скрај нуо у сво јим ин те ре со ва њи ма, 
јер сам се по све тио дру гим те ма ма из но ви је исто ри је Срп ске пра во слав-
не цр кве. Са да је, чи ни се, ко нач но до шло вре ме да то об ја ви мо у овој 

3 Ко ме са ри јат за избе гли це про сле дио је Па три јар ши ји 3.032, а до био око 4.500 
из ве шта ја – АСин, За пи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947; АСин, III/10/19433. Са слу-
ша ње Ми лен ка Фи ли по ви ћа пред ко му ни стич ким ор га ни ма вла сти 30. ја ну а ра 1945. 
го ди не – АЈ, 110, Инв. бр. 16.390.

4 Ми лен ко Фи ли по вић пи ше 31. ју ла 1942. го ди не Си но ду и пред ла же шта би 
све тре ба ло истра жи ва ти у до ку мен та ци ји ко ја на ста је у па три јар шиј ској Ко ми си ји и 
Ко ме са ри ја ту за избе гли це: ства ра ње кар то те ке за по дат ке о суд би на ма ар хи је ре ја, све-
штен ства, мо на штва, ма на сти ра, цр ка ва, цр кве не имо ви не, ма ти ца цр кве них, гро ба-
ља, ста ри на, би бли о те ка, кул тур них и ху ма ни тар них уста но ва, о про гон ству, стра да њу, 
пре се ље њи ма, пљач ка њи ма, му че њи ма, по ка то ли ча ва њу и мно штво дру гих ру бри ка. 
У на став ку, ау тор пред ла же и ства ра ње ти ма струч ња ка ко ји би чи ни ли ста ти сти ча ри, 
исто ри ча ри, по ли циј ски екс пер ти, су ди ја, књи жев ник, пу бли ци ста, ка но ни ста и аграр-
ни ин жи њер. Те ак тив но сти су и за по че те али ни су у пот пу но сти ре а ли зо ва не – АСин, 
III/10/1943. О истом упо ре ди ти са слу ша ње Ми лен ка Фи ли по ви ћа 30. ја ну а ра 1945. го-
ди не – АЈ, 110, Инв. бр. 16.390.

5 АСин, Про гон Ср ба у Хр ват ској 1941–1942, не ре ги стро ва но; АСин, За пи сни-
ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.
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еди ци ји Му зе ја жр та ва ге но ци да и Од бо ра за Ја се но вац Све тог ар хи је-
реј ског са бо ра Српске православне цркве!)

***
Исто риј ска на у ка на све до че ња (усме на или пи са на) гле да као 

на из во ре ко ри сне у на уч но и стра жи вач ком по слу и свр ста ва их у дру гу 
ка те го ри ју; за то има ви ше об ја шње ња. До ду ше, све до че ња мо ра ју би ти 
прет ход но под врг ну та оном што се на зи ва кри ти ка из во ра, да би по том 
мо гла би ти при хва ће на и ко ри шће на.

Ис ка зи из бе гли ца бе ле же ни су не по сред но по до ла ску у Ср би ју, 
што прет по ста вља да је њи хо во пам ће ње би ло ве о ма „све же“, бо га то по-
је ди но сти ма о зло чи ни ма ко је су лич но пре тр пе ли, ви де ли или за њих 
чу ли од ро ђа ка или ком ши ја. На ве де на име на и пре зи ме на жр та ва и зло-
чи на ца мо гу се, за то, при хва ти ти као ве ро до стој на и са ве ли ком до зом 
по ве ре ња, а слич но је и са вре мен ским од ред ни ца ма (а да ва о ци ис ка за 
их пам те нај че шће по пра во слав ним пра зни ци ма). И опи си зло чи на у 
при лич ној ме ри мо гу се сма тра ти ау тен тич ним. 

По себ ну ка рак те ри сти ку свих из ја ва пред ста вља од нос пре ма 
зло чин ци ма – жр тве не из го ва ра ју ни јед ну је ди ну реч мр жње упе ре не 
пре ма зло чин ци ма, што мо жда упу ћу је и на мо гу ћи за кљу чак да је слу-
жбе ник ко ји је раз го ва рао са жр тва ма и за пи си вао њи хо ва све до че ња 
био ин стру и ран да не на во ди евен ту ал не емо тив не ре ак ци је! До ду ше, 
мо гућ је и дру ги за кљу чак: из бе гли це ни су ис ка зи ва ле сво ја осе ћа ња на-
про сто за то пси хо ло шки раз ло га што су же ле ле да се што је мо гу ће ма ње 
при се ћа ју све га што су пре жи ве ле.

***
Исто ри ча ри ко ји су се ба ви ли раз ли чи тим те ма ма из вре ме на 

Дру гог свет ског ра та ни су се упу шта ли у опи се зло чи на и за то по сто-
ји не ко ли ко мо гу ћих „оправ да ња“, а нај ва жни је се ти чу ути ца ја по сле-
рат ног по ли тич ког си сте ма ко ји је све стра дал ни ке под вео под син таг му 
„жр тве фа ши стич ког те ро ра“, што зна чи без на ци о нал ног од ре ђе ња жр-
та ва, а све зло чин це озна ча вао пој мом „фа ши сти“ или „по ма га чи оку па-
то ра“. 

Слом ко му ни стич ког си сте ма и иде о ло ги је и по че так гра ђан ског 
ра та у Ју го сла ви ји, на ро чи то у Хр ват ској 1990–1991. го ди не, по ја чао је 
ин те ре со ва ње за пр о шлост срп ско-хр ват ских од но са, јер се го то во исто-
вет на иде о ло ги ја по вам пи ри ла у тој но вој др жа ви (да би и та да у број-
ним сфе ра ма ужи ва ла по др шку Не мач ке и Ва ти ка на)!
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***
Све до че ња ко ја об ја вљу је мо мо гу би ти вр ло ин те ре сант на и „за-

хвал на“ за раз ли чи те ана ли зе – по чев ши од то га да је го то во све у тим 
ис ка зи ма ве ро до стој но, на ро чи то опи си зло чи на, из у зи ма ју ћи, мо жда, 
тврд ње о бро је ви ма стра дал ни ка, по го то ву кад је реч о ма сов ним зло-
чи ни ма. На и ме, те на во де ва ља при хва та ти с до зом кри тич но сти јер је 
до бро по зна то да ни ко ни је у ста њу да, на осно ву лич ног ви ђе ња зло чи-
на или са зна ња од дру гих, из не се та чан број стра дал ни ка. У при лог овој 
тврд њи го во ре, при ме ра ра ди, на во ђе ња за о кру же них бро је ва жр та ва.

Го то во у свим све до че њи ма основ на те ма је стра да ње – по је ди-
нач но, груп но или ма сов но. У ис ка зи ма има де таљ них опи са зло чи на ко-
је је онај ко ји све до чи лич но до жи вео или ви део. Слич но је и ка да све до-
чи о оном што је чуо од дру гих стра дал ни ка.

Зло чин ци
Кад је реч о зло чин ци ма, из све до чан ста ва се мо же за кљу чи ти 

да су то углав ном би ли су се ди жр та ва из истог или су сед ног се ла, а тек 
ма њи број ег зе ку то ра по ти че из дру гих кра је ва. Ве ћи на зло чи на ца при-
па да ни жим еко ном ским сло је ви ма, док су на ло го дав ци и пред вод ни ци 
нај че шће би ли при пад ни ци та ко зва них ста рих уста ша или њи хо ви сим-
па ти зе ри из ра ни јих го ди на, углав ном из ре да обра зо ва ни јих гра ђа на. 
Пре ма ста ро сном до бу зло чин ци при па да ју мла ђим ка те го ри ја ма, ско ро 
ис кљу чи во су му шког по ла, осим у три-че ти ри слу ча ја где су у зло де ли ма 
уче ство ва ле и де вој ке и же не. За бе ле же но је и не ко ли ко слу ча је ва да су 
ма ло лет ни де ча ци уче ство ва ли у чи ње њу зло чи на.

Пре ма на ци о нал ној при пад но сти зло чи на ца, ве ћи на при па да хр-
ват ском на ро ду и ри мо ка то лич кој ве ри, а ма њи број ислам ској ве ро и-
спо ве сти. У не ко ли ко слу ча је ва зло чи не су чи ни ли Ци га ни, Че си и Сло-
ва ци, па чак и дво ји ца-тро ји ца Ср ба.

Жр тве
Жр тве су у ап со лут ној ве ћи ни чи ни ли при пад ни ци срп ског на-

ро да, пра во слав не ве ре, оба по ла, свих жи вот них до ба – од де те та у мај-
чи ној утро би, до ста ра ца. Пр ви стра дал ни ци би ли су, по пра ви лу, чла-
но ви бо га ти јих по ро ди ца, све ште ни ци, учи те љи и на став ни ци, и уоп ште 
обра зо ва ни ји љу ди. У ма њим гра до ви ма пр ви стра дал ни ци су та ко ђе 
при па да ли бо га ти јим сло је ви ма; нај че шће су то би ли тр гов ци, вла сни ци 
ре сто ра на, ма лих за нат ских рад њи...  
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Пљач ка
Зло чин је ре дов но по чи њао пљач ком: од бо га тих Ср ба тра жен је 

но вац за „хр ват ску вој ску“ али је, у ства ри, на се лу би ла обич на оти ма чи-
на оних ко ји су по том чи ни ли још ве ће зло чи не. По не кад су но вац и лич-
не дра го це но сти по ма га ли у до би ја њу про пу сни це за пу то ва ње у Ср би ју 
што је до но си ло ка кву-та кву сло бо ду и очу ва ње го лог жи во та. И у тим 
слу ча је ви ма усле ђи ва ло би оти ма ње по кућ ства и вред ни јих пред ме та из 
ста но ва и ку ћа. У по хо ди ма на срп ска се ла зло чин ци би по ха ра ли све че-
га би се до мо гли: пло до ве зе мље,  хра ну, су во ме со, сто ку... 

Нај ве ћи део опљач ка ног за вр ша вао је у при ват ним ру ка ма, не што 
је про да ва но на пи ја ца ма а ма ле ко ли чи не су пре да те ор га ни ма но во-
про гла ше не др жа ве. Др жа ва је „до би ја ла“ тр го вин ска и за нат ске рад ње 
и ма ле ин ду стриј ске по го не... Ко ло во ђе пљач ки и зло чи на углав ном су 
за др жа ва ли за се бе ве ћи део пле на.

Ме сто зло чи на
С об зи ром на то да је ма ње-ви ше би ла по зна та на ци о нал на и вер-

ска при пад ност гра ђа на на од ре ђе ној те ри то ри ји, ни је би ло ди ле ме  у 
ко јим на се љи ма тре ба ор га ни зо ва ти зло чи нач ке по хо де и оти ма чи не. 
У град ским сре ди на ма пљач ке и зло чи ни су се до не кле раз ли ко ва ли од 
оних у се о ским сре ди на ма, углав ном по то ме што су ту спро во ђе ни са, 
да та ко ка же мо, ма ње бу ке. На па ди на се о ска до ма ћин ства обич но су се 
за вр ша ва ли па ље ви ном обје ка та и уби ја њем. Зло чи ни су чи ње ни у ку ћа-
ма, дво ри шти ма, на пу те ви ма, у шу ма ма и на њи ва ма, па и у шко ла ма, 
пра во слав ним хра мо ви ма и па ро хиј ским до мо ви ма, али и у ло го ри ма...  

      
Вре сте и на чи ни чи ње ња зло чи на
У из вр ше њу зло чи на, као што је кон ста то ва но, ни је се би ра ло ни 

ме сто, ни вре ме, ни фор ма му че ња и уби ства; чу па ње бра де и бр ко ва, ло-
мље ње ру ку и но гу, из глад ња ва ње, ба ти на ње во лов ским жи ла ма, шта по-
ви ма, кун да ци ма, уба да ње но жем по те лу (има ви ше при ме ра о уба да њу 
де во ја ка ме ђу но ге), од се ца ње дој ки, од се ца ње гла ве (на во де се и не ко-
ли ко слу ча је ва да су чак и де ца на тај на чин уби ја на), стре ља ње, ве ша ње, 
кла ње, усмр ћи ва ње че ки ћем или дру гим чвр стим ору ђи ма... По себ но бе-
сти јал но ижи вља ва ње пред ста вља ло је па ље ње ку ће из ве сног до ма ћи на 
у ко јој би жи ви из го ре ли ње ни уку ћа ни или дру ги за то че ни ци.

Ме ста са хра њи ва ња жр та ва
По сле зло де ла зло чин ци су укла ња ли те ла стра дал ни ка, а че сто 
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су то чи ни ли и нај бли же ком ши је жр та ва. За бе ле же но је и не ко ли ко слу-
ча је ва ка да су за то ан га жо ва ни Ци га ни. Кад је реч о зло чи ни ма по чи-
ње ним из ван дво ри шта и на се ља, са хра њи ва ње је оба вља но у шу ма ма и 
по њи ва ма. Гро би шта на ста ла у бли зи ни од ре ђе ног ло го ра би ла су на ме-
ње на, пре свих, за то че ним ло го ра ши ма и она су пре ма бро ју уко па них, 
ко ли ко је ис тра же но, би ла нај ма сов ни ја, ре ци мо, Ја се но вац, Ста ра Гра-
ди шка...

Го то во да и ни је би ло за бе ле же но са хра њи ва ње жр та ва на ло кал-
ним гро бљи ма! 

Спа са ва ње стра дал ни ка у зло чи ни ма
Ни је те шко на бро ја ти ча сне при ме ре спа са ва ња по је ди на ца од 

зло чи на ца јер  су та кви слу ча је ви би ли ве о ма рет ки. 
Тра же ње спа са у шу ма ма и збе го ви ма ни је га ран то ва ло по ште ду 

од стра да ња. Нај си гур ни ји из лаз пред ста вља ло је, кад је то би ло мо гу ће, 
пре ла зак на те ри то ри ју Ср би је али је то у углав ном успе ва ло са мо осо-
ба ма ко је су има ле нов ца за ку по ви ну „па пи ра“ нео п ход них за пут или, 
у не ко ли ко на вра та, лич не ве зе са из ве сним Хр ва ти ма што су би ли у мо-
гућ но сти да им по мог ну да са чу ва ју го ли жи вот.

За спа са ва ње из кон цен тра ци о них ло го ра ни је би ло пре ви ше 
шан си – зна се тек за по је ди нач на от пу шта ња и по не ко успе шно бек ство 
са та ко зва них ло гор ских еко но ми ја. Од ре ђе ни број Ср ба спа сен је у пе-
ри о ду ка да су пред став ни ци ко ла бо ра ци о ни стич ке вла де ге не ра ла Ми-
ла на Не ди ћа по че ли да упу ћу ју од го ва ра ју ће мол бе при пад ни ци ма ви-
ших ин стан ци не мач ке оку па ци о не упра ве у Ср би ји. Број та ко спа се них 
осо ба ни је мо гу ће пре ци зно утвр ди ти, али се за си гур но мо же го во ри ти 
о хи ља да ма и хи ља да ма љу ди што су оста ли у жи во ту.

***
Чи та ју ћи све до че ња и опи се зло чи на не ми нов но се на ме ће ути-

сак да та не чу ве на звер ства и ни су у до ме ну де лат но сти исто ри ча ра, већ 
да су они ви ше у до ме ну струч не ана ли зе по зна ва ла ца ме ди цин ских на-
у ка, пр вен стве но пси хо ло га или пси хи ја тра.6 Исто ри чар мо же да об ја сни 
исто риј ски кон текст (оп ште при ли ке у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца од но сно Ју го сла ви ји или те жњу по ли тич ких ели та ме ђу Хр ва ти-
ма ка не за ви сној јед но на ци о нал ној др жа ви), да упо зо ри на ду го трај не 
про це се (по ли ти ку на при мер Ва ти ка на пре ма срп ском пра во сла вљу на 
Бал ка ну ко ју је спро во дио ри мо ка то лич ки клер кроз под у ча ва ње па стве 

6  Ви де ти: Бо јан Јо ва но вић, Ан тро по ло ги ја зла, Бе о град 2016.
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у ис прав ност уче ња ко је су за сту па ли – да су у но вој хр ват ској др жа ви 
сви ка то ли ци Хр ва ти, а сви Хр ва ти ка то ли ци, док су оста ли ши зма ти ци). 
Исто ри чар та ко ђе мо же да на ве де нај ва жни је чи ње ни це о по чи ње ним 
зло чи ни ма, али не и да раз ја сни бе сти јал ност уста шких зло де ла, као и 
ви ше не го мон стру о зне на чи не уби ја ња жр та ва. А све му то ме је прет хо-
ди ло ор га ни зо ва ње кам по ва у Ма ђар ској и ка сни је у Ита ли ји уста шких 
пред вод ни ка и ин струк то ра. 

Исто вре ме но, мо гу ће је прет по ста ви ти да се у том сми слу фор-
си ра ла по кор ност во ђи, а по том да се зду шно ра ди ло на га је њу па ко сти, 
мр жње и зло бе пре ма не при ја те љу (ко ји је тог мо мен та био оли чен у кра-
љу, Ју го сла ви ји, Бе о гра ду, Ср би ма...). О то ме све до че по је ди ни члан ци у 
он да шњој уста шкој штам пи, че сто су по ми ња не осве та и упо тре ба бом-
би и но жа у бор би про тив на вод них не при ја те ља...

***
По себ но ме сто кад је реч о ге не зи зло чи на при па да ра си стич кој 

и шо ви ни стич кој те о ри ји на ста лој кра јем 19. ве ка чи ји је ро до на чел ник 
био Ан те Стар че вић, (ро ђен у по ка то ли че ној срп ско пра во слав ној по ро-
ди ци), сво јим ту ма че њем о Ср би ма као је ди ној смет њи раз во ју хр ват-
ског на ро да ко ји је, ка ко је го во рио, ра сно су пер и о ран над срп ским. Та 
де мо ни за ци ја је раз ви ја на то ком на ред них де це ни ја а нај у пе ча тљи ви је 
тра го ве оста ви ла је у зло чи ни ма при пад ни ка ау стро у гар ске вој ске у за-
пад ној Ср би ји 1914. го ди не, то јест 13. за гре бач ког кор пу са и ње го ве 42. 
та ко зва не враж је ди ви зи је са ста вље не ве ћи ном од при пад ни ка хр ват-
ског на ро да. По је дин ци сма тра ју да је го то во то тал но уни ште ње те фор-
ма ци је у бор ба ма са срп ском вој ском, а по себ но са чет нич ким од ре дом, 
у Цер ској би ци 1914. го ди не оста ви ло ду бо ког тра га ме ђу пре жи ве лим 
ко ји су сво је тра у ме на раз ли чи те на чи не ма ни фе сто ва ли и пре ва зи ла-
зи ли.7

По ли ти ка по ми ре ња у пр вој ју жно сло вен ској др жа ви, ко ју је уте-
ме љио краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, и по ред свих усту па ка ис ка за-
них пре ма при пад ни ци ма на ро да што су у прет ход ном ра ту би ли на су-
прот ној стра ни, оној ко ја је ра то ва ла про тив Ср ба, ни је до ве ло ни до ка-

7  Ме ђу при пад ни ци ма 13. за гре бач ког кор пу са, а то зна чи и 42. ди ви зи је под 
ко ман дом ге не ра ла Стје па на Сар ко ти ћа, би ли су и љу ди ко ји ће у на ред ним де це ни-
ја ма има ти за па же не уло ге у срп ско-хр ват ским од но си ма: Јо сип Броз Ти то, Вла ди мир 
Влад ко Ма чек, ви ши офи ци ри Слав ко Ква тер ник и Слав ко Штан цер, Ми ле Бу дак (ви-
де ти ње гов ро ман Og njiš ta, Za greb 1942). Ви де ти: Алек сан дар С. Јо ва но вић, Под о фи цир 
Враж је ди ви зи је – Броз и Хр ва ти у Ср би ји 1914–1941, Бе о град 1994. 
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квих по зи тив них по ма ка.8 На по губ ност те по ли ти ке ука зи вао је, по ред 
оста лих, и Ро долф Ар чи балд Рајс, ве ли ки при ја тељ Ср ба, али га, по свој 
при ли ци, ни је имао ко да чу је и схва ти ње го ве ре чи.9 На ред не го ди не 
по ка за ће сву тра гич ност по ме ну те по ли ти ке на про сто ри ма Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске.10

Хр ват ско пи та ње оп те ре ћи ва ло је Кра ље ви ну од да на ње ног про-
гла ше ња до ње ног сло ма ма да је би ло по ку ша ја да се пу тем ра зних усту-
па ка Хр ва ти ма оно на из ве стан на чин пре ва зи ђе.11 У том кон тек сту тре-
ба гле да ти и на од лу ку вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа (по сле скла па ња 
еко ном ско-по ли тич ког спо ра зу ма са Ита ли јом 25. мар та 1937. го ди не), 
да се омо гу ћи по вра так у Ју го сла ви ју уста ша ма ко ји то же ле под усло вом 
да ни су осу ђи ва ни. Уста шки по крет ти ме за до би ја но ви за мах ши ре ћи 
свој ути цај ме ђу хр ват ским на ро дом. По крет ја ча још ви ше по сле ства-
ра ња Ба но ви не Хр ват ске 26. ав гу ста 1939. го ди не, сти чу ћи но ве и но ве 
при ста ли це уз по др шку ри мо ка то лич ког кле ра, на ро чи то фра ње ва ца.12

На пад Не мач ке и ње них са ве зни ка на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју 6. 
апри ла 1941. го ди не при пад ни ци уста шког по кре та и њи хо ви број ни 
сим па ти зе ри су сво јом оп струк ци јом од бра не, де зер тер ством и отво ре-
ном из да јом, ис ко ри сти ли за про гла ше ње Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске – 
тво ре ви не ко јој су не мач ки офи ци ри при по мо гли у по ста вља њу те ме ља, 
фор ме и про је ка та у уну тра шњој по ли ти ци.

***
Не ма мно го пи са них до ку ме на та о то ме ка да је уста шко вођ ство 

од лу чи ва ло о суд би ни при пад ни ка не хр ват ског ста нов ни штва по ства-
ра њу „сво је др жа ве“, али по сто је на зна ке ко је ука зу ју да је од ре ђе ни план 

8 При ме ра ра ди, у вој ску Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца при мље ни су 
број ни до та да шњи ау стро у гар ски офи ци ри, до бив ши по чин ви ше. Зна тан број тих 
офи ци ра (око 3.600) апри ла 1941. свр стао са под за ста ву Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске:  
31 ге не рал, 228 пу ков ни ка, 245 пот пу ков ни ка, 254 ма јо ра, 1.005 ка пе та на и 417 по руч-
ни ка... Упо ре ди ти: Бо јан Б. Ди ми три је вић, Уста шка вој ска Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске 1941–1945, Бе о град 2016.

9 Ро долф Ар чи балд Рајс, Шта сам ви део и про жи вео у ве ли ким да ни ма, Бе о град 
1928.

10 Ко ста Ни ко лић, Јед на из гу бље на исто ри ја – Ср би ја у 20. ве ку, Бе о град 2017.
11 Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Зло чин је по чео ра ни је – При ло зи за исто ри ју стра

да ња Ср ба у ба но ви на ма Сав ској и При мор ској 1934–1939. и Ба но ви ни Хр ват ској 1939–
1941. го ди не, Бе о град 2004.

12 Bog dan Kri zman, An te Pa ve lić i us ta še, Za greb 1986. Још ни је раз ја шње но ко ли-
ки је био ути цај Ве ли ке Бри та ни је на по је ди не гла ва ре уста шког по кре та (Ан те Па ве ли-
ћа и Ан дри је Ар ту ко ви ћа) у скло пу њи хо ве бал кан ске (ан ти срп ске) по ли ти ке. 
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у том сми слу ипак по сто јао. У при лог то ме иду и број ни го во ри уста-
шких гла ва ра на јав ним ску по ви ма ор га ни зо ва них по ра зним ме сти ма у 
пр вим ме се ци ма по сто ја ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. Ме ђу го вор ни-
ци ма по себ но ће оста ти упам ће ни ми ни стри Мир ко Пук и Ми ле Бу дак, 
не ко ли ци на ве ли ких жу па на, а на ро чи то Вик тор Гу тић. Бу дак је 15. ма-
ја 1941. го ди не, на јед ном ску пу у Го спи ћу, до слов це об зна нио уста шки 
план за срп ски на род: „Је дан дио Ср ба ми ће мо по би ти, дру ги ра се ли ти, 
а оста ле пре ве сти на ка то лич ку вје ру и та ко пре то пи ти у Хр ва те!“13

Го то во це ло куп но све штен ство Ри мо ка то лич ке цр кве пред во ђе-
но над би ску пи ма и би ску пи ма при хва ти ло је Не за ви сну Др жа ву Хр ват-
ску и то отво ре но ис ка зи ва ло на раз не на чи не. Клер се на ро чи то ан га-
жо вао на пре кр шта ва њу пра во слав них Ср ба по сле упут ства при сти глог 
из Ва ти ка на (ми шље ње Кон гре га ци је за ве ре ко је је пот пи сао кар ди нал 
Еу ген Ти се ран) и од лу ка Би скуп ских кон фе рен ци ја одр жа них 25. и 26. 
ју на и 17–21. но вем бра 1941. го ди не.14

Ме ђу „ста рим“ уста ша ма би ло је, оче ки ва но, и ри мо ка то лич ких 
све ште ни ка, до ду ше ни су би ли у еми гра ци ји у Ита ли ји али су на дру ге 
на чи не ис ка зи ва ли при вр же ност тој иде о ло ги ји. По зна то је да су фра-
ње вач ки са мо ста ни пред ста вља ли упо ри ште у ши ре њу уста шких иде ја, 
а са ми фра њев ци су се ан га жо ва ли у по кре ту: од оба вља ња функ ци ја 
вој них ду шо бри жни ка, уче шћа у ха ран ги про тив пра во слав них Ср ба, до 
пред во ђе ња зло чи нач ких по хо да у ра зним кра је ви ма.

***
На по чет ку збор ни ка све до че ња из бе гли ца „Ак ци ја Ри мо ка то-

лич ке цр кве“ об ја вљу је мо са др жај лет ка „Pri ja telj ski sa vet“  штам пан у 
Над би скуп ској ти ска ри у Ђа ко ву. За исто ри ча ре ле так ни је спо ран јер је 
до вољ но раз ја шњен и укло пљен у кон текст по ли ти ке Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске и Ри мо ка то лич ке цр кве пре ма срп ском пра во сла вљу. Чак ни 
хр ват ски исто ри ча ри ни су мо гли да га „од бра не“ у при ли ка ма ка да га 
ни су мо гли пре ћу та ти и за о би ћи.

Уз то, ва ља ло под се ти ти на пи смо гру пе ри мо ка то лич ких све ште-

13 Вељ ко Ђу рић Ми ши на, „Да ли је Ми ле Бу дак пред ста вио про грам ра да про-
тив Ср ба или је то срп ска про па ган да“, Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 11/1, Кра-
гу је вац –Бе о град, 2019, 23–50.

14 О пре кр шта ва њу ви де ти: Си ма Си мић, Пре кр шта ва ње Ср ба за вре ме Дру гог 
свет ског ра та, Ти то град, 1958; Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Пре кр шта ва ње Ср ба у Не за
ви сној Др жа ви Хр ват ској – При ло зи за исто ри ју вер ског ге но ци да, Бе о град 1991; Ju re 
Kriš to, Ka to lič ka cr kva i Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska, I–II, Za greb 1998; Ju re Kriš to, Su kob 
sim bo la: po li ti ka vje re i ide o lo gi je u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj, Za greb 2001. 
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ни ка (ко је су Нем ци прог на ли из Сло ве ни је у Ср би ју) упу ће но 1. мар та 
1942. го ди не над би ску пу бе о град ском Јо си пу Уј чи ћу у ко ме ука зу ју на 
зло чи не чи ње не у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, на ро чи то о пре кр шта-
ва њу. Пи смо је по зна то у ко ри шће но у исто ри о гра фи ји у ви ше ра до ва.

Тре ћи при лог је пи смо упу ће но 8. фе бру а ра 1942. го ди не над-
би ску пу за гре бач ком Алој зи ју Сте пин цу. То пи смо је у ју го сло вен ској 
исто ри о гра фи ји на чел но по ми ња но и ни је би ло ни ка квих огра да у ве зи 
са ње го вом ау тен тич но шћу. У  хр ват ској исто ри о гра фи ји пи смо је би ло 
пред мет ви ше рас пра ва а њи хов оп шти за кљу чак је био да ау тор ни је 
Пр ви слав Гри со го но15 већ да је на ста ло у не ком оде ље њу про па ганд не 
слу жбе у вла ди Ми ла на Не ди ћа.16

Има ин ди ци ја да је Гри со го но 24. ју на 1941. го ди не пи сао над би-
ску пу Уј чи ћу и Бу да ку. Кад је реч о сло ве нач ким ри мо ка то лич ким све-
ште ни ци ма и њи хо вом обра ћа њу над би ску пу бе о град ском, оно ни је 
спор но ни у јед ном сег мен ту – од са др жа ја, пот пи сни ка, сла ња у Ва ти кан 
– до ћу та ња из цен тра Ри мо ка то лич ке цр кве.17

Че твр ти при лог је ле так „СВИМ ПО ШТЕ НИМ СТА НОВ НИ ЦИ-
МА СРЕ МА ГРЧ КО-ИС ТОЧ НЕ ВЕ РЕ“, де љен у на се љи ма сре за Ста ра 
Па зо ва. Ни ње го ва ау тен тич ност ни ти са др жај ни су спор ни јер је очи то 
са чи њен у окви ру вер ске по ли ти ке и од на ро ђа ва њу Ср ба и њи хо вог пре-
та па ња у Хр ват ство.

На по чет ку де ла „Ак ци ја фра ње ва ца“ не ма слич них при ло га.

***
За спа ја ње два по ме ну та не јед на ка по оби му збор ни ка све до че ња 

15 Ис так ну ти по ли тич ки ак ти ви ста у Дал ма ци ји до 1918. го ди не, је дан од осни-
ва ча Де мо крат ске стран ке у у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, по сле рас це па 
стран ке 1924. при кло нио се Све то за ру При би ће ви ћу; био ми ни стар у вла да ма Ни ко ле 
Па ши ћа и Све то за ра При би ће ви ћа. Гри со го но је на пу стио При би ће ви ће ву Са мо стал ну 
де мо крат ску стран ку по сле спо ра зу ма При би ће ви ћа и Стје па на Ра ди ћа. По сле за во ђе-
ња лич не дик та ту ре кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа Гри со го но је ушао у За ко но дав-
ни са вет. Ка сни је је био по сла ник у Че хо сло вач кој и Пољ ској. На пад на Ју го сла ви ју 6. 
апри ла 1941. за те као га је у Бе о гра ду. Кра јем те го ди не ухап шен је у гру пи ма со на и ан-
гло фи ла и де пор то ван у ло гор на Ба њи ци и та мо остао до мар та 1942. го ди не. На пи сао 
је де се так пи са ма о при ли ка ма у зе мљи ко је је упу тио Ју го сло вен ској кра љев ској вла ди у 
Лон до ну – Hr vat ski bi o graf ski lek si kon, Lek si ko graf ski za vod Mi ro slav Kr le ža, Za greb 2002.

16 О пи сму ви де ти: Lju bo Bo ban, Kon tro ver ze iz po vi je sti Ju go sla vi je, II, Za greb 1989; 
Ju re Kriš to, Ka to lič ka cr kva i Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska, I–II, Za greb 1998; Ju re Kriš to, Su
kob sim bo la: po li ti ka vje re i ide o lo gi je u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj, Za greb 2001. 

17 Vik tor No vak, Mag num Cri men – Po la vi je ka kle ri ka li zma u Hr vat skoj, Be o grad 
1986, 784–787. 
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(„Ак ци ја ри мо ка то лич ке цр кве“ и „Ак ци ја фра ње ва ца“) у јед ну књи гу 
коју објављујемо под Акција Римокатоличке цркве по сто ји ви ше оправ-
да них и прак тич них раз ло га. Нај ва жни ји ле жи у са мом са др жа ју по ко-
јем чи не јед ну те мат ску це ли ну. При ре ђи ва чи збор ни ка на ста лог 1942. 
го ди не ука зу ју на по себ ну уло гу при пад ни ка фра ње вач ког ре да у раз во ју 
и ор га ни за ци ји уста шког по кре та и ме ђу ин спи ра то ри ма и ре а ли за то ри-
ма по ли ти ке пре ма пра во слав ним Ср би ма.

***
Са др жај збор ни ка све до че ња об ја вљу је мо без ика квих из ме на – 

чак са свим гре шка ма. И овог пу та из о ста ви ли смо кри тич ко об ја вљи ва-
ње те ар хив ске гра ђе јер смо сма тра ли да би то са мо оп те ре ћи ва ло чи та-
о це у схва та њу су шти не до ку ме на та.

На овом ме сту на ја вљу је мо и но ва из да ња – реч је, та ко ђе, о збор-
ни ци ма на ста лим 1942. го ди не под на сло ви ма: Ло бор Град, Са слу ша ња 
срп ских из бе гли ца – Бо сна и Хер це го ви на, Са слу ша ња Ср ба из бе гли ца – 
Хр ват ска, Сла во ни ја и Срем.
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ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ СА ВЕТ

Го спо дин Исус Крист је об ја вио да ће би ти је дан ов чи њак и је дан па стир. 
Ову сли ку је узео из сва ки да ње га се љач ког го спо дар ства, да га љу ди бо-
ље ра зу ми ју. Син бо жи ји Исус Крист је до шао на зе мљу, да за веч ни жи-
вот при пра вии да спас до не се свим љу ди ма. За то нам он об ја вљу је: бит 
ће је дан ов чи њак и је дан па стир. То зна чи: бит ће јед на цр ква и је дан вр-
хов ни цр кве ни по гла вар, ко ји је Кри стов на мје сник на зе мљи и вр хов ни 
све ће ник у Кри сто вој цр кви.

ТО ЈЕ ДИН СТВО ЦР КВЕ ТРЕ БА ДА ПРО ВЕ ДЕ МО У НЕ ЗА ВИ СНОЈ ДР-
ЖА ВИ ХР ВАТ СКОЈ!

СТА НОВ НИ ЦИ ГРЧ КО-ИС ТОЧ НЕ ВЕ РЕ 
Чу вај те овај при ја тељ ски са вет. Би скуп Ђа ко вач ки при мио је до са да у 
Све ту Ка то лич ку Цр кву на хи ља де гра ђа на, ко ји су од др жав них вла сти 
до би ли свје доџ бу че сти то сти. Угле дај те се у ову сво ју бра ћу, пак се при-
ја ви те што при је за пре ла зу ка то лич ку цр кву. Ви ће те као ка то ли ци мо ћи 
оста ти у сво јим до мо ви ма. Ви ће те не сме та но уна пре ђи ва ти сво је го спо-
дар ство и од га ја ти сво ју омла ди ну за Бо га и др жа ву Хр ват ску. Ви ће те у 
ка то лич кој цр кви оси гу ра ти спас не у мр лих ду ша пре ма оној све тој опо-
ме ни Спа си те ља на ше га Ису са Кри ста: „Не ће у кра љев ство не бе ско до ћи 
онај, ко ји го во ри: Го спо ди не, Го спо ди не, не го онај ко ји вр ши во љу Оца 
не бе ско га.

ПРИ ЈА ТЕЉ НА РО ДА.
Биск. ти ска ра – Ђа ко во
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ПРЕ У ЗВИ ШЕ НИ!

Те шки до га ђа ји, ко ји се од и гра ва ју на ју го сло вен ском зе мљи шту 
и о ко ји ма ми сли мо, да би мо гли за ду љу бу дућ ност суд бин ски угро зи-
ти пра вил не од но ша је ме ђу ју го сло вен ским ка то ли ци змом и пра во сла-
вљем, си ле нас, да као Сло вен ци и ка то лич ке ста ре ши не упу ти мо на Ва-
шу Пре у зви ше ност сле де ће пи смо:

С бо лом у ср цу пра ти мо ме се ци ма и ме се ци ма је зи ва де ла ко ји ма 
су из ло же на на ша срп ска бра ћа у Н.Д.Х. Ми Сло вен ци смо у то ку ово га 
ра та са ми до жи ве ли тра ге ди ју, ка ко ве не ма при ме ра у це лој про шло сти. 
Сва ки дан пру жа нам се при ли ка да се ужи вља ва мо и за ду жу је мо у бе-
ду иму ку сло ве нач ких прог на ни ка. Али ако хо ће мо да бу де мо пра вед ни, 
ии сти но љу би ви, мо ра мо при зна ти, да је суд би на, ко ју су од ме ри ли Ср-
би ма, њи хо ва крв на бра ћа Хр ва ти, го ра од све га што су пре тр пе ли Сло-
вен ци над сво јим до мовн ма.

У Сло ве ни ји ни су уби ја ни епи ско пи и све ште ни ци и њи хо ва те-
ла ни су ба ца на у на бу ја ле ре ке, код нас се ни су па ли ле и ру ши ле цр кве 
и ни су се уби ја ли вер ни ци за вре ме слу жбе бо жи је; код нас ни су кла ли 
ста нов ни ке чи та вих се ла на ноћ, као што се сто ка ко ље, ни су уби ја ли 
оче ве по ро ди ца на пра гу до мо ва на очи глед же на и де це и ни су за ко па-
ва ни жи ви љу ди.

Не ка срп ска ста ти сти ка ка же, да је на та кав или дру ги на чин би ло 
до са да уби је них око 380.000 Ср ба. Тај је број, ка ко се на да мо пре те ран. 
Но из ван сва ке је сум ње, да Ср би да нас пре жи вља ва ју нај ве ће про гон-
ство у сво јој хи сто ри ји. Сва ки по сма трач мо ра да утвр ди, да се то, што 
су Ср би пре тр пе ли зад њих 10 ме се ци на те ри то ри ји Н.Д.Х. не мо же упо-
ре ди ти чак ни са на си љем и гро зо том тур ских вре ме на. У не ком ме мо-
ран ду му ко је га су му сли ма ни из Ба ња Лу ке 12. но вем бра 1941 г. упу ти ли 
чла но ви ма за гре бач ке вла де, чак је ре че но, да су на си ља, ко ја су из вр ше-
на над Ср би ма у Н.Д.Х. уоп ште БЕЗ ПРИ МЕ РА У ИСТО РИ ЈИ МА КО-
ЈЕГ НА РО ДА. Та ко пи шу при пад ни ци исла ма о ка то лич ком на ро ду, ко ји 
баш ове го ди не сла ви хља ду го ди шњи цу сво јих пр вих ве за са све том сто-
ли цом.

За то не ка се ни ко не чу ди, што је цео срп ски на род ду бо ко по тре-
сен због до жи ве лих не прав ди. У ма са ма опа жа се убе ђе ње, да за те не-
прав де но си пу ну од го вор ност цео хр ват ски на род, за то што тр пи и без 
от по ра гле да ка ко се у ње го вој сре ди ни са ти ру и уни шта ва ју Ср би. Још је 
жа ло сни је, да се исто вре ме но са мр жњом про тив Хр ва та ши ри у јав но-
сти и не при ја тељ ско рас по ло же ње пре ма ка то лич кој цр кви.
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Ина че мир ни и тре зни срп ски по ли ти ча ри, др же се на че ла, да ће 
Ср би, чим се бу де по ло жај из ме нио, мо ра ти да вра те Хр ва ти ма и ка то ли-
ци ма истом ме ром са ко јом се да нас ме ри Ср би ма у Хр ват ској. Кад су на 
при мер Хр ва ти сма тра ли за уме сно и по треб но, да као вер ска ма њи на у 
Бо сни и Хер це го ви ни уни ште цр кве ну ор га ни за ци ју пра во слав не ве ћи-
не, он да не ка се ни тко не чу ди, ако Ср би пр вом при ли ком исто учи не са 
ка то лич ком цр квом. На че ло јед на ке ме ре зах те ва, да се про тив ка то ли ка 
упо тре бе исте ме то де са ко ји ма се са да слу же Хр ва ти про тив пра во сла-
вља. Оци ма је зу и ти ма у Бо сни и Хер це го ви ни, ка ко чу је мо, већ су чет-
ни ци по ру чи ли, да се спре ме, јер да ће они пр ви до жи ве ти суд би ну пра-
во слав них све ште ни ка. Шта то зна чи ни је по треб но раз ла га ти. До вољ на 
је чи ње ни ца, да су у Н.Д.Х. би ли сви пра во слав ни вла ди ке и све ште ни ци 
уби је ни, за тво ре ни оте ра ни у ло го ре, про те ра ни, пра во слав ни ма на сти-
ри и цр кве сру ше не или за тво ре не и сва цр кве на имо ви на пре у зе та.

Ако се бу ду пра во слав ци др жа ли цр кве них по ли тич ких на че ла 
ко ја су да нас ме ро дав на у За гре бу, он да је већ са да ла ко схва тљи во, да 
на срп ској зе мљи, а ту спа да и Бе о град, не ћа оста ти ни је дан ка то лич ки 
све ште ник, ни јед на ка то лич ка цр ква, ни ти је дан ка то лич ки ма на стир. 
Је ди на је на да, да ће пра во слав ни и по ред у не бо ва пи ју ћих не прав ди ко-
је под но се, ипак по ка за ти ви ше хри шћан ског ду ха, не го Хр ва ти те да ће 
нас за то у од суд ном мо мен ту по ште де ти. Ако не бу де та ко, тре ба ли би се 
ка то лич ки све ште ни ции фра њев ци у Ср би ји већ са да при пре ми ти, да се 
у мо мен ту опа сно сти спа су бег ством пре ко гра ни це.

Рас по ло же ње, ко је да нас за хва та срп ску јав ност ка ко ви ди мо, пу-
но је екс пло зи ва и на го ве шта ва ве ли ку опа сност у бу дућ но сти. У нас 
Сло вен це, Хва ла Бо гу, Ср би има ју још по ве ре ња и ми смо је ди ни би ли 
ви ше пу та у ста њу да за у зме мо свој став пре ма јав ном ми шље њу Ср ба. У 
че стом до ди ру са ис так ну тим Ср би ма до ка зи ва ли смо, да су на си ља ко ја 
су из вр ше на над пра во слав ни ма за ми сао по сто је ћег по ли тич ког ре жи-
ма и де ло јед не стран ке, а не де ло хр ват ског на ро да или чак ка то лич ке 
цр кве. Скре ну ли смо им па жњу на не у стра ши ве про по ве ди за гре бач ког 
над би ску па Сте пин ца у ко ји ма је јав но осу ђи вао на си ља из вр ше на над 
пра во слав ци ма. По зи ва ли смо се и на сме ло др жа ње ба ња луч ког би ску-
па Га ри ћа.

С мно го тру да и му ке по ла ко смо успе ва ли: тре зни Ср би по че ли 
су по ла ко уви ђа ти да је др жа ње са ра јев ског над би ску па Ша ри ћа и ње го ве 
око ли не из у зе так и да за њи хов по сту пак не мо же би ти од го вор на ка то-
лич ка цр ква као та ква. Још ма ње мо же би ти од го вор на ка то лич ка цр ква 
за зло чи не оних ка то лич ких све ште ни ка ко ји су при кљу чи ли уста шком 
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по кре ту или чак су де ло ва ли у крв нич ким од ре ди ма у Хр ват ској.
Сав тај по сао по сте пе ног сми ри ва ња у нај но ви је вре ме те шко 

угро жа ва но во, без сум ње нај ве ће на си ље, што га је до сад до жи вео срп-
ски на род. Ва шој пре у зви ше но сти је до бро по зна то, да пра во слав ни у 
Хр ват ској пре ла зе да нас у ма са ма у ка то лич ку цр кву.

На пр ви по глед из гле да, да је то по при ро ди чи сто вер ско и цр-
кве но пи та ње, али ко по зна је ствар не при ли ке у Хр ват ској мо ра се баш 
у про тив ном уве ри ти: тај зна, да да на шње пре о бра ћа ње пра во слав них 
у ка то лич ку ве ру у Н.Д.Х. у свој су шти ни не ма ни ка кве ве зе са ве ром. 
Ка кве пла но ве има За греб са овим пре о бра ћа јем пра во слав них, ка зао је 
упра во са вр ше ном искре но шћу, је дан од нај у ти цај ни јих љу ди у Хр ват-
ској Др. Ми ле Бу дак. Он је у Го спи ћу зва нич но из ја вио: „ЈЕ ДАН ДЕО 
СР БА ЋЕ МО ПО БИ ТИ, ДРУ ГИ РА СЕ ЛИ ТИ, А ОСТА ЛЕ ЋЕ МО ПРЕ-
ВЕ СТИ У КА ТО ЛИЧ КУ ВЕ РУ И ТА КО ПРЕ ТО ПИ ТИ У ХР ВА ТЕ.“

Пре ма то ме, ко нач ни циљ да на шње за гре бач ке по ли ти ке је уни-
ште ње срп ског на ро да у Н.Д.Х. Том не мо рал ном ци љу има да по слу жи и 
по ка то ли ча ва ње. По за ми сли уста шке вла де, пре о бра ћа ње Ср ба у ка то-
ли ци зам је сред ство, ко је тре ба упо ре ди ти упо ре до са при нуд ним исе ља-
ва њем и упо ре до са крв нич ким уби ја њем срп ског на ро да. Шта се до га ђа 
у Хр ват ској не са мо да не про из ла зи из би ло ка квих вер ских по бу да, већ 
шта ви ше у су шти ни прет ста вља по ни жа ва ју ћу зло у по тре бу ка то лич ке 
цр кве и суд бо но сно га же ње ње но га угле да и до сто јан ства.

Са ка квим се, на при мер, раз ло зи ма мо же оправ да ти до пис ко је га 
је за гре бач ко Ми ни стар ство прав де упу ти ло да на 14 ју ла 1941 г. Ор ди на-
ри ја ти ма Н.Д.Х. а у ко је му из ме ђу оста лог чи та мо: за ми сао хр ват ске вла-
де је, да „СЕ У КА ТО ЛИЧ КУ ЦР КВУ НЕ ПРИ МУ ПРА ВО СЛАВ НИ ПО-
ПО ВИ, УЧИ ТЕ ЉИ, 3АТИМ УОП ШТЕ ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА И НАЈ ЗАД 
БО ГА ТИ СЛОЈ ТР ГО ВА ЦА, ЗА НА ТЛИ ЈА И СЕ ЉА КА“. Са мо „НИ ЖЕ И 
СИ РО МА ШНО ПРА ВО СЛАВ НО СТА НОВ НИ ШТВО“ сме се при ма ти 
у ка то лич ку цр кву Сва ка ко нам зна чај но из гле да,да  је до пис Ми ни стар-
ства пот пи сао ка то лич ки или бив ши ка то лич ки све ште ник А.Р.Гла ваш.

У сми слу пред њих вла ди них ди рек ти ва са те ро ром, ко ји пот се ћа 
на вер ске про го не у Мек си ку и Со вјет ској Ру си ји при си ља ва ју се ни жи 
пра во слав ни слу жбе ни ци, да у ро ку од ме сец да на оста ве ве ру сво јих 
ота ца. Пред на ма је до пис хр ват ског Ми ни стар ства прав де Окру жном 
су ду у Зе му ну од 11 но вем бра 1941 г. У ње му се по зи ва ју сви слу жбе ни-
ци да: у ро ку од ме сец да на „ПОД НЕ СУ СТА РЕ ШИН СТВУ СУ ДА ПО-
ТВР ДУ ЦР КВЕ НИХ ВЛА СТИ, ДА СУ ПРИ МЉЕ НИ У КА ТО ЛИЧ КУ, 
МУ СЛИ МАН СКУ ИЛИ ПРО ТЕ СТАН СКУ ВЕ РО И СПО ВЕСТ И УПИ-
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СА НИ У МА ТИ ЦЕ ТИХ ВЕ РО И СПО ВЕ СТИ.“ Са ка квим се вер ским 
по бу да ма мо же са да об ја сни ти да се пра во слав ни слу жбе ни ци у Н.Д.Х. 
при си ља ва ју на очи глед Бе о гра да, да пре ђу ако не већ у ка то лич ку, а оно 
бар у про те стан ску илн тур ску ве ру.

Сва ки не при стран по сма трач при ли ка у Хр ват ској мо ра при зна-
ти, да се  пре ла зи пра во слав них у ка то лич ку ве ру вр ше у зна ку нај го рег 
по ли тич ког на си ља, што га чо век уоп ште мо же за ми сли ти. Из ме ђу оста-
ло га за до каз не ка по слу жи по зив, штам пан у би скуп ској штам па ри ји у 
Ђа ко ву, у ко јем се по зи ва ју пра во слав ни да се „ЧИМ ПРЕ ПРИ ЈА ВЕ У 
КА ТО ЛИЧ КУ ЦР КВУ, јер ће то бо же“ КАО КА ТО ЛИ ЦИ МО ЋИ ОСТА-
ТИ У СВО ЈИМ ДО МО ВИ МА“, те ће „НЕ СМЕ ТА НО“ по све ти ти сво јим 
по сло ви ма и вас пи та њу сво је де це. Пра во слав ни се са стра хом пи та ју, 
шта ће се до го ди ти са њи хо вим до мо ви ма, њи хо вим има њем и њи хо вом 
де цом, ако се нео да зо ву овом по зи ву из Ђа ко ва. Шта им се у том слу ча ју 
мо же де си ти, то до вољ но и ја сно ка жу прет ње ми ни стра Бу да ка и тра-
гич на ис ку ства срп ског на ро да у Н.Д.Х.

Хр ват ски епи ско пат ка зао је сво ју реч, да на 17 но вем бра 1941 у 
пре став ци ко ју је упу тио хр ват ској вла ди.

У њој хр ват ски би ску пи на гла ша ва ју, да се по уче њу ка то лич ке 
цр кве са мо та кви пре ла зи до зво ља ва ју и вре де, ко је пра во слав ни из вр ше 
без ика квог при ти ска, а то зна чи по сво јој пот пу ној сло бод ној во љи ииз 
уну тар њег убе ђе ња у исти ни тост ка то лич ке ве ре.

То на че ло и схва та ње мо гли  су ов да шњи пра во слав ни кру го ви 
при ми ти са мо са одо бра ва њем. Је ди но што су же ле ли у ин те ре су срп-
ског на ро да, би ло је да се од ка то лич ких би ску па про гла ше но на че ло и 
ствар но спро ве де у Хр ват ској. За и ста кад је хр ват ски епи ско пат на ре дио 
сво јим све ште ни ци ма да се мо ра ју при ли ком при ма ња пра во слав них то-
га на че ла стро го до след но, и без бо ја зни при др жа ва ти, при сил ном пре-
ла зу срп ских ма са у ка то лич ку ве ру би ло би од мах крај, а ме ђу срп ском 
и ка то лич ком цр квом у Хр ват ској би за вла да ла пу на и уи сти ну ис кре на-
са гла сност.

У ат мос фе ри не сми ље них прет њи, ко ја су да нас у Хр ват ској, да ло 
би се да нас на пр сте јед не ру ке по бро ја ти оне пра во слав це, ко ји се при-
ја вљу ју за пре лаз по сло бод ној сво јој во љи и из уну тар њих осве до че ња у 
исти ни тост ка то лич ког уче ња. Ди рек ти ва из да та од хр ват ског епи ско па-
та тре ба ла би, кад би се ствар но и про во ди ла, зна чи ти пре ма то ме прак-
тич ну за бра ну пре ла зу пра во слав них у ка то лич ку цр кву.

У ства ри, уна точ на чел ним из ја ва ма и упут стви ма ка то лич ких 
би ску па, на сил но пре о бра ћа ње пра во слав них ма са у ка то ли ци зам, про-
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ду жа ва се и да ље у не сме та ном оп се гу. Пре ла зи, о ко ји ма не мо же би ти 
сум ње, да су по уче њу ка то лич ке цр кве у пре те жној ве ли чи ни не ва же ћи 
по ста ли су та ко мно го број ни, да је хр ват ски епи ско пат на сво јим сед ни-
ца ма од 17. XI. 1941 г. ре шио, да осну је чак два од бо ра за пи та ња пре ла-
же ња пра во слав них у ка то лич ку цр кву.

Осни ва ње тих од бо ра иза зва ло је у срп ским кру го ви ма огром но 
не рас по ло же ње. Да су хр ват ски би ску пи, ка жу срп ски Ср би, - би ли уи-
сти ну ре ше ни да сво јим од лу ка ма да ду и прак тич ну вред ност и по др-
шку, и не би осни ва ли на ро чи те од бо ре за при ма ње пра во слав них, те не 
би у сво јим ре зо лу ци ја ма од 17 но вем бра 1941 г. го во ри ли, да су вољ ни у 
пи та њи ма пре ла же ња пра во слав них у ка то лич ку ве ру „СУ ДЕ ЛО ВА ТИ“ 
са уста шким Ми ни стар ством прав де, већ би ли иза бра ли при род ни ји 
по сту пак под ре ђе ним све ште ни ци ма би тре ба ли да јед но став но за бра не 
при ма ње у ка то лич ку цр кву љу ди, ко ји ме ња ју ве ру без ика квог уну тар-
њег убе ђе ња, већ са мо из стра ха или ко ри сто љу бља. Про тив све ште ни-
ка, ко ји би у пр кос за бра ни у спо ра зу му са уста ша ма и да ље оба вља ли 
про тив за кон ска и за то не ва же ћа пре о бра ћа ња пра во слав них у ка то ли-
ци зам, тре ба ли би би ску пи упо тре би ти нај те же и нај о штри је ка зне цр-
кве не. Је ди но та кви по ступ ци би мо гли уве ри ти Ср бе о до бр ој во љи и о 
пот пу но не се бич ним на ме ра ма хр ват ског епи ско па та.

Срп ски кру го ви при зна ју, да су хр ват ски би ску пи у тач ци 11 сво-
јих за кљу ча ка ди гли свој глас про тив про го на Ср ба у Н.Д.Х. Би ску пи 
тра же, да се Ср би ма не са мо за јем че већ и ствар но да ду сва др жа вљан ска 
пра ва, у пр вом ре ду лич на сло бо да и имо вин ска прав да. Ср би ма не ка се 
из ри чу ка зне као и оста лим др жа вља ни ма, са мо на осно ву прет ход ног 
суд ског по ступ ка. Пре све га не ка се нај стро жи је за бра ни сва ка „За себ на 
ак ци ја“ за ру ше ње пра во слав них цр квии кон фи ско ва ње њи хо ве имо ви-
не.

Ср би ма је овај про глас про те ста ве о ма до бро до шао, јер се из 
тек ста би скуп ске ре зо лу ци је ја сно ви ди бес прав но ста ње у ко јем жи ви 
срп ски на ро ду Хр ват ској. Оп ште про ти вље ње је мо ра ла иза зва ти у срп-
ским кру го ви ма кон ста та ци ја, са ко јом су хр ват ски би ску пи сма тра ли за 
по де сно да оправ да ју свој про тест. Ср би ма, на и ме, у Н.Д.Х. тре ба да се 
по ми шље њу хр ват ског епи ско па та оси гу ра јед на ко прав ност пред за ко-
ном, лич на сло бо да и пра во имо ви не ра ди то га, да се та ко ство ри „МЕ-
ЂУ ПРА ВО СЛАВ НИМ СТА НОВ НИ ШТВОМ ПСИ ХО ЛО ШКИ ОСНОВ 
ЗА ПРЕ ЛА ЖЕ ЊЕ НА КА ТО ЛИЧ КУ ВЕ РУ.“

По ка то ли ча ва ње, а то зна чи по хр ва ћи ва ње Ср ба, јер по тим ре чи-
ма за јед нич ки циљ епи ско па та и уста шке вла де.



Саслушања српских избеглица

25

Спор из ме ђу уста ша и хр ват ских би ску па на стао је по ми шље њу 
пра во слав них, ка ко се чи ни, са мо у по гле ду ме то да, т.ј. на ко ји на чин 
да се тај циљ по стиг не. По схва та њи ма Ср ба, хри шћан ска ду жност ка-
то лич ких би ску па тре ба ло би да бу де, да се за у зму за основ на чо ве чан-
ска пра ва пра во слав них су др жа вља ња без по себ них ра чу на и на ме ра, 
да про те ству ју уоп ште про тив ру ше ња пра во слав них цр ка ва, а не са мо 
про тив „ЗА СЕБ НИХ АК ЦИ ЈА“, ко је та ру ше ња вр ше, те да се ста не на 
пут зло чин стви ма по чи ње ним про тив њи хо ве хри шћан ске бра ће и то 
сто га, јер су то зло чин ства, а не за то, јер се сред стви ма на си ља оте жа ва 
по ка то ли ча ва ње не срећ них Ср ба.

Са да раз у ме мо, на гла ша ва ју пра во слав ци, за што се ни је још до 
са да на шао у Н.Д.Х. ни је дан ка то лич ки би скуп, ко ји би био при пра ван 
уста ти у од бра ну пра во слав них хри шћа на до скрај но сти, те ста ви ти на 
коц ку свој по ло жај, па ако тре ба и сво ју лич ност. Та кво апо стол ско ју на-
штво и хе ро и зам би ли би не са мо по треб ни ра ди ча сти ка то лич ке цр кве, 
већ шта ви ше обез бе ди ло би за бу дућ ност углед ка то ли ци зму на Бал ка-
ну.

У оп ште њу са нај ра зли чи ти јим прет став ни ци ма срп ског јав ног 
ми шље ња, ви де ли смо да је Ср бе раз о ча рао не са мо по сту пак хр ват ског 
епи ско па та, већ и до са да шње па сив но др жа ње Ва ти ка на.

На сил но по ка то ли ча ва ње срп ских ма са, уби ја ње и му че ње пра-
во слав них све ште ни ка и вла ди ка, ру ше ње њи хо вих цр ка ва и ма на сти-
ра, ко је се вр ши у Хр ват ској то бо же у ин те ре су ка то ли ци зма, за ди ре без 
сум ње и у ин те ре се вр хов ног воћ ства ка то лич ке цр кве.

Ср би су оче ки ва ли, да ће све та сто ли ца као чу ва ри ца угле да ка-
то лич ке цр кве по ди ћи свој глас пре или ка сни је и јав но осу ди ти кр ва ве 
про го не ко ји се вр ше у ка то лич кој зе мљи у име ка то ли ци зма над пра во-
слав ним хри шћа ни ма. И са да су у свет ској јав но сти још у до бр ој успо ме-
ни све ча ни и гла сни про те сти све те сто ли це про тив про го ње ња пра во-
слав не цр кве и пра во слав них вер ни ка у Со вјет ској Ру си ји. Ср би се пи та-
ју из ко јих раз ло га све та сто ли ца са да шу ти на стра шну тра ге ди ју срп ске 
пра во слав не цр кве.

Је ди на од лу ка све те сто ли це за ко ју су Ср би до зна ли и ко ја се њих 
ти че, је од лу ка све те кон гре га ци је за ис точ ну цр кву од 17. ју ла 1941 г. 
пот пи са на од кар ди на ла Еу ге на Ти се рен та. Од лу ка го во ри о пре ла зи ма 
пра во слав них у ка то лич ку ве ро и спо вест, те пре по ру чу ју хр ват ским би-
ску пи ма, да не пра ве пра во слав ни ма смет ње, ако се ре ше при пре ла зу за 
ис точ ни об ред не при са је ди ње них.

По след њи став у тек сту од лу ке кон гре га ци је мо рао је ис пу ни ти 
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Ср бе ду бо ким не по ве ре њем и учвр сти ти их у убе ђе њу, да у сво јој не сре-
ћи не мо гу ра чу на ти ни на по моћ хр ват ског епи ско па та, као ни на за шти-
ту све те сто ли це.

И та ко се до го ди ло, да је све ти Ар хи је реј ски Са бор Срп ске пра-
во слав не цр кве у ме мо ран ду му упу ће ном вој ном за по вед ни ку Ср би је од 
15 ја ну а ра 1942 г. за мо лио по моћ и за шти ту на ци о нал не со ци ја ли стич-
ке вла де у Бер ли ну. Пра во слав ни се обра ћа ју на на ци о нал-со ци ја ли сте с 
мол бом, да они по сре ду ју у За гре бу и ис хо де сло бо ду ве ро и спо ве да ња и 
бо го слу же ња Ср би ма у Н.Д.Х.

До га ђа ји на ве де ни у пи сму Ва ше Пре у зви ше но сти ис пу њу ју нас 
за бри ну то шћу, због бу ду ћих од но са из ме ђу пра во сла вља и ка то ли ци зма 
у на шој до мо ви ни.

Све сни смо то га, да је про шло мно го дра го це ног вре ме на и про-
пу ште но мно го при ли ка, ко је је тре ба ло ис ко ри сти ти, да се оне мо гу ће 
или пак убла же штет не по сле ди це бра то у би лач ке вер ске бор бе из ме ђу 
Хр ва та и Ср ба. Сва ко ме је ја сно, да ће те по сле ди це има ти да сно си це ло 
на ше по ко ље ње.

По ред то га ми још ни смо из гу би ли на ду. Зна мо, да је све та сто ли-
ца по сла ла у За греб сво га де ле га та, ко ји про у ча ва при ли ке у Н.Д.Х. Још 
увек ве ру је мо да ће све та сто ли ца, чим бу де те ме љи то и ис црп но оба ве-
ште на о си ту а ци ји про го во ри ти о срп ској тра ге ди ји и ти ме спа сти углед 
Ју го сло вен ском ка то ли ци зму.

Бри га за ка то лич ку цр кву, ко јој смо од ср ца ода ни, да је нам сло-
бо ду да из ра зи мо о то ме ве о ма ва жном пи та њу сво је озбиљ но и ду бо ко 
про ми шље но ми шље ње. У ко ли ко по зна је мо при ли ке у сво јој вла сти тој 
до мо ви ни, сма тра мо да је по треб но сле де ће:

1. Све та сто ли ца тре ба ла би пр вом згод ном при ли ком јав но осу-
ди ти и жи го са ти кр ва во про га ња ње на ро да и срп ске пра во слав не цр кве 
у Н.Д.Х.

2. 3а вре ме док тра је у Хр ват ској стра хо вла да, тре ба ла би све та 
сто ли ца за бра ни ти у Н.Д.Х. сва ки пре лаз из пра во слав не у ка то лич ку 
цр кву.

З. Ако по је дин ци пра во слав не ве ре и уна точ на чел не за бра не хо ће 
да при ђу ка то лич кој цр кви, не ка се пре лаз оба ви са мо на осно ву по себ не 
до зво ле све те сто ли це, ко ја тре ба да сва ки по је ди нач ни слу чај за себ но.

4. Све та сто ли ца тре ба ла би са ве то ва ти хр ват ским би ску пи ма да у 
јав ној од бра ни пра во слав них хри шћа на н њи хо вих све ште ни ка на сту па-
ју са од луч но шћу и са апо стол ском ку ра жи, ко ја не пре за ни пред ка квим 
жр тва ма.
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Са искре ном мол бом, да Ва ша Пре у зви ше ност бла го и зво ли под-
не ти ово на ше пи смо све тој сто ли ци, оста је мо Вам ду бо ко ода ни:

Бе о град, 1.III .1942 г.
Сло ве нач ке ка то лич ке ста ре ши не ко је жи ве у Ср би ји.

Пр ву зви ше ном го спо ди ну
Др.Јо си пу Уј чи ћу, бе о град ском над би ску пу.
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ГО СПО ДИН
Др. Алој зи је Сте пи нац
Над би скуп
За греб

Пи шем Вам ово као чо вјек чо вје ку, као кри шћа ни ну кри шћан. 
На ка њу јем се ме се ци ма на то, че ка ју ћи хо ће ли пре ста ти сти за ти ужа сне 
ве сти из Хр ват ске, ка ко би се мо гао са бра ти и мир ни је пи са ти.

Пу них 10 ме се ци ка ко се по Хр ват ској на нај звер ски ји на чин Ср-
би уби ја ју и уни шта ва ју се ми ли јар де њи хо ва имет ка, а цр ве ни ло сти да 
и гње ва об ли је ва ли це сва ког по ште ног Хр ва та.

По кољ Ср ба по чео је од пр вих да на јад не не за ви сне др жа ве Хр-
ват ске (Го спић, Гли на, Бо сан ска Кра ји на и т.д.) и тра је без пре ки да и 
ових да на.

Ни је ова стра хо та у са мом уби ја њу. Она је у уби ја њу све га од ре-
да: ста ра ца, же на и дје це, и уби ја ње уз стра хо ви то ди вљач ко му че ње. Те 
не ви не Ср бе су на би ја ли на ко ља, ло жи ли им ва тру на го лим пр си ма, 
пе кли их жи ве на ва три, спа љи ва ли у ку ћа ма и цр ква ма жи ве, по ли ва ли 
кљу ча лом во дом и та да по ли ве но ме со де ра ли и со ли ли, ко па ли жи ви ма 
очи, ре за ли уши, нос, је зик, све ће ни ци ма ре за ли но же ви ма бра де и бр-
ко ве ску па са ко жом и ме сом, од сје ца ли им спо ло ве и на ти ца ли у уста, 
ве за ли их од о страг за ка ми о не и он да са њи ма ју ри ли, пре би ја ли су љу-
ди ма но ге и ру ке, за би ја ли им у гла ве ек се ре, го ле мим ек се ри ма за ки ва ли 
их за под кроз сли је по око, ба ца ли жи ве у бу на ре и про ва ли је а од о зго на 
њих ба ца ли бом бе, раз би ја ли им гво зде ним че ки ћи ма гла ве, дје цу су ба-
ца ли у ва тру и вре лу во ду, у кре ча не, рас тр за ва ли де цу за но ге, раз би ја ли 
им гла ве о зи до ве, пре би ја ли кич ме о ка ме ње и кла де и још мно га ужа сна 
му че ња из вр ша ва ли, ка кве нор мал ни љу ди не мо гу ни за ми сли ти.

Хи ља де и хи ља де срп ских ле ше ва но си ла је Са ва, Дра ва и Ду нав, 
као и при то ке ових ри је ка, би ло је ле ши на са нат пи сом „пра вац Бе о град 
- пу ту је Кра љу Пе тру“. У јед ном чам цу, ко ји је ухва ћен на Са ви би ла је 
хр па де чи јих гла ва са јед ном жен ском (мо же би ти гла ва мај ке те де це) 
са нат пи сом „ме со за Јо ва но ву пи ја цу у Бе о гра ду.“ Стра хо вит је слу чај 
Ми ле ве Бо жи нић из Ста бан џе, из ко је су на но жу из ва ди ли ди је те, на 
гро зни слу чај на ђе них де чи јих гла ва у Бо сни, на ђе не су по су де пу не срп-
ске кр ви, па слу ча је ви при си ља ва ња Ср ба, да пи ју вру ћу крв сво је по кла-
не бра ће. Си ло ва не су не број не де вој ке, же не и де вој чи це, ма те ре пред 
кће ри ма и кће ри пред ма те ра ма, а го ми ле дје во ја ка, же на и дје вој чи ца 
од во ђе не су у ло го ре уста ша ма за блуд ни це. Чак су си ло ва ња вр ше на и у 
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ол та ри ма пра во слав них цр ка ва. У ко та ру пе трињ ском на те ран је син, да 
си лу је ро ђе ну ма тер, по кољ 3.000 Ср ба у Глин ској пра во слав ној цр кви и 
уби ја ње сто ти не Ср ба у ол та ру цр кве у Кла ду ши све гво зде ним че ки ћи-
ма у гла ву, сто ји без прем ца у по вје сти. За сва ова стра хо ви та и не чу ве на 
не дје ла, по сто је де та љи и ве ро до стој ни за пи сни ци.

Ужас ових не де ла за пре па стио је и Нем це и Та ли ја не. Они су фо-
то гра фи ра ли огро ман број слу ча је ва ових ужа сних по ко ља. Нем ци го-
во ре да су Хр ва ти ово ра ди ли и за вре ме 30-го ди шњег ра та и да је до тог 
до ба оста ла у Не мач кој из ре ка: Са чу вај ме Бо же ку ге, гла ди и Хр ва та. И 
Срем ски Нем ци пре зи ру нас ра ди то га и по сту па ју са Ср би ма чо вјеч но. 
Та ли ја ни су фо то гра фи ра ли по су ду са три и по ки ло гра ма срп ских очи ју, 
те јед ног Хр ва та оки ће ног огр ли цом од на ни за них срп ских очи ју, јед но-
га ко ји је до шао у Ду бров ник опа сан са два ђер да на од ре за них срп ских 
је зи ка.

Стра хо те ло го ра у ко ји ма су по у би је ни хи ља де Ср ба или су пу-
ште ни да по мру од зло ста вља ња, гла ди и зи ме, ужа сни су. Нем ци при-
по вје да ју о јед ном ло го ру у Ли ци у ко јем је би ло на хи ља де Ср ба али кад 
су до шли та мо на шли су га пра зна, на то пље на кр вљу и кр ва вим кр па ма 
ру бља и одје ће. Ту је ка жу из гу био гла ву и је дан срп ски вла ди ка. У Ја се-
но вач ком ло го ру и да нас се му че и про па да ју на хи ља де Ср ба ко ји су та-
мо по овој стра шној зи ми сме ште ни у по де ра не ци ган ске ба ра ке без до-
вољ но сла ме и по кри ва ча, до би ја ју ћи днев но за хра ну по два кром пи ра.

У по ви је сти Евро пе ни је би ло ова квих слу ча је ва. Мо ра се по ћи у 
Ази ју у до ба Та мер ла на или Џин гис-Ка на или у Афри ку у цр нач ке др жа-
ве њи хо вих кр во лоч них вла да ра да се на и ђе на слич не слу ча је ве. Овим је 
хр ват ско име осра мо ће но за ви је ко ве. Ни шта нас ви ше не мо же опра ти. 
Ни у по след њем ци га ни ну на Бал ка ну не ће мо сме ти по ме ну ти на шу хи-
ља ду го ди шњу кул ту ру, јер ни ти ци га ни ни су ова ко ви звер ста ва ра ди ли.

За што ја ово пи шем Ва ма, кад ни сте по ли тич ка лич ност и не мо-
же те за ово сно си ти од го вор ност? Ево за што: у сви ма овим бес при мер-
ним ди вљач ким зло чин стви ма ко ја су ви ше но без бо жна, су дје ло ва ла је 
и Ва ша ка то лич ка цр ква на два на чи на. Ве ли ки број све ће ни ка, кле ри ка, 
фра та ра и ор га ни зо ва не ка то лич ке мла де жи су дје ло ва ли су у све му ово-
ме ак тив но. До го ди ла се стра хо та, да су ка то лич ки све ће ни ци по ста ли 
ло гор ни ци и та бор ни ци уста шки, па су као та ко ви на ре ђи ва ли и одо-
бра ва ли та стра шна му че ња и кла ња кр ште ног сви је та. Чак је и је дан ка-
то лич ки све ће ник лич но за клао јед ног пра во слав ног све ће ни ка. Они то 
ни су смје ли чи ни ти без до зво ле сво јих би ску па, па ако су чи ни ли, он да 
су мо ра ли гу би ти слу жбу и до ћи пред суд. Бу ду ћи да се то ни је до го ди ло, 
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зна чи да су би ску пи да ли сво ју до зво лу.
Дру го, ка то лич ка цр ква упо тре би ла је све ово да по ка то ли чи пре-

жи ве ле Ср бе. И док се зе мља још пу ши ла од не ви не кр ви му че ни ка, док 
су је ца ји раз ди ра ли гру ди пре жи ве лих не срет ни ка, све ће ни ци, фра три и 
ча сне се стре но си ле су у јед ној ру ци уста шки бо деж, а у дру гој мо ли тве-
ник и кру ни цу. Сав је Сри јем пре пља вљен лет ци ма би ску па Ак ша мо ви-
ћа, ти ска ним у ње го вој ти скар ни ци у Ђа ко ву у ко ји ма се по зи ва ју Ср би 
да спа су жи во те и имет ке пре ла же њем у ка то лич ку ве ру. На ша цр ква као 
да је хте ла по ка за ти да зна уби ја ти ду ше као уста шка власт ти је ла. А на 
ка то лич ку цр кву па да још ве ћа сум ња за то што су у исто ври је ме сру ше-
не мно го број не пра во слав не цр кве, дру ге обра ће не у ка то лич ке, оте ти 
сви пра во слав ни са мо ста ни, раз ву че на сва имо ви на и упро па шће не ве-
ли ке по вје сне вред но сти, па чак ни је оста вље на на ми ру ни па три јар ши-
ска цр ква у Срем ским Кар лов ци ма. Сва ова на си ља на са вје сти и ду ши 
на ни је ла су још ве ћу сра мо ту хр ват ском име ну.

И ако се ми Хр ва ти не ће мо мо ћи ни кад опра ти од сра мо те ко ју 
смо на се бе на ву кли овим зло чин стви ма, ипак мо же мо сво ју од го вор-
ност сма њи ти пред сви је том и сво јом са вје сти, ако диг не мо глас про тив 
све га го ре на ве де ног.

По след њи је час да то учи ни мо. По сли је сви ју ве ли ких зло чин ста-
ва у по вје сти чо вје чан ства до ла зи ле су и ве ли ке ка зне. Шта ће би ти од 
нас Хр ва та ако се до би је ути сак да смо баш до кра ја у овим зло чин стви-
ма ус тра ја ли.

У пр вом ре ду ду жна је цр ква да диг не свој глас. При је све га за то 
што је цр ква Ису кр сто ва. А по сле то га за то што је она моћ на. У Не мач кој 
су ве ли ки ка то лич ки би ску пи има ли сме ло сти да ди жу свој глас у ко рист 
про го ње них жи до ва, а код нас још ни је дан би скуп ни је ди гао сво га гла са 
за не ви не Ср бе кр шћа не, ко ји су стра шни је про го ње ни не го Жи до ви у 
Не мач кој. И за то ће на гла ву ка то лич ке цр кве па сти нај ве ћа од го вор ност 
за ка зну Бо жи ју и људ ску, ко ја мо ра сна ћи хр ват ски на род ако се за вре-
ме на не по ка је за овај стра шни и нео про сти ви свој грех.

На пи сао сам Вам ово да спа сим сво ју ду шу, а Ва ма оста вљам да 
тра жи те и на ђе те пу та за спа се ње сво је ду ше.
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СВИМ ПО ШТЕ НИМ СТА НОВ НИ ЦИ МА СРЕ МА ГРЧ КО-ИС-
ТОЧ НЕ ВЕ РЕ.

БРА ЋО СРЕМ ЦИ!

Сто ле ћи ма жи ви мо у на шем ле пом Сре му. Ту смо се ро ди ли, ту 
жи ви мо, ту ра ди мо, ту уми ре мо. Ту су се ро ди ли, жи ве ли, ра ди ли и уми-
ра ли на ши пре ци, а же ли мо да ту жи ве и на ши по том ци. У тој смо зе мљи 
ста ро се де о ци, с њом смо сра сли. А са да нам пре ти опа сност да из гу би мо 
ту зе мљу, да бу де мо пре се ље ни у дру гу, ту ђу зе мљу, Ср би ју, Ру си ју или 
бог зна ка мо.

За што се то де ша ва?
Сто ле ћи ма смо би ли при пад ни ци трој не кра ље ви не Хр ват ске, 

слу жи ли смо вер но у хр ват ском до мо бран ству и тво ри ли смо с оста лим 
пле ме ни ма по ли тич ки на род хр ват ски. Сви су нас др жа ли, а сви смо се 
сма тра ли Хр ва ти ма грч ко ис точ не ве ре.

Али до ђо ше аген ти из Ср би је и по че ше на шој дје ци ту ма чи ти, да 
ни су Хр ва ти, већ Ср би. На ши су по по ви при хва ти ли ову ми сао и по се ја-
ли су раз дор из ме ђу нас и оста ле бра ће Хр ва та ка то лич ке ве ре.

До шло је до не сре ће Ју го сла ви је. Сви смо ми ве ра ва ли да су на ше 
те жње по стиг ну те. Срп ска је про па ган да би ла на вр хун цу и ми смо већ 
са ми ве ро ва ли да смо Ср би. Али не ду го. Ви де ли смо Ср бе из Ср би је. 
љу де дру го га од го ја, дру гог на чи на жи во та и дру ге мно го ни же кул ту ре. 
Осе ћа ли смо да су они не што дру го не го ми, да су нам Хр ва ти бли жи а и 
они су ви де ли да ни смо исти као Ср би из Ср би је и ни су с на ма по сту па-
ли као са Ср би јан ци ма. У Ју го сла ви ји ми смо пла ћа ли дво стру ке по ре зе, 
а ни смо до би ли ни шта. Би ли смо гра ђа ни дру гог ре да и тек кад су до шли 
из бо ри се ти ла су се бе о град ска го спо да да смо ми Ср би, јер су по мо ћу 
на ших гла со ва хте ли уни шти ти Хр ва те и Хр ват ску. На кон из бо ра ни смо 
за њих би ли ви ше Ср би, не го пре ча ни, Хр ва ти, Шва бе и бог-зна што још. 
Про гла ше на је не за ви сна др жа ва Хр ват ска. И опет смо гра ђа ни дру гог 
ре да. Ни ко нас не тр пи, ни ко не ма у нас по ве ре ња. А има ју пра во, јер 
смо ми још увек за лу ђе ни ве ли ком срп ском про па ган дом. Док нам јед ни 
го во ре, да као Ср би мо ра мо би ти уз Кра ља Пе тра и ди на сти ју Ка ра ђор-
ђе ви ћа, ко ја је на шим жу ље ви ма ску пи ла у Лон до ну и Ну јор ку име так 
од пре ко две ми ли јар де ди на ра, дру ги нам ка жу да ће мо нај бо ље пре ћи 
ако пре ђе мо на еван ге лич ку ве ру, те на тај на чин одр жи мо и опе раз ли-
ку из ме ђу нас и оста лих Хр ва та, ко ја би код њих мо гла ство ри ти ути сак, 
као да се ни ка ко не же ли мо вра ти ти у кри ло на ше мај ке Хр ват ске, и ти ме 
њи ма под ва ли мо и оце пи мо Срем од Хр ват ске. Ко ме да га при по ји мо? 
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Ср би ји да нас Ср би јан ци по ко љу у сво јим ме ђу соб ним бор ба ма и да нас 
да ље це де? Ма ђар ској да нас про гла се из да ји ца ма Ма ђар ства, па да нас 
уни ште? Или ваљ да да по ста не мо ко му ни сти па да нам као у Ру си ји от му 
на шу ле пу зе мљу и из нас сло бод них се љач ких го спо да ра учи не ро бље 
др жа ве? Али ни тко, ни ко нам не ка же ка ко смо пре 1918 жи ве ли, ни ко 
нам не ка же да смо ми јед ноћ би ли ка то ли ци и да смо пре шли на пра-
во сла вље за вре ме тур ске вла де јер ни је би ло ка то лич ког све ште ни ка. 
Ни ко нам не ка же да би би ло вре ме пре ки ну ти с бо ле сном про шло шћу и 
мак ну ти ону огра ду ко ја нас де ли од оста лих Хр ва та, пре ћи на ка то лич-
ку ве ру и жи ве ти и да ље мир но и по ште но као пра ви хр ват ски се ља ци и 
за на тли је на сво јој хр ват ској зе мљи. Ни ко нам не ће ка за ти, јер сви зна ју 
да би он да до шао крај сва ком ис ко ри шћа ва њу и гу ле њу на шег на ро да и 
да би он да сви стран ци по чев ши од бе о град ске чар ши је па до жи до ва мо-
гли да се тор ња ју одав де, јер не би мо гли за ра ђи ва ти на брат ској не сло зи. 
На ша бра ћа у Сла во ни ји већ су уви де ла шта је пра во и осим за др тих и 
не по зна тих по је ди на ца у ма са ма пре ла зе на ка то лич ку ве ру. Тек не дав но 
би ли су код по глав ни ка и он им је дао сву за шти ту и при знао их је Хр ва-
ти ма. Да нас они као сло бод ни као сло бод ни и рав но прав ни гра ђа ни на 
сво јој зе мљи ве дро гле да ју у бу дућ ност, јер зна ју да иза њих сто ји це ла 
Хр ват ска и да се опет спре ма ју она ста ра вре ме на кад у Хр ват ској ни је 
би ло ни ко га до ли Хр ва та и кад су сви сло жно ра ди ли за до бро на ро да. 

Бра ћо Срем ци!
Не мој мо ми би ти зад њи. Не мој мо уни шти ти се бе, сво ју де цу и 

сво ју зе мљу. Сру ши мо огра ду ко ја нас де ли од оста ле бра ће Хр ва та. Он да 
ће мо мо ћи и да ље сло бод но жи ве ти у на шој сло бод ној до мо ви ни Хр ват-
ској.

Бра ћо!
Вре ме од ми че. Од лу чи мо се док не бу де ка сно, од лу чи мо се за на-

шу слав ну про шлост и за на шу до мо ви ну Хр ват ску.

СРЕ МАЦ

Овај ле так је рас ту рен у сре зу Ста ра Па зо ва.
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БЕР БЕ РО ВИЋ Хил ми ја, под над зор ник из Бе о гра да Ко лар че ва 
ул. бр.1. ве ре му ха ме дан ске, по да ник хр ват ске др жа ве, ко ји на по ста вље-
на пи та ња из ја ви:

Још 1938 г. до шао сам у Бе о град где сам стал но жи вео све до ово га 
ра та. У пр во вре ме ба вио сам се про да јом ра зних ар ти ка ла по ули ца ма, 
а доц ни је сам до био на ме ште ње као кан це ла риј ски под над зор ник код 
Цен трал ног тран спорт ног дру штва у Бе о гра ду, Ко лар че ва ул. бр.1.

На дан бом бар до ва ња био сам у Бе о гра ду, па сам исто га да на оти-
шао у сво ју ко ман ду по рат ном рас по ре ду у Си сак. Та мо сам се ја вио ко-
ман дан ту 44 пе ша диј ског пу ка - до пун ског. Пук је до био на ре ђе ње да иде 
у Слав. По же гу, а ода тле смо кре ну ли на по ло жај у јед но се ло крај По же-
ге. Не се ћам се тач но да ту ма, али ми слим да је то би ло 17 или 18 апри ла 
1941 г. ка да је ко ман дир че те по звао све сво је вој ни ке и ре као нам да је 
рат пре стао и да сват ко иде сво јој ку ћи. Са не ким сво јим дру го ви ма кре-
нуо сам пе шке до Сл. По же ге до мо је ку ће у Бос. Но ви. Ку ћи сам сти гао 
око 24 апри ла 1941 го ди не. Код ку ће сам остао све га 8 да на, а та да сам до-
био по зив од вој не ко ман де у Пе три њи, да се од мах ја вим Вој ном окру гу 
у Пе три њу. По ја вља њу од мах сам уни фор ми сан и ту сам остао у ка сар ни 
је дан ме сец да на где смо вр ши ли вој не ве жбе по но вим пра ви ли ма.

По чет ком ме се ца ју на мо ја сат ни ја до би ла је на ре ђе ње да иде у 
Гли ну, те да у сре зу глин ском ус по ста ви мир и ред и да по ку пи све оруж је 
и му ни ци ју од на ро да.

Пред по ла зак це ле сат ни је оку пио је ко ман дир Јо сип ДО БРИЋ 
сат ник ро ђен у Спли ту, по за ни ма њу је био учи тељ, и на ре дио нам, да 
има мо из вр ши ти пре тре се код свих ку ћа и про сто ри ја по се ли ма ку да 
бу де мо про шли. Без об зи ра да ли су то ку ће пра во слав них или ка то ли ка. 
Исто нам је на ре дио да мо же мо уби ти сва ко га ко нам се бу де ус про ти вио.

По до ла ску у Гли ну, пр во смо из вр ши ли пре трес згра да па смо 
за тим ишли по окол ним се ли ма. Ово је пре тре са ње тра ја ло око 15 да-
на. Ка да је са пре тре са њем би ло за вр ше но, до шли су уста ше из За гре ба 
и из Пе три ње и та да смо до би ли на ре ђе ње да по се ли ма по ку пи мо све 
пра во слав не му шкар це од 20 - 45 г. ста ро сти. При ли ком овог ку пље ња 
у се лу Че мер ни ци је дан се је пра во сла вац про ти вио и пу цао на нас. Том 
при ли ком ра нио је из пу шке јед ног мог дру га ра, те сам ја та да упо тре био 
оруж је и убио га. Не се ћам се ка ко се уби је ни звао. У пр во вре ме вр шли 
смо хап ше ња му шка ра ца. Исте смо ку пи ли по се ли ма и до во ди ли у Гли-
ну и та мо смо их ста вља ли у суд ски за твор. Они су у за тво ру оста ја ли 
не ко ли ко да на док се за тво ри не на пу не, а та да су уби је ни. Уби ја ње је 
вр ше но на ви ше на чи на.
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Не ке су за тва ра ли у пра во слав ну цр кву у Гли ни. У цр кву је мо гло 
ста ти 1000 љу ди. Тад је ко ман дир сат ни је од ре ђи вао 15 љу ди ко ји има ју 
да из вр ше кла ње. Пре не го што по ђу на овај по сао њи ма је да ва но ал ко-
хол но пи ће и то не ко ме рум, а не ко ме љу та ра ки ја, па кад се на пи ју он да 
су их са но же ви ма сла ли уну тра. За вре ме кла ња пред цр квом је би ла 
по ста вље на стра жа а ово је би ло по треб но с то га што су се не ки пра во-
слав ци пе ња ли у зво на ру па су за тим са зво на ре ска ка ли у пор ту. Све ове 
по у би ја ли су стра жа ри у пор ти. Ја сам био од ре ђен у три ма ха да вр ши ма 
кла ње у цр кви. Сва ком при ли ком ишли су и не ки офи ци ри ДО БРИЋ Јо-
сип и ЦВИТ КО ВИЋ Ми хај ло а по ред њих би ло је и уста шких офи ци ра.

По ула ску у цр кву офи ци ри су оста ја ли код вра та и по сма тра ли 
наш рад, а ми смо вр ши ли кла ње. Уби ја ње је вр ше но на тај на чин што 
смо не ке уда ра ли но жем пра во у ср це а не ке кла ли пре ко вра та, а не ке 
уда ра ли но жен где стиг не мо. Ако не ки Ср бин не би био од пр во га уда ра 
смрт но по го ђен, то га су уста ше при кла ли но жем. За вре ме ово га кла ња 
ни је го ре ла све тлост у цр кви, већ су би ли од ре ђе ни спе ци јал ни вој ни ци, 
ко ји су ру ка ма др жа ли ба те риј ске елек трич не лам пе и ти ме нам осве-
тља ва ли про стор. У ви ше ма хо ва де си ло се, да је не ки Ср бин на ле тио 
пе сни ца ма на нас пак уда рио не ко га у сто мак но гом, али тај је био ис-
ка са пљен. За вре ме ово га кла ња би ла је у цр кви ве ли ка га ла ма. При сут-
ни Ср би су ви ка ли: „Жи вео Краљ Пе тар!“ Жи ве ла Ју го сла ви ја! Жи ве ла 
Кра љи ца Ма ри ја! Жи ве ла Ср би ја! До ле Па ве лић! До ле уста ше! До ле Хр-
ват ска др жа ва!“

Ово кла ње по чи ма ло је обич но у ве че у 22 ча са па је тра ја ло ују-
тро до 2 ча са. За вре ме док је и по след њи Ср бин био жив све су ове ма-
ни фе ста ци је тра ја ле. Ово кла ње у цр кви де си ло се 7 до 8 пу та, а ја сам 
уче ство вао три пу та. За вре ме овог кла ња смо сви би ли умр ља ни то ли ко 
кр вљу да се уни фор ма ни је мо гла очи сти ти, већ смо је за ме њи ва ли у ма-
га ци ну а доц ни је пра ли. По сле сва ко га кла ња цр ква је пра та. Кад се за-
вр ши ло кла ње, до ла зи ли су ка ми о ни ко ји су но си ли ле ше ве. Обич но су 
их ба ца ли у ре ку Гли ну, а не ке су и за ко па ва ли.

Не ке су пра во слав не из во ди ли из за тво ра и во ди ли на оба лу ре ке 
Гли не где су их стре ља ли из ми тра ље за. Ово стре ља ње је обич но би ло од 
300 до 400 ли ца од јед ном. Ови су сви по ред оба ле по ста вље ни у две вр-
сте па су по ве за ни шпа гом је дан дру го ме за ру ке и та ко сто је ћи га ђа ни из 
ми тра ље за ко ји су би ли у не по сред ној бли зи ни. Ово стре ља ње вр ши ли 
су уста ше, а ми смо обез бе ђи ва ли стре ли ште. Ле ше ве ових ли ца ко ја су 
стре ља на по ред оба ле ба ца ли су у ре ку Гли ну. Не ке гру пе Ср ба из во ђе не 
су из за тво ра и стре ља не су у бли зи ни Гли не по ред шу ми це, па су по сле 
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за ко па ва ни на ме сту где су стре ља ни.
При ку пља ње Ср ба вр ше но је на тај на чин што је ујед но од ре ђе-

но се ло око 70 уста ша и око 30 нас вој ни ка ишло, а сви смо би ли под 
ко ман дом уста шких офи ци ра. Се ло је увек би ло оп ко ље но па је уну тра 
ула зи ла од ре ђе на гру па ко ја је са ку пља ла Ср бе. Кад бу де це ло се ло са-
ку пље но он да смо их под стра жом до во ди ли у Гли ну у суд ски за твор. У 
пр во вре ме до во ди ли смо му шкар це, а доц ни је је на ре ђе но да се до во де 
и жен ска ли ца ста ра од 15 - 50 г. При ли ком овог до ста вље ња ви дио сам 
у ви ше ма хо ва да су уста ше и не ки мо ји дру га ри вој ни ци си ло ва ли же не 
и де вој ке, па су их по сле од во ди ли у Гли ну. Ту су све ста вље не у суд ски 
за твор, а за тим су од ве де не у не ке ре кви ри ра не ку ће од ко јих је био на-
чи њен ло гор. Ов де су оста ја ле 8 до 10 да на па су за тим пу ште не сво јим 
ку ћа на. Ви дио сам да се не ке уста ше као и вој ни ци но ћу до ла зи ли у ло-
гор, ода тле су од во ди ли жен ске ко је су хте ли па су за тим над њи ма из вр-
ши ли об љу бу не где на пе ри фе ри ји гра да, па су их он да по но во вра ћа ли у 
ло гор. Од стра не офи ци ра ово ни је би ло за бра ње но, па и са ми офи ци ри 
су ово вр ши ли.

Мо ја сат ни ја има ла је за да так да вр ши при ку пља ње Ср ба у Гли ни 
а у сре зу глин ском, али је би ло на ре ђе но да се сви Ср би из сре зо ва То лу-
ско, Вр гин Мо ста и Гли не има ју при ку пи ти у Гли ну и ту стре ља ти. Ја не 
знам тач но ко ли ко је Ср ба уби је но, али сам чуо да се при ча ме ђу мо јим 
дру го ви ма да је у Гли ни уби је но око 120.000,- Ср ба и то из на пред на ве-
де них сре зо ва. При ли ком при ку пља ња Ср ба, ве ћи на је Ср ба из бе гло у 
шу му са оруж јем и они се и са да на ла зе у Пе тро вој Го ри. Јед ном при ли-
ком ишле су уста ше да их по хва та ју, али су их Ср би на па ли и по ту кли. 
Око 20 ав гу ста т.г. до шао је је дан про глас ко ји ма се сви Ср би по зи ва ју да 
се вра те сво јим ку ћа ма и сво ме по слу и та да смо до би ли на ре ђе ње да не 
сми је мо ни ко га ди ра ти ни на па да ти. Ко ово бу де учи нио би ће ста вљен 
пред пре ки суд вој ни. Ја сам остао у Гли ни до 3 сеп тем бра а та да сам от-
пу штен јер су по зва ти дру ги вој ни ци на ве жбу. Из Гли не сам до пу то вао у 
Бе о град у на ме ри да се упо слим на сво ме ста ром ме сту али сам ухап шен 
од стра не по ли ци је.

По пред њем не мам ни шта ви ше да ка жем, а за пи сник ми је про-
чи тан и у ње му ове мо је ре чи тач но за бе ле же не.

СЛА ДИЋ Ду шан, стар 33 г. из бе гли ца из Ша ла му ни ћа, оп шти не 
Бу нић, сре за Ко ре ни ца, срп ско-пра во слав не ве ре из ја вио је 10 фе бру а ра 
1942 г. сле де ће:

Ја сам из Хр ват ске из бе гао на те ри то ри ју оку пи ра не Ср би је 27 
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ок то бра про шле го ди не, те о при ли ка ма у оп шти ни Бу нић мо гу из ја ви ти 
ово:

У пр вим да ни ма по сло му би ло је у Ли ци до ста мир но, па та ко и 
у сре зу Ко ре ни ца. Уста ше су са мо осно ва ле у Бу ни ћу уста шки стан, те се 
њи хов рад сво дио на то, што су од на ро да тра жи ли да пре да оруж је па је 
на род оруж је углав ном и пре дао.

У ме се цу ма ју по че ли су уста ше хап си ти углед ни је љу де ив Бу ни-
ћа и це ле оп шти не и од во ди ти их у Го спић. Та ко су ме ђу пр ви ма ухап-
ше ни и од ве де ни: Осто ја Кне же вић, тр го вац; Или ја Сер дар по сед ник и 
бив ши прет сед ник оп шти не, про та Пе ра Ра ше та и ње гов син Во ја, Ђу ро 
Ма рин ко вић и се стра му Ан ка, Дра го Шо ла ја, Вук ми ро вић Ву јо, Јо ван 
Хр њак, Јо ван Ше вер, Јо во Пе тра ко вић, Ву јо Дми тра ши но вић, све зе-
мљо рад ни ци из се ла Ша ла му нић, Оп шти на Бу нић. Сви су ови љу ди и 
же не по уста ша ма од ве де ни у Го спић и за њи хо ву се суд би ну ни до да нас 
не зна. Исто то вре ме уби је ни су од уста ша у оп шти ни Бу нић: Др. На да 
Кне же вић, свр ше на ме ди ци нар ка, кћи То ше Кне же ви ћа ко ји је из бе гао у 
Бе о град. Њу су уби ли уста ше у цр кви у Бу ни ћу, а по том за па ли ли цр кву 
за тим Ма не Пра жић, ко вач из Ша ла му ни ћа,ко је га су уста ше уби ли у ње-
го вој ку ћи. Уби ли су га на тај на чин, што су га жи во га исе кли на ко ма де и 
то за јед но са че тво ро ње го ве де це. Исто та ко уби ли су му на исти на чин 
и же ну. Уби јен је и Га јо Вук мир и кћи му Бо ја, Ва со Се киз и ње гов си но-
вац ко јем име не знам, Да не Кне же вић и ње гов отац, ко ји ма је од уста ша 
ку ћа за па ље на. Том зго дом за па ли ли су уста ше цео за се лак Тон ко вић од 
10 ку ћа. Уби је ни су да ље: Про ко Кне же вић, пу тар, са де цом и же ном и 
са мо слу чај но оста ло му је на жи во ту јед но де те ста ро три го ди не. Ухап-
ше ном и на пред спо ме ну том Или ји Сер да ру, за кла не су две кће ри и то 
Ду шка ста ра 18 го ди на и Ве ра ста ра 10 го ди на.

При ли ком уби ства бра ће Кне же ви ћа уста ше су оп ко ли ли ку ћу 
Ни ко ле Хи ни ћа, к.бр. 163. где су за тво ри ли оп штин ског бе ле жни ка Ми-
ћу Кне же ви ћа са још 11 ли ца, ве ћи ном чла но ва Кне же ви ће ве фа ми ли је и 
бли жих су се да и по то ме ку ћу за па ли ли и у њој су сва ова ли ца из го ре ла. 
Од ку ће Ни ко ле Хи ни ћа до ме ста зв. Пе ћи на уста ше су за па ли ли око 90 
ку ћа ко је су све из го ре ле до те ме ља, јер су ку ће гу сто јед на уз дру гу, док 
је свет из ку ћа ус пео да се скло ни. У Бу ни ћу има у све му 10 ка то лич ких 
ку ћа и ин фор ма ци је о Ср би ма у Бу ни ћу да ва ли су го спич ким уста ша ма 
до ма ћи ка то ли ци. Од уста ша ко ја су вр ши ли не де ла у оп шти ни Бу нић 
је дан део је био из Го спи ћа а оста ли су би ли до ма ћи љу ди. Од до ма ћих 
уста ша ко ји су су де ло ва ли у про га ња њу Ср ба у то вре ме на во дим: Сти пу 
Ју ра со ви ћа, ко ји је био уста шки по ве ре ник у Бу ни ћу, Сти пу Мар ко ви ћа, 
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Ми ру Рас ти ћа, Или ју Ами ћа и Лу ку Шња ри ћа, а сви оста ли уста ше до-
шли у Бу нић из Го спи ћа, за јед но са уста ша ма су де ло ва ло је у уби стви ма 
Ср ба и бив ши жан дарм Бе ван да ко је му име не знам, но ко ји је тих да-
на по ги нуо. Ови про го ни на те ра ли су срп ско жи тељ ство, да се скло ни у 
обли жње шу ме. По сле ово га на ста ла је оп шта пљач ка по се ли ма и уста ше 
су по ку пи ли сто ку и дру ге све ства ри од вред но сти, ко је су на ла зи ли по 
на пу ште ним срп ским до мо ви ма. Осим то га уста шка власт за бра ни ла је у 
сре зу ко ре нич ком Ср би ма да са сто ком до ла зе на сај мо ве да би ло ку пу ју 
или про да ју сто ку. Ср би ко ји су од бе гли у шу ме убр зо су се ор га ни зо-
ва ли та ко да су за крат ко вре ме очи сти ли Бу нић и око ли цу од уста ша и 
та ко је то тра ја ло до ме се ца сеп тем бра про шле год. кад су у срез ко ре-
нич ки до шли Та ли ја ни. Од то га вре ме на ста ње се по пра ви ло и при ли ке 
се сти ша ле. Осим по је ди нач них ин ци де на та с уста ша ма ни је се до го ди ло 
ни шта на ро чи то ни ти је би ло ве ћих про го на Ср ба.

Спо ме ну ће мо и то да су уста ше кон цем ме се ца ма ја про шле го ди-
не из се ли ли сву око ли цу Пли твич ких је зе ра на ста ње ну Ср би ма и на род 
про те ра ли у Бос.Пе тро вац. Ко ли ко ми је по зна то из Ко ре ни це су од ве де-
ни та да у Го спић Сте во Шо ла ја, Или ја Дра ку лић, Ва со Жи гић и Мла ден 
син Во је Жи ги ћа.Осим то га уби је на су 4 мла ди ћа из Ко ре ни це у јед ној 
шу ми, ко је су мла ди ће уста ше со бом по ве ли, да про на ђу сту ден та Де ли-
ћа из Бје ло по ља. О оно ме што се зби ло по сле ме се ца сеп тем бра про шле 
год. не бих знао ни шта ре ћи.

На све што сам из ја вио и што ми је по зна то из мо га лич ног са зна-
ња мо гу се за кле ти.

КА ТИЋ Бо жо, зе мљо рад ник из Слу ши це, оп шти не и сре за Слуњ, 
стар 57 год. из ја вио је 20 сеп тем бра 1941 год. сле де ће:

По при ли ци пред три тјед на јед не но ћи до шли су уста ше из Слу-
ња у се ло Слу шни цу, ко је је уда ље но од Слу ња 5 км. и од ве ли су со бом 
мје сног све ште ни ка Рад ма но ви ћа Ни ко лу, ње го ву су пру гу Ка ту и кћер 
Ми љу. Од ве ли су исту ноћ та ко ђе Ку зма но ви ћа Ми ла ди на учи те ља, те 
се ља ке: То пи ћа Ма ну, Јан чи ћа Ми лу, Јан чи ћа Ра до њу, и ње го ва си на 
Или ју Те па вац Ђу ру, Јан чи ћа Или ју - Ра ди на, Те па вац Ми лу и ње го ва си-
на Ми ло ва на, Јан чи ћа Ми ло ва на и ње го ве си но ве: Ми лу и Ђу ру, Те па вац 
Ни ко лу – Ра ди на, Те па вац Ни ко лу - Јо ви на, Про да но вић Ђу ру, Ка тић 
Ми ло ша и Те па вац Ни ко лу - Јан ко ва. Све го ре на ве де не од ве ли су уста-
ше по но ћи со бом, на вод но у Слуњ и од та да им се из гу био сва ки траг. 
Оста ло се жи тељ ство раз бје жа ло по шу ма ма, па по вре ме но до ла зи ли ку-
ћа ма свр ша ва ти по сло ве. Ка да су си гур ни, да у се лу не ма уста ша.
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Још ра ни је јед ног да на до шли су уста ше из Слу ња у Слу шни цу и 
зах те ва ли од све ште ни ка да им отво ри вра та од цр кве, а он да су цр кву 
опљач ка ли и све ства ри са со бом од ве зли у Слуњ.

Ја по је ди не уста ше из Слу ња по зна јем лич но, али не знам ка ко се 
зо ву. Знам да су сви Хр ва ти у Слу њу уста ше и да им је во ђа тр го вац Ђе-
ран да.

Ја сам исто по бје гао у шу му. По шао сам за Бе о град на 12 овог мје-
се ца и ова мо сам сти гао 15 о.м.

Онај дан, ка да сам ја по шао за Бе о град, уста ше су по нов но до шле 
у се ло Слу шни цу, али ми ни је по зна то, шта су ра ди ли.

Пред њи ис каз ми је про чи тан и ја га усва јам као свој и вла сто руч-
но пот пи су јем.

ДРА ГАШ Ми лан, ко вач ки по моћ ник из Под ху ма, оп шти не Пла-
шки сре за Огу лин, стар 28 год. из ја вио је 21 ма ја 1942 г. сле де ће:

Од мах по сле обра зо ва ња не за ви сне др жа ве Хр ват ске, по ја ви ли су 
се у Пла шком уста ше под вод ством То мље но ви ћа Јо си па, сту ден та, си-
на су ди је То мље но ви ћа. Ис по чет ка уста ше ни су на па да ли Ср бе, ни ти су 
пра ви ли не ре да, већ су се др жа ли мир но.

У ме се цу ма ју 1941 г. уста ше по но ћи упа да ли су у срп ска се ла, 
про ва љи ва ли у срп ске ку ће, од во ди ли Ср бе му шкар це у хр ват ско се ло 
Са бор ско и та мо их уби ја ли. Та ко су та да по но ћи из ву кли из ку ће, од-
ве ли у Са бор ско и та мо уби ли: Гр бу Јо су, вла сни ка пи ла не из Пла шко га, 
Дра га на Ми ло ва на, обу ћа ра из Под ху ма; Ко са но вић Ми лу, оп штин ског 
по ли циј ског стра жа ра из Ку ни ћа, те ви ше дру гих, чи јих се име на ви ше 
не сје ћам.

Ка да су Ср би то при ме ти ли, по да ну су ра ди ли сво је по сло ве а 
уве че оста вља ли сво је ку ће и спа ва ли у обли жњим шу ма ма. При ме тив-
ши уста ше да Ср би не но ћи ва ју код сво јих ку ћа, об у ста ви ли су про гон 
Ср ба на 15 да на, а за тим по че ли до ла зи ти у срп ска се ла по да ну.

Кон цем ме се ца ма ја 1941 г. - да на се тач но не се ћам, - до шли су 
на о ру жа не уста ше из Огу ли на и Пла шког у се ло Под хум. Чим су их љу-
ди при ме ти ли, по бе гли су у шу му. Уста ше су та да про ду жи ли пут до су-
сед ног срп ског се ла Јан чи ћи, где су љу де за те кли на пољ ским ра до ви ма. 
Уста ше су од ра сле му шкар це по зва ли, да се са ку пе под из ли ком, да ће 
им про чи та ти не ко по глав ни ко во на ре ђе ње. Љу ди су по ве ро ва ли ово ме 
и са ку пи ли су се. Уста ше су их та да од ве ли у гро бље из ван се ла под из-
ли ком, да ће им та мо про чи та ти по глав ни ко во на ре ђе ње. Ка да су до шли 
у гро бље, уста ше су их оп ко ли ли и из њи хо ве гру пе из во ди ли на стра ну 
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5-6 љу ди, из ве де ни ма на ре ђи ва ли, да лег ну на зе мљу по тр бу шке, а за тим 
су пу ца ли из пу ша ка у за тиљ ке њи хо вих гла ва. Та ко су их све по би ли. 
Исти дан, дру ге гру пе на о ру жа них уста ша, оти шли су у срп ска дру га се ла 
и ку пи ли Ср бе-му шкар це. Та ко је јед на гру па на о ру жа них уста ша тај дан 
оти шла у се ло Вој но вац и та мо по ку пи ла из ве стан број Ср ба, од ве зла их 
ка ми о ни ма у Огу лин и од та да се о њи ма ни шта не зна. Си гур но је да су 
уби је ни.

Из се ла Јан чи ћи, та да су од ве де ни у ме сно гро бље и уби је ни: Јан-
чић Ма не, Јан чић Ми ле та, Вор ка пић Ми ле и ње гов брат Вор ка пић Ра-
до ван, Вор ка пић Ми ле ста ри ји, Јан чић Си мо и Ко кан Ра де, - сви зе мљо-
рад ни ци. Име на дру гих се не се ћам, али знам до бро, да је тај дан из овог 
се ла уби је но укуп но 83 чо вје ка, те јед на же на име ном Јан чић Са ва. Ова 
по след ња уби је на је по уста ша ма, за то, што им ни је хте ла ка за ти где јој је 
муж, а муж јој се био са крио у шта лу и та ко се спа сао.

По сле ово га по ко ља, уста ше су до ла зи ли у по је ди на срп ска се ла 
и на да ље, али су Ср би сва ки пу та пред њи ма бе жа ли у шу ме. Уста ше су 
та да опљач ка ли срп ске ку ће и од но си ли све, што су од вред но сти на шли, 
као: но вац, маст, су хо ме со, сла ни ну, жи то, ро бу и дру ге ства ри. Пљач ку 
срп ских се ла вр ши ла је та ко ђе и хр ват ска вој ска, те жан дар ми. Та ко је се-
ло Јан чи ћи, про шле је се ни те ме љи то опљач ка но од уста ша и хр ват ских 
до мо бра на.

По сле на пред из вр ше них ма сов них по ко ља Ср ба, уста ше су пре-
шли на уби ја ње по је ди них Ср ба. Обич но су их зва ли у уста шки стан под 
из ли ком, да их тре ба ју са слу ша ти и сва ки онај, ко ји је та мо оти шао, ни је 
се ви ше вра тио. Та ко су стра да ли: Ср дић Ми лан, тр го вац; Пе шут Ни ко-
ла, ка фе џи ја и ње го ви си но ви Ма не и Ра де; Мо чи ла рац Ми ло ван, обу-
ћар; Пе шут Бо жо, тр го вац; Док ма но вић Да ни ло, про та, - сви из Пла шко-
га, те Гра хо вац Сте ван, тр го вац сто ком из Под ху ма, као и мно ги дру ги из 
Пла шког и окол них се ла, ко ји ма се са да не се ћам име на. Чуо сам, да су 
не ко ји од ових од ве де ни у Огу лин и уби је ни под Кле ком крај Огу ли на, а 
дру ги су од ве де ни у ло го ре у Ко прив ни цу, па по сле у Го спић, а из Го спи-
ћа у Ве ле бит и та мо уби је ни.

У ме се цу сеп тем бру 1941 г. до шла је у Пла шки та ли јан ска вој ска 
и пре у зе ла вој ну упра ву, а уста ше су се та да, по ву кли из оног кра ја. Од-
ла ском уста ша на стао је опет та мо опет ред и Ср бе ни је ни тко про го нио.

У ме се цу ав гу сту 1941 г. про гла си ла је оп шти на у Пла шком на-
ре ђе ње Ми ни стар ства пра во су ђа, да сви они Ср би, ко ји хо ће, мо гу да 
пре ђу на ри мо-ка то лич ку ве ру. Тек је дан је ди ни Ср бин и то не ки Пе шут 
Ђу ро се љак из Кли пи не Дра ге, пре шао је на ри мо-ка то лич ку ве ру.
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Срп ска пра во слав на цр ква у Пла шком, пре тво ре на је у ма га цин а 
у Вла ди чин двор усе ли ла се је оп шти на.

На ро чи то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: То мље но-
вић Јо сип, сту дент, син су ди је То мље но ви ћа;  СТРЕИЋ Бо гу мир, бер бе-
рин, ЂУ РЕ ТИЋ Пе тар, зе мљо рад ник; КА БО Ђу ро, зе мљо рад ник, а са да 
на ме ште ник у шу ма ри ји, - сви из Пла шко га. Мно го уста ша до ла зи ло је у 
Пла шки из Огу ли на, али их ја по име ну не по зна јем.

Ја сам на 16 ма ја 1942 г. на пу стио мо је род но ме сто и кре нуо на 
пут за Ср би ју. Из Зе му на сам пре шао у Бе о град по мо ћу јед ног мо га при-
ја те ља. У Бе о град сам сти гао на 19 ма ја 1942 г.

Дру го ни шта ни је ми по зна то, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се за кле ти.

ШУМОЊА Ду шан, бив ши сре ски на чел ник у Вој ни ћу, Ср бин 
пра во слав не ве ре, из ја вио је 23 VI II. 1941 г. сле де ће:

До 29 ју ла 1941 г. ста ње у сре зу Вој нић у сва ком по гле ду би ло је 
узор но. Ниг де ни јед ног ин ци ден та, ниг де ни јед ног су ко ба ни ти из ме ђу 
Ср ба и Хр ва та ни ти из ме ђу ових и Не ма ца и Та ли ја на.

29 ју на т.г. око 9 са ти пре под не на хру пио је у два лук су зна ау та 
и 6 ка ми о на Бо жи дар Це ров ски, рав на тељ уста шког ре дар ства /Р.У.Р./ са 
око 100 уста ша, ма хом т.з. ди вљих уста ша т.ј. оних са бра них с бр да с до-
ла уни фор ми са них или по лу уни фор ми са них, и без ика квог раз ло га или 
по во да на ре дио је хап ше ње мир ног све та у Вој ни ћу, по што је прет ход но 
до ла зе ћи из прав ца Вр гин Мост на др жав ном пу ту Вр гин Мост Вој нић 
зло ста вљао оне, ко ји су ту ту ца ли ка мен за по си па ње исто га пу та ту ку ћи 
их и уби ја ју ћи их са оним че ки ћи ма са ко ји ма су ови ту кли ка мен. Пу ца-
ју ћи за они ма ко ји су се да ли у бег ство уби је на је ме ђу оста ли ма ијед на 
че тр нај сто го ди шња чо ба ни ца, ко ја је по крај ку ће чу ва ла сто ку. У пр вом 
ре ду ухап ше но је у Вој ни ћу 6 срп ских пра во слав них све ште ни ка, ко ји су 
би ли по на ре ђе њу др жав ног рав на тељ ства за по но ву у За гре бу сме ште ни 
у са би ра ли шту ра ди от пре ме у ло гор Ца праг у ци љу исе ље ња, те још око 
200 ви ђе ни јих Ср ба и бо ље сто је ћих се ља ка из ме ста и нај бли же око ли не 
Вој ни ћа. Од ухап ше них 6 све ште ни ка пу стио је ма ло ка сни је уста шки 
сат ник ТУР КИ /из Пе три ње/ на сло бо ду дво ји цу и то про ту Ду ша на Ма-
ло ба би ћа из се ла Ко ла ри ћа и па ро ха Вла ди ми ра Ће ра ни ћа из се ла Ути ње 
због ду бо ке ста ро сти и фи зич ке из не мо гло сти. Ме ђу оста ли ма за јед но 
дао је ухап си ти и све чи нов ни штво сре ског на чел ства срп ске пра во слав-
не ве ре. На ин тер вен ци ју ме сних Хр ва та пу ште ни су око 16 са ти на сло-
бо ду 4 чи нов ни ка за јед но са мном, док су два днев ни ча ра Мар ко Гу шић 
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и Ми хај ло Жив ко вић за јед но с оста ли ма по хап ше ни ма укр ца ни у ка ми-
о не и от пре мље ни у прав цу Кар лов ца. Ме ђу тим ова уста шка екс пе ди ци-
ја ни је оти шла за Кар ло вац не го за Кр њак /општ. ме сто сре за Вој нић/ и 
ту је по хап си ла све оп штин ско чи нов ни штво, упра ви те ља шко ле Бо жу 
Ри ба ра и око 100 се ља ка из са мог ме ста, здру жи ла их већ по хап ше ним 
Вој ни ћа ни ма и у јед ној шу ми по ред Кр ња ка од др жав ног пу та Кар ло вац 
Пли твич ка је зе ра уда ље но око 200 ко ра ка, све их зло ста вља ла сву кав ши 
их до го ла и по том их де ло ми це по стре ља ла, де ло ми це по кла ла /Општ. 
бе ле жни ку Ди ми три ју То ми ћу из Кр ња ка про ре зан је врат и тр бух./ То га 
да на по гу бље ни су све ште ни ци Пе тар Нин ко вић из Вој ни ћа, Ми ле Пе-
у ра ча из Гор. Бу дач ког, Ми лан Док ма но вић из Пер ја си це и Ду шан Шу-
шњар из Ду ња ка,учи тељ Бо жа Ри бар из Кр ња ка, општ. бе ле жник Ди ми-
три је То мић из Кр ња ка са сви ма оп штин. на ме ште ни ци ма, два слу жбе-
ни ка сре ског на чел ства те око 200 се ља ка из Вој ни ћа, око 100 се ља ка из 
Кр ња ка и исто то ли ко из Вр гин мо ста, док је општ. бла гај ник из Кр ња ка 
Јо ван Ник шић из не по зна тих ми раз ло га на са мом стре ли шту пу штен на 
сло бо ду. У сре ду З0.VII. т.г. на мол бу уста шког по ве ре ни ка за срез Вој-
нић сре ског ве те ри на ра Жу нац Ми је до шла је у Вој нић ре до ван вој ска 
из Кар лов ца и од бје гли свет из по ве ре ња пре ма вој сци по чео се вра ћа ти 
сво јим ку ћа ма до 31. VII. 1941 г. кад се је вој ска опет по ву кла у Кар ло вац, 
од бег не у шу ме јер је истог да на до шао у Вој нић уста шки по руч ник Ан те 
Пеј ко вић са ка ми о ном за гре бач ких уста ша /де ца око 17,18 г./ ко ји су до-
шли из прав ца Го спић са по себ ном ми си јом, ка ко је то сам ПЕЈ КО ВИЋ 
из ја вио.

До 6 VI II. 1941 г. у Вој ни ћу jе опет био мир па и сам по руч ник Пеј-
ко вић ре као сре ском при ста ву Бран ку Гр би ћу да у са мом ме сту не ће ни-
ког ди ра ти. Ме ђу тим 6. VI II. 1941 г. по сле под не на ре ђу је и исти хап ше ње 
се ља ка у са мом Вој ни ћу опет без ика ква раз ло га и за тва ра их у срп ско 
пра во слав ну цр кву у Вој ни ћу, где их свла че до го ла му че их ту ку ћи и са 
цр кве ним свећ ња ци ма и ко пљи ма од ли ти ја те кун да ци ма, оста вља ју ћи 
их да го ли ис пре би ја ни ле же два да на на хлад ном бе тон ском по ду, та ко 
да су тро ји ца од њих, ка ко се чу је, у цр кви умр ли, а оста ли опет на ин тер-
вен ци ју сре ског ве те ри на ра су пу ште ни на сло бо ду, те су их њи хо ве же не 
на ко ли ма мо ра ли во зи ти ку ћи јер и ни су мо гли да хо да ју.То г истог да на 
на ре дио је исти по руч ник хап ше ње свих чи нов ни ка сре ског на чел ства 
пра во слав не ве ре за јед но са мном че му су се од луч но од у пи ра ли в.д. сре-
ског на чел ни ка Ан те Се га рић и уста шки по ве ре ник - сре ски ве те ри нар 
Жу нац Ми јо, у че му су на кон те ле фон ске ин тер вен ци је ве ли ког жу па на 
Др. Ник ши ћа и ус пе ли.
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По сле ак ци ја чи шће ња Ср ба пре но си се на се ла Ку плен ско и Кр-
сти њу, где за две уста шке гла ве па да по ре чи ма уста шког офи ци ра Ши-
ми ћа из Кар лов ца 500-600 срп ских се љач ких гла ва.

Осим то га уста ше из Гли не и Пе три ње пу ном па ром уни шта ва ју 
сто ку и у ка ми о ни ма је од во зе сво јим ку ћа ма, те пљач ка ју но вац и дра-
го це но сти, те ру бље и оста ле ства ри та ко да је због те пљач ке до шло до 
раз о ру жа ња по је ди них уста ша на тра же ње сре ског ве те ри на ра Жу нац 
Ми је.

Мо рам да на по ме нем и ин тер вен ци ју ве ли ког жу па на из Пе три-
ње Др. Је ре ца Мир ка ко ји се је од луч но за у зео за ше фа шум ске упра ве 
у Вр гин мо сту инг. Ве се ли но ви ћа сре ског при ста ва Ми лу Смо ља ни ћа и 
још тро ји цу Ср ба чи нов ни ка сре ског на чел ства у Вр гин мо сту, на зи ва ју-
ћи овај по сту пак уста ша скан да лом и хр ват ском сра мо том, те су на пред 
име но ва ни на ње го ву ин тер вен ци ју у Вој ни ћу пу ште ни на сло бо ду.

Пре ма при ча њу тр гов ца ов да шњег Стан ка Ви ди ћа ули ца Пре сто-
ло на след ни ка Пе тра 11 да на 16. VI II т.г. из вр ше на су у срп ској пра во-
слав ној цр кви у Вој ни ћу не ка но ва зло ста вља ња и стре ља ња та мо шњих 
Ср ба.

ЗА ТЕ ЗА ЛО Пе тар, зе мљо рад ник из Пер ја си це, оп шти не исте, 
сре за Вој нић, стар 30 г.из ја вио је 16 ма ја 1942 г. сле де ће:

На св. Ђур ђа про шле г. т.ј. на 6 ма ја 1941 г. до шли су на о ру жа ни 
уста ше у Ве љун и По лој и ку пи ли Ср бе под из ли ком да их ша љу на рад 
у Не мач ку. Та да су по ку пи ли у Ве љу ну, сре за Слуњ: Про ту До бро са вље-
вић Бран ка, бив шег на род ног по сла ни ка, ње го ва си на, те још око 500 
Ср ба, ње го вих па ро хи ја на, а из По ло ја, сре за Вој нић, по ку пи ли су око 
80 Ср ба му шка ра ца, та ко ђе под из ли ком, да их ша љу на рад за Не мач ку. 
Ме ђу тим они ни су од ве де ни на рад у Не мач ку, већ су уби је ни. Ка ко се је 
не дав но са зна ло, сви су по уста ша ма уби је ни у хрв та ском се лу Бла га ју, а 
њи хо ви ле ше ви ба че ни су у ду бо ке ја ме и то је дан део у ја ме од мах крај 
хр ват ског Бла га ја, а дру ги део од ве жен је по но ћи и ба чен у ду бо ке ја ме 
у шу ми зва ној Ке сте но вац. Ова шу ма на ла зи се на пу ту из ме ђу Ве љу на 
и Кр сти ње.

Овај по кољ Ср ба из Ве љу на и По ло ја ор га ни зо вао је ШАЈ ФАР 
Иван, учи тељ из Ве љу на уз по моћ уста ша из Слу ња и хр ват ског Бла га ја. 
Он је и по сле тог по ко ља за ла зио са уста ша ма у окол на срп ска се ла, где 
је ку пио Ср бе, од во дио и уби јао. Он је јед ног да на про шле је се ни до-
шао са 6 уста ша у Гор њи Скрад, сре за Вој нић, да ку пи Ср бе и од во ди их 
на кла ње. Та да су око 50 Ср ба из Гор њег Скра да на о ру жа ни се ки ра ма и 
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ро гу ља ма, оп ко ли ли учи те ља Шај фа ра и ње го ве уста ше и на ва ли ли на 
њих. Дво ји цу уста ша, ко ји су би ли ро дом из хр ват ског Бла га ја, уби ли су, 
а учи те ља Шај фа ра и 4 уста ша ухва ти ли су жи ве. Шај фар је тад при знао 
овим Ср би ма - се ља ци ма, да про та До бро са вље вић Бран ко, из Ве љу на 
ње гов син и оста ли Ср би из Ве љу на и По ло ја,ко ји су на Бур ђев дан про-
шле г. по уста ша ма по ку пље ни и од ве де ни, - ни су од ве де ни за Не мач ку, 
већ да су сви по сле му че ња уби је ни и ба че ни у ду бо ке ја ме. При знао је и 
то, да је са мо је дан део Ср ба био по сле му че ња уби јен, а дру ги Ср би, да су 
жи ви ба че ни у ду бо ке ја ме и то, да се не ки у ја ме крај хр ват ског Бла га ја, 
а дру ги су од ве де ни по но ћи у шу му зва ну Ке сте но вац и та мо ба че ни у 
про ва ли је. По сле тог при зна ња Ср би-се ља ци из Гор њег Скра да уби ли су 
учи те ља Шај фа ра и ње го ва 4 уста ша. И ови Шај фа ро ви уста ше би ли су 
из хр ват ског Бла га ја.

Знам да су на Св. Ђур ђа про шле г. од ве де ни на на пред опи сан 
на чин уби је ни из По ло ја: Ћи ка Ми ле, ко вач; Ник шић Ни ко ла, Ник шић 
Ђу рађ, Ник шић Ра де, Пе рић Ра де, Пе рић Ђу ро, Ник шић Дра гић, Вук-
дра го вић Ми ле, Па вић Ра де, Ша рац Ми хај ло, Ло врић Ду шан, Ло врић 
Ми ле, сви зе мљо рад ни ци, те мно ги дру ги, чи јих се име на ви ше не сје-
ћам. Знам, да су сви и из Ве љу на та да од ве де ни и на исти на чин уби је ни 
про та До бро са вље вић Бран ко ње гов син, о име ни ма дру гих не знам, али 
знам, да је та да из Ве љу на од ве де но и уби је но око 500 Ср ба.

У ме се цу но вем бру 1941 г. до шли су уста ше са жан дар ми ма у Пер-
ја си цу и ку пи ли Ср бе. По ку пи ли су 120 Ср ба - му шка ра ца и од ве ли их у 
прав цу Кар лов ца и од та да се о суд би ни ових од ве де них Ср ба ни шта не 
зна. Та да су од ве де ни из Пер ја си це: Ми ле тић Пе тар, бив ши прет сед ник 
општ, Ми тро вић То ми ца, Па јић Ду шан, Па јић Ђу рађ, Му ља јић Пе тар, 
Му ља јић То дор, Би је лић Ни ко ла ст, Би је лић Ђу ро, Жи жа Ни ко ла, Бје лић 
Ни ко ла, мла ђи, Би је лић Ми хај ло, Ми хај ло вић Фи лип, Ми хај ло вић Си-
мо, Па јић Ду шан, ст, Па јић Ду шан мл, Па јић Си мо, Па лић Бо жо, Ер даљ 
Те о дор, Дми тро вић Ра де, Су дар Ма ти ја, Су дар Дра гић, Ка рас Те о дор, Ка-
рас Ђу ро, Па јић Ми лу тин, Ми хај ло вић Ми лан, Мар ти но вић Стан ко те 
мно ги дру ги, чи јих се име на ви ше не се ћам.

Кон цем ме се ца апри ла 1942 г. до шли су у Пер ја си цу уста ше из 
СЛУ ЊА са хр ват ском вој ском. Пљач ка ли су и па ли ли се ло, те уби ја ли 
сва ко га, ко га су у се лу на шли. Ве ћи на жи те ља из бе гло је та да из се ла у 
шу ме, па су уста ше и хр ват ска вој ска за њи ма ишли у шу ме, те ког су год 
та мо на шли, то га су и уби ли. У са мо ме се лу уби ли су та да око 20 же на и 
де це, ко ји ни су мо гли по бе ћи у шу му. По шу ма ма у око ли ци се ла и са да 
се на ла зе ле ше ви уби је них љу ди, же на и де це.
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Пре не го што су до шли у Пер ја си цу, уста ше и хр ват ска вој ска по-
па ли ли су срп ска се ла у оп шти ни При ми шље, сре за Слуњ, где су уби ја ли 
на род, а не ке и жи ве ба ца ли у ва тру. Се ла су пљач ка ли. Пре не го што су 
до шли у Пер ја си цу, уста ше и хр ват ска вој ска за па ли ли су и опљач ка ли 
се ло По лој, а на род ко ји су та мо на шли уби ли  су. Ве ћи део Ср ба из овог 
се ла та ко ђе се је спа сао бег ством у шу му. Мо је се ло Пер ја си ца, та ко ђер је 
од уста ша и хр ват ске вој ске у ве ћем де лу по па ље но,а осим то га пот пу но 
је опљач ка но.

На 4 ма ја 1942 г. до шли су уста ше и хр ват ска вој ска у срп ско се ло 
Кр сти њу, сре за Вој нић, где су око 220 же на и де це за тво ри ли у не ке се-
ни ке и он да за па ли ли.

По сле од ла ска уста ша и хр ват ске вој ске из Пер ја си це, же не иде це, 
ко ји су оста ли у жи во ту, по вра ти ли су се у се ло и на ста ни ли се у ку ћа ма, 
ко је су још оста ле по ште ђе не од по жа ра. Му шкар ци су и да ље оста ли у 
шу ми, јер се не усу ђу ју по вра ти ти у се ло. Уоп ште, от кад је на ста ла не за-
ви сна др жа ва Хр ват ска, Ср би - му шкар ци мо ра ју бе жа ти.

Про шле је се ни по ру ши ли су уста ше срп ско-пра во слав не цр кве 
у Пер ја си ци и Ве љу ну, а про ле тос су по ру ши ли цр кве у По ло ју, При ми-
шљу Тр жи ћу, Сто бо ли ћу, Кр шња ку, Вој ни ћу и Кр сти њи. Исто доб но са 
цр ква ма по ру ше ни су и па ро хиј ски ста но ви.

Про шле је се ни, те зи мус, за ла зи ли су у се ла срп ска уста шки аген-
ти и по зи ва ли Ср бе да пре ђу на ри мо-ка то лич ку ве ру па да им се  не ће 
он да ни шта до го ди ти. Ни ти је дан Ср бин из Пер ја си це и По ло ја до са да 
ни је хтео пре ћи на ри мо-ка то лич ку ве ру. Из Тр жи ћа, општ. При ми шље 
не ки Ср би су пре шли на ри мо-ка то лич ку ве ру, па су по сле то га до би ли 
до зво ле, да мо гу по се ћи ва ти сај мо ве у Огу ли ну и Слу њу. Ови по кр ште-
ни Ср би би ли су оти шли на сај мо ве у Огу лин и Слуњ, али се са сај мо ва 
ни су ви ше ни кад вра ти ли. Си гур но је да су уби је ни, ма кар се по кр сти ли.

Од уста ша ко ји су на па да ли ова се ла по зна вао сам је ди но већ по-
ме ну тог учи те ља Шај фа ра. Дру ги су уста ше би ли из Слу ња, Хр ват ског 
Бла га ја и дру гих уда ље ни јих хр ват ских се ла па их ја за то ни сам по зна-
вао. Про шле је се ни за ла зио је у Пер ја си цу са хр ват ским до мо бран ци ма 
и При ба нић Ми то, го сти о ни чар из То пу ња, сре за Огу лин и уста шки та-
бор ник. Ње га су Ср би из Пер ја си це јед ног да на жи вог ухва ти ли и уби ли.

Дру го ни шта ми ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се за кле ти.

БИ ЈЕ ЛИЋ Ми лош, зе мљо рад ник из Ту ши ло ви ћа, сре за Вој нић, 
стар 67 г. из ја вио је 1 ју на 1942 г. сле де ће:
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По чет ком ме се ца ма ја 1941 г. пе то ри ца Ср ба из Ту ши ло ви ћа оти-
шли су у ГЛИ НУ на ва шар. Та мо су их ухва ти ли уста ше, од у зе ли им ве ће 
сво те но ва ца, ко је су код се бе има ли, а њих стр па ли у је дан ка ми он и 
од ве зли и их у не по зна том прав цу. Од та да се о њи хо вој даљ ној суд би ни 
ни је ни шта чу ло,ал и је си гур но, да су уби је ни. Ср би, ко ји су од уста ша у 
Гли ни на ва ша ру опљач ка ни и по том уби је ни је су: Ли чи на Јан ко, Ге не ра-
ло вић Ми лош и Тар бук Ми лош, - сва три зе мљо рад ни ци из Ту ши ло ви ћа, 
те Ку кић Ми лић и Ву кић Ми ле, зе мљо рад ни ци из Це ров ца крај Ту ши ло-
ви ћа. Са на ве де ним овим Ср би ма ишли су тад у Гли ну на  ва шар и дру ги 
Ср би зе мљо рад ни ци, ко је су уста ше та ко ђе у Гли ни хва та ли у на ме ри, да 
их опљач ка ју и уби ју, али су се они спа сли бег ством. Знам, да су се та-
да бег ством спа си ли: Виг ње вић Јо сип, зе мљо рад ник из По по вић Бр да, 
општ. Вук ма нић; Чу ту ри ло Ми ле и не гов брат Сте во, зе мљо рад ни ци из 
Ту ши ло ви ћа и По ло јац Дра гић, зе мљо рад. из Ту ши ло ви ћа.

Кон цем ме се ца ју ла 1941 г.- да на се тач но не се ћам, - до шао је у 
Ту ши ло вић над зор ник пу те ва из Вој ни ћа, ко је му име не знам, да је по 
на род но сти Хр ват. Он је са оп ћио пу та ру Ра пи Ми ло шу, да од мах са оп-
ћи се ља ни ма, да се са кри ју, јер да иде ве ћа гру па на о ру жа них уста ша са 
мно го број ним ка ми о ни ма, да ку пе Ср бе и од во де на уби ја ње. Ми смо у 
ве зи ове по ру ке из се ла по бе гли у шу ме.

За и ста је јед на ве ли ка гру на об о ру жа них уста ша до ла зи ла из Пе-
три ње и Гли не пре ко Вр гин Мо ста и Вој ни ћа пре ма Ту ши ло ви ћу и ус пут 
ку пи ла Ср бе и тр па ла их у ка ми о не, јер је са со бом во ди ла 15 до 18 ве ли-
ких ка ми о на.

Про ла зе ћи уста ше су тај дан кроз се ло Окич, општ. Ту ши ло вић, 
пу ца ли из ау то мо би ла, а по том се за у ста ви ли и пи та ли Ја њи ћа Ра ду, ста-
р ца од 73 г. из Оки ћа, тко то пу ца. Ја њић им је од го во рио, да је он ви део и 
чуо, да се пу ца ло из њи хо вих ау то мо би ла и то, да су пу ца ли баш из пр вог 
ау то мо би ла. Уста ше су му од го во ри ли, да то ни је исти на већ да су пу ца-
ли се ља ци из ње го вог се ла. Уста ше су по том од мах иза шли из ка ми о на и 
по че ли ку пи ти се ља ке из ово га се ла. Се ља ци су се ме ђу тим раз бе жа ли, 
чим су за па зи ли до ла зак ау то мо би ла. Уста ше су ухва ти ли Ма ли ћа Мар-
ка и Ја њи ћа Дра га на. Ја њи ћа су од мах стр па ли у ка ми он, а Ма лић Мар ко 
био је јак и ни је се дао у ка ми он. Уста ше су га на то удар ци ма кун да ка 
обо ри ли на зе мљу, а за тим је дан ка ми он пре ко ње га ви ше пу та пре те ра-
ли. Ка ко је Ма лић по сле то га да вао зна ко ве жи во та, ба ци ли су га у ка ми-
он и кре ну ли да ље.

Исти дан по сле под не око 2 ча са, сти гли су уста ше до Ту ши ло ви ћа 
са 15-18 те рет них ка ми о на, на ко ји ма су већ во зи ли Ср бе, ко је су по ку-
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пи ли пу тем од Гли не до Ту ши ло ви ћа. Ка ко се рас кр сни ца пу те ва на ла зи 
пре не го се до ђе из Вој ни ћа у Ту ши ло вић, већ су се про ве зли за су сед но 
се ло Кр њак. Кад су до шли до ку ће Га ће ша Сте ве, зе мљо рад ни ка из Ту ши-
ло ви ћа, чи ја се ку ћа на ла зи на по ме ну тој рас кр сни ци пу те ва за у ста ви ли 
су ка ми о не и од ње га тра жи ли, да им до не се во де за пи ће. Га ће ша их је 
по слу жио са во дом, а они, кад су се на пи ли во де, ухва ти ли су Га ће шу, 
стр па ли га у је дан ка ми он и од ве зли да ље с оста лим Ср би ма. Ус пут пре-
ма Кр ња ку, сти гли су Ћу ри ћа Ми шу и Бран ка, зе мљо рад ни ке из До њег 
Бу дач ког, општ. Кр њак, стр па ли их у ка ми он и од ве зли да ље са оста ли ма. 
До шав ши у Кр њак, за у ста ви ли су ка ми о не, хва та ли Ср бе, и тр па ли их у 
ка ми о не. За тим су све од ве зли до учи те ља Ри ба ра, ко ја се на ла зи од мах 
до Кр ња ка. Ту су их ис тр па ли. Јед ни уста ше су над од ве же ним Ср би ма 
др жа ли стра жу, а дру ги су за то вре ме по Кр ња ку и око ли ци хва та ли 
оста ле Ср бе и до во ди ли их овој гру пи. Они уста ше, ко ји су др жа ли стра-
жу над по хва та ним Ср би ма, ту кли су, ове Ср бе.

Ка да су та ко на ку пи ли све га ску па 530 Ср ба, стр па ли су их све у 
ка ми о не и од ве зли у до ли ну зва ну „Бо жи ћа Ја рак“, ко је се на ла зи на по 
пу та из ме ђу Ту ши ло ви ћа и Кр ња ка. Ту су их ис тр па ли из ка ми о на и уби-
ли. Уби ја ли су их из пу ша ка, за тим са крам по ви ма, сје ки ра ма и ло па та-
ма. Тро ји ца од ових Ср ба ус пе ли су по бе ћи и то: Ђу рић Мар ко и Пав ко-
вић Аћим зе мљо рад ни ци из До њег Бу дач ког, те Ср дић, ко вач из Кр ња ка. 
Пав ко вић Аћим је био те же ра њен, па је по сле код ку ће умро, а оста ла 
дво ји ца су и да нас жи ви. По у би ја ни Ср би по ко па ни су на ли цу ме ста у 
„Бо жи ћа Јар ку“ у ја ма ма ко је су пре то га ис ко па ли Му сли ма ни из Бо сне. 
Мно ги Ср би ни су би ли пот пу но уби је ни већ та мо са мо те же ра ње ни, па 
су жи ви за ко па ни. Ка ко су ја ме би ле плит ко ис ко па не, то се је по сле ово-
га по ко ља још пу на три да на чу ло ја у ка ње не срет них Ср ба, ко ји су би ли 
по ко па ни и то јед на ко по да ну као и по но ћи. Ка ко су на овом ме сту, где 
су Ср би уби је ни по од ред би уста ша, хр ват ски жан дар ми др жа ли стра жу 
још пу них 10 да на, то се оним не срет ни ци ма, ко ји су те шко ра ње ни у ја-
ма ма ја у ка ли, ни је сме ло а ни је ни мо гло по мо ћи.

Знам, да су та да у „Бо жи ћа Јар ку“ уби је ни: Ри бар Бо жо, учи тељ 
из Кр ња ка; То мић Дми тар, општ. бе ле жник из Кр ња ка, за тим Кре со вић 
Пе ра, Ми хај ло вић Ми ле, Ми хај ло вић То ма, Ро гић Ми лош, Бо жић Стан-
ко, - сви зе мљо рад ни ци из Кр ња ка. Име на дру гих са да се ви ше не мо гу 
се ти ти, али знам по у зда но, да је тад у „Бо жи ћа Јар ку“, по уста ша ма уби-
је но укуп но 530 Ср ба.Уста ше ко ји су овај по кољ из вр ши ли, до шли су из 
Гли не и Пе три ње и ја нх не по зна јем.

По чет ком ме се ца ав гу ста 1941 г. про ла зи ли су из Кар лов ца кроз 
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Ту ши ло вић на пу ту за Вој нић уста ше у јед ном ка ми о ну. Су сре ли су на 
пу ту Бла же ви ћа Мар ка и Ми ћа на, зе мљо рад ни ка из Ту ши ло ви ћа, ко ји 
су по шли мо чи ти ко но пље у по то ку Ра до њи. Њих су уста ше за у ста ви ли, 
стр па ли у ка ми он и од ве зли пре ко Вој ни ћа на бр до зва но „Би љег“ и та мо 
их уби ли.

Сре ди ном ме се ца ок то бра 1941 г. до шли су уста ше из Кар лов ца у 
Кр њак у ви ше ка ми о на, па су са уста ша ма, ко ји су би ли стал но ста ци о-
ни ра ни у Кр ња ку, ку пи ли од ре да све Ср бе-му шкар це од 14 г. па на ви ше. 
Све по ку пље не Ср бе за тво ри ли су у Кр ња ку у школ ску згра ду, где их је 
стра жа чу ва ла, а су тра дан су их у ка ми о ни ма од ве зли до пе ћи не зва не 
„Бо жи ћа Гре да“, где су их све уби ли и ба ци ли у ја му. Уби ја ње су из вр ши-
ли пу ца њем из пу ша ка, те крам по ви ма, ло па та ма и се ки ра ма. Овај пут 
ни ти је дан од ра сли му шка рац ни је остао на жи во ту у Кр ња ку.

Упо ре до са по ко љем уста ше су из вр ши ли и пљач ку срп ских до мо-
ва. По сле пљач ке ку ће су па ли ли. Опљач ка ну сто ку ода гна ли су у Кар ло-
вац и та мо је кла ли и про да ва ли. Опљач ка ли су и све по крет не ства рии 
са со бом од ве зли у Кар ло вац као: жи то, бра шно, маст ро бу и све што су 
вред ни је на шли. Овај пут су уста ше опљач ка ли и Ту ши ло вић, из ко је га 
су сто ку ода гна ли у Кар ло вац, жи ве жне на мир ни це по тр па ли у ко ла и 
со бом од ве зли.

Ср би ма су до ди ја ли ова кви зло чи ни уста ша, па су сви они, ко ји 
су оста ли у жи во ту по бе гли у шу ме и та мо по че ли ор га ни зо ва ти от пор 
про тив даљ них зло чи на уста ша. Ор га ни за ци ју от по ра про вео je Опа чић 
Стан ко, зeмљорадник из Тут ши ло ви ћа. Он је са Ср би ма из су сед ног сре-
за Вр гин Мост фор ми рао ору жа не од ре де у Пе тро вој Го ри Глав ну ко-
ман ду је та да пре у зео је дан Хр ват чи је име не знам, али сам чуо да је по 
по ре клу Чех, а Опа чић је остао као и ње гов по моћ ник. Срп ски од ре ди 
у Пе тро вој Го ри има ли су ис по чет ка са мо 4 вој нич ке пу шке и по ко ју 
ло вач ку. Да би до шли до по треб ног оруж ја, пре сре та ли су на пу те ви ма 
по је ди не уста ше, ко ји су кр ста ри ли по срп ским се ли ма, те до мо бран це. 
Њих су Ср би свла чи ли или од у зи ма ли им оруж је. Та ко ђе су на ва љи ва ли 
и на по је ди не жанд. ста ни це, те уста шке стра же по се ли ма, раз о ру жа ва-
ли их и од у зи ма ли оруж је и му ни ци ју.Та ко су про шле је се ни ра за о ру жа-
ли жанд. ста ни це у Вој ни ћу и Кр ња ку, те уста шке па тро ле у Ту ши ло ви ћу, 
Ска кав цу, Вој ни ћу и Кр ња ку.

Не ко ли ко да на по сле пра во слав ног Бо жи ћа, спу сти ли су се Ср-
би са вр ха Пе тр о ве Го ре пре ма Вој ни ћу и по сле кра ће бор бе за у зе ли су 
Вој нић, Ту ши ло вић и Кр њак, те сва оста ла се ла сре за вој нич ко га. Та да 
су Ср би у са мо ме ме сту Вој ни ћу раз о ру жа ли и сву кли 450 уста ша и до-
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мо бра на. Око 12 уста ша, ко ји су би ли нај кр во лоч ни ји, уби ли су, а све 
оста ле пу сти ли да от пу ту ју из Вој ни ћа.

По ло ви цом ме се ца апри ла 1942 г. до шла је из Кар лов ца хр ват ска 
вој ска са уста ша ма у ве ћем бро ју. Уста ше су са хр ват ском вој ском про ва-
ли ли у се ло Це ро вац, општ.Ту ши ло вић, где су од ре да кла ли све Ср бе, ко-
је су год у то ме се лу на шли. Та да су за кла ли у ово ме се лу 25 Ср ба-му шка-
ра ца, же не и де це. По зна то ми је да су за кла ли Ку кић Ми ло ша и ње го ву 
бра ћу Уро ша и Ђу ру са це лим њи хо вим по ро ди ца ма. Име на дру гих не 
знам. У ово ме се лу су уста ше и хр ват ска вој ска по па ли ли 12 ку ћа, на кон 
што су их пре то га пот пу но опљач ка ли.

Кон цем ме се ца апри ла 1942 г. по нов но су до шле из Кар лов ца 
уста ше са ве ли ким бро јем хр ват ских до мо бра на. До мо бра ни су осим то-
га би ли на о ру жа ни и са то по ви ма. Уста ше и до мо бра ни су нај пре на ва-
ли ли на Це ро вац и Ту ши ло вић, где су уби ја ли све Ср бе, ко је су на шли 
код ку ће, а ку ће пљач ка ли и па ли ли. Ве ћи на жи тељ ства пре њи хо вог до-
ла ска скло ни ле се је и по бе гла у Пе тр о ву Го ру. По сле то га су пре шли у 
Вој ни ћи дру га се ла, у ко ји ма су та ко ђе уби ја ли, пљач ка ли и па ли ли ку ће. 
Сви Ср би ко ји су мо гли бе жа ти, по бе гли су пред уста ша ма и до мо бра ни-
ма у Пе тр о ву Го ру. И ја сам са сво јом по ро ди цом по бе гао.

Уста ше и до мо бра ни су по сле то га на ва ли ли са свих стра на на Пе-
тр о ву Го ру, да је оду зму од на о ру жа них Ср ба, Ср би су ис по чет ка упу сти-
ли са уста ша ма и до мо бра ни ма у бор бу, при че му су им на не ли ве ли ких 
гу би та ка. По сле не ко ли ко да на бор бе, Ср би ма је по не ста ло му ни ци је, па 
су се он да мо ра ли по вла чи ти пред уста ша ма и до мо бра ни ма ко ји су би ли 
до бро на о ру жа ни и број но мно го ја чи.

Не бо рач ко срп ско ста нов ни штво, ко је је из сво јих се ла тад по-
бе гло у Пе тро ву Го ру, да би спа си ло жи во те, би ло је по уста ша ма и до-
мо бра ни ма не ми ло срд но уби ја но. Та ко су уста ше и до мо бра ни са мо у 
јед ној до ли ни у Пе тро вој Го ри на шли 180 ста ри јих љу ди же на и де це, где 
су се та мо са кри ли и све их у ис тој до ли ни уби ли. Си гур но је, да је та да у 
Пе тро вој Го ри по уста ша ма и до мо бра ни ма уби је но ви ше хи ља да Ср ба, 
- нај ве ћим де лом же на и де це.

На кон не ко ли ко да на тра ја ња бор бе, по ја ви ли су се из над Пе тр-
о ве Го ре хр ват ски ави о ни из ко јих су ба ца ни лет ци. Лет ци су би ли пот-
пи са ни по хр ват ском вој ско во ђи Ква тер ни ку и он је у лет ци ма по зи вао 
Ср бе, да се од мах вра те сво јим ку ћа ма, а он им јам чи, да им се та да не ће 
ни шта до го ди ти. Ови лет ци су ба ца ни из ави о на кроз три уза стоп на да-
на. На род је по ве ро вао овим обе ћа њи ма и вра ћао се ку ћа ма. Ме ђу тим 
уста ше и до мо бра ни су вра ћа ју ће Ср бе до че ки ва ли на пу те ви ма и уби ја-
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ли. Та ко су мно ги Ср би код по врат ка сво јим ку ћа ма по ги ну ли.
Ка да се је на род по вра тио у се ла, на шао је ку ће пот пу но опљач-

ка не, а ве ћи на ку ћа у се лу би ле су по па ље не. И ја сам мо ју ку ћу на шао 
пот пу но опљач ка ну. Сто ка од ку ће ми је од ве де на, а жи ве жне на мир ни-
це, ро ба и све оста ло по уста ша ма и до мо бра ни ма од не ше но. Чак су ми 
и пећ у ку ћи раз ру ши ли.

На род ни ти та да, и ако му је мар шал Ква тер ник обе ћао ни је био 
ми ран. По при ли ци кон цем ме се ца апри ла до шли су уста ше у Вој нић и 
по ку пи ли из Вој ни ћа и око ли це око 160 му шка ра ца, же на и де це ко је су 
за тво ри ли у пра во слав ну цр кву у Ко ла ри ћу крај Вој ни ћа, по том су до не-
ли у цр кву сла ме и за па ли ли је та ко, да су сви у цр кви из го ре ли.

Про шле је се ни спа ли ли су уста ше пра во слав не цр кве: у До њем 
Бу дач ком, Гор њем Бу дач ком, Ши ро кој Ре ки и Ве љу ну. Жанд. ста ни це си-
ли ли су Ср бе про шле је се ни и зи ме, да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру, али 
су Ср би оста ли упо р ни и ни су хте ли.

Ка ко је оно чи сто срп ски крај, то су у Ту ши ло вић, Вој нић, Кр њак 
и оста ла се ла до ла зи ли уста ше са стра не и то из Кар лов ца, Пе три ње, Гли-
не и То пу ског. Ја не знам ни ти јед но име.

Ја сам на 20 ма ја 1942 г. на пу стио мо је се ло и опљач ка ну ми ку ћу и 
упу тио се са мо јом уну ком Ду шан ком за Бе о град, где имам си на Ду ша на, 
по штан ског слу жи те ља. Же ну Ка ту сна ху Да ни цу и тро је уну ча ди скло-
нио сам пре то га у Ту раљ, крај Кар лов ца, где ми жи ви кће р ка Да ни ца, 
ко ја је та мо уда та. Из Зе му на сам пре шао те рет ном ла ђом у Бе о град на 
23 ма ја 1942 го ди не.

Дру го ни шта не мам ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се за ке ти.

ША ПИЋ Стан ко, земљ.из се ла Бла ту ша, оп шти не Че мер ни ца, 
сре за Вр гин Мост, стар 43 г. из ја вио је 4 ок то бра 1942 г. сле де ће:

Срез Вр гин Мост био је под оку па ци јом та ли јан ске вој ске све до 
28 ју ла о.г. За то вре ме у сре зу вла дао је пот пу ни мир и ред и на род је оба-
вљао сво је по сло ве.

Исти дан са од ла ском та ли јан ске вој ске т.ј. на 28 ју ла о.г. до шла је 
у су сед но срп ско се ло По ља ни јед на гру па уста ша у ја ко сти око 25 љу ди, 
ко ји су сви би ли на о ру жа ни вој нич ким пу шка ма и пу шко ми тра ље зи ма. 
Уста ше у овом се лу од мах од ре да по че ли су уби ја та све Ср бе без об зи ра 
на спол и ста рост. Та ко су у ку ћу, Чи ча Ни ко ле уби ли три же не и три де-
вој ке, док се је сам Ни ко ла спа сио бег ством. У овом се лу су тај пут уста-
ше уби ли све га око 20 осо ба, а дру ги су се спа си ли бје гом.
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На 30 ју ла о.г. до шла је јед на гру па уста ша у Вр гин Мост, где су 
ухва ти ли 25 љу ди и те рет ним ау то мо би ли ма их пре ве зли не ку да о њи ма 
се ни је ви ше ни шта са зна ло. Тај пут су по уста ша ма од ве де ни: Ми лош 
Чи ча, бер бе рин из ме ста; Мал ба ша Сте во, го сти о ни чар; Вр га Јо ван, ра-
тар; Вр га Пе ро ра тар; Бар бир Дра ган ра тар, сви из Вр гин Мо ста. Име на 
се дру гих са да не мо гу се ти ти.

На 2 ав гу ста ове г. про гла си ле су оп шти не Вр гин Мост и Че мер-
ни ца по свим сво јим се ли ма, да сви они Ср би, ко ји же ле би ти мир ни, да 
на 3 ав гу ста о.г. у 8 са ти ују тро до ђу у Вр гин Мост где ће би ти при сут на 
два ри мо ка то лич ка жуп ни ка да ће се тај дан та мо оба ви ти пре лаз на ри-
мо ка то лич ку ве ру и сви они ко ји пре ђу би ти ће мир ни. Тај дан до шло је 
у Вр гин Мост око 2000 љу ди. До шао сам био и ја. Ка да смо се та мо са ку-
пи ли, ни је би ло ни ти јед ног ри мо ка то лич ког жуп ни ка, већ су нас уста ше 
- ко јих је би ло пре ко 300 - оп ко ли ли и по ста ви ли око нас ми тра ље зе, те 
нас по зва ли, да се пре да мо. Нас не ко ли ко, ко ји смо би ли око кра ја ус пе-
ли смо по бе ћи, а све оста ле њих 1714 оте ра ли су у за твор сре ског су да и 
у Со кол ски дом где су их др жа ли пре ко но ћи под стра жом. Су тра дан т.ј. 
на 4 ав гу ста о.г. од во зи ли су их ка ми о ни ма у Гли ну, где су их за тво ри ли у 
срп ску цр кву и та мо их све по кла ли и уби ли.

Дан при је то га т.ј. на 2 ав гу ста о.г. би ли су на исти на чин по зва ни 
и са ку пље ни у То пу ском Ср би из се ла оп ћи не То пу ско. Њих је до шло у 
То пу ско око 500 и сви су уби је ни, те за ко па ни у ба ри крај То пу ског. Тај 
исти дан су уста ше до во ди ли и де вој ке и за тва ра ли у срп ску цр кву у То-
пу ском, где су их си ло ва ли, а на кон си ло ва ња не ке уби ли. Ту је си ло ва на 
и кћи Др. Вур де ље ле ка ра из То пу ског, ко ји је још од ра ни је од уста ша 
уби јен.

Кад сам се ја на 3 ав гу ста вра тио у сво је се ло Бла ту шу, та мо сам 
на шао хр ват ску вој ску ко ја је по се лу све од ре да уби ја ла, те ку ће пљач-
ка ла и па ли ла. У мом се лу је тај дан по ги ну ло око 20 љу ди, же на и де це, а 
оста ли су по бе гли у шу му, и та ко се спа си ли. Спа ље но је 14 ку ћа.

На 5 ав гу ста о.г. по нов но је до шла у се ло Бла ту ша хр ват ска вој ска, 
ко ја је опет у се лу уби ја ла и хап си ла. Тај дан је у мо ме се лу уби је но око 10 
љу ди, же на и де це, а ухап ше но и од ве де но нас 27. Од ве ли су нас у Вр гин 
Мост и за тво ри ли у за тво ре сре ског на чел ства и сре ског су да. Би ло нас 
је у оба за тво ра за тво ре них 110. У за тво ру су нас уста ше по но ћи ту кли 
и зло ста вља ли. Би ли смо у за тво ру до 18 ав гу ста о.г. ка да нас је уста шки 
по руч ник пу стио на сло бо ду, од ре див ши нам, да се тјед но има мо два пу-
та ја вља ти уста шкој ко ман ди у Вр гин Мо сту. Има ли смо се ја вља ти сва-
ко га по не дељ ка и че тврт ка.
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По сле ових опи са них по ко ља, пљач ки и па ље на срп ска се ла, сре за 
Вр гин Мост би ла су мир на све до 17 сеп тем бра о.г.

На 17 сеп тем бра о.г.до шла је јед на гру па уста ша у ја ко сти око 50 
у срп ско се ло Пер ну и та мо су од ре да све уби ја ли, ко га су год на шли у 
се лу, а ку ће су пљач ка ли и па ли ли. Из чи та вог се ла уста ше су ода гна ли 
сву мар ву и од ве зли сву по крет ну имо ви ну, а по том су све ку ће и при-
ват не згра де спа ли ли, та ко да су у овом ве ли ком и бо га том срп ском се лу 
све уни шти ли и ни је оста ла ни јед на је ди на ку ћа осим шко ле и јед ног 
лу гар ског ста на. Жи тељ ство ко је ни је на тај дан из ги ну ло, по бе гло је у 
Пе тр о ву Го ру, где се и са да та мо кри је. Та ко се ло Пер на ви ше не по сто ји.

На 19 сеп тем бра о.г. до шла је гру па уста ша у ја ко сти око 50 њих 
по нов но у мо је се ло Бла ту шу. По че ли су од мах од вр ха се ла уби ја ти сва-
ко га ко га су год на шли, те пљач ка ти и па ли ти. Ку ће су нај пре пљач ка ли, 
од ве зли са ко ли ма сву по крет ку имо ви ну, а сто ку ода гна ли а по том ку ће 
и оста ле згра де за па ли ли. Тај пут су уста ше у мо јој ку ћи уби ли мо ју же-
ну Еви цу и мо је тро је де це Пе тра и Ру жи цу и Ми ло ра да у ста ро сти од 9 
до 12 г. Сву мо ју по крет ну имо ви ну су од ве зли, сто ку ода гна ли, а за тим 
ку ћу и згра ду за па ли ли. Ја сам се спа сио бе гом и по вео са со бом си на 
Дра гу ти на, ста рог 15 г. ко ји се је у то вре ме на ла зио у по љу код бла га. У 
не ко је ку ће су за тво ри ли же не и де цу и он да ку ће за па ли ли, та ко да су 
сви у ку ћи из го ре ли. Та ко су у ку ћу мо је га су се да Тр ку ље Ђу ре ко ји је још 
при је уби јен у Гли ни, за тво ри ли ње го ву же ну и још тро је де це, те ку ћу 
за па ли ли та ко, да су сви у ку ћи из го ре ли. У не ко је за па ље не ку ће ба ца ли 
су жи ву де цу да та мо из го ре. Тај дан је у мо ме се лу уби је но око150 осо ба, 
а је дан вр ло ма ли број се спа сао бег ством у шу му. Исто доб но је спа ље но 
ви ше од 100 ку ћа.

И оста ла се ла срп ска у сре зу Вр гин Мост исто ова ко су зло про-
шла. У њи ма су уста ше та ко ђе вр ши ли оних да на по ко ље, пљач ке и па ле-
же. Си гур но је да је у сре зу Вр гин Мост уби је но око 7000 Ср ба.

Уста ше ко ји су из вр ши ли опи са не по ко ље, пљач ке и па ле же у се-
ли ма сре за Вр гин Мост до шли су у ко ли ко је ме ни по зна то, из За гре ба, 
под ко ман дом уста шког по руч ни ка Че ли ко ви ћа. По ма га ли су им уста ше 
из То пу ског и оста лих окол них хр ват ских се ла. Од уста ша из То пу ског 
су се осо би то ис ти ца ли Бри је шки Или ја, пе кар, и МА ЛИ НАЦ, фар бар.

Уста ше су по ру ши ли срп ске цр кве у се ли ма Че мер ни ци и То пу-
ском. За па ли ли су цр кве у се ли ма Сти па ну, Ки ри ну, Бо ви ћу Слав ском 
По љу и Пер ни. У Бла ту шу цр ква још сто ји, али је сва опљач ка на, те од-
не шен и ико но стас.

Ја сам се крио по шу ми. На 20 сеп тем бра о.г. до био сам про пу-
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сни цу за Зе мун од оп штин ског по ве ре ни ка у Че мер ни ци Хр ва та Жи кић 
Јо си па. За ову про пу сни цу сам му пла тио 2000 ди на ра. Са до би ве ном 
про пу сни цом кре нуо сам на пут 21 сеп тем бра и 22 сеп тем бра о.г. и сти-
гао у Бе о град.

Пред њи за пи снич ки ис каз ми је про чи тан, ја га усва јам као свој 
и пот пи су јем.

ЛИН ТА Мар ко, офи ци јал сре ског су да, у Вр гин Мо сту, стар 57 г. 
из ја вио је 22 ок то бра 1941 г. сле де ће:

На 6 ма ја о.г. до шао је у Вр гин Мост из Ли ке или Дал ма ци је уста-
шки ло гор ник по име ну Мар ко, а пре зи ме на му не знам. Он је до шао са 
10 до 15 на о ру жа них уста ша - ве ћи ном из То пу ског. Ухап сио је 11 ви ђе-
ни јих Ср ба из Вр гин Мо ста и бли же око ли це и су тра дан их от пре мио 
на вод но у Ко прив ни цу у ло гор. Та да су ухап ше ни и от пре мље ни: Ко-
шу тић Сто јан, го сти о ни чар из Вој нић Ко ло дво ра, 3орић Ђу ро, пен зи о-
ни са ни лу гар из Слав ског по ља, Вр га Сте ван, пин тар, Ма ло ба бић Ва со, 
ме сар, Дра го је вић Ра де, пен зи о ни са ни лу гар, Вр га Пе ро, по сјед ник из 
се ла Под гор је; за тим Цре вар Пе ро, тр го вац, Цре вар Ду шан тр го вац; На-
ста шић Ни ко ла, тр го вац; Ај ди но вић Ми ле, по сјед ник и По ли мац Ми лан 
по сјед ник, сви из Вр гин Мо ста. Сви го ре на ве де ни од ве де ни су на вод но 
из Ко прив ни це у Го спић, а по сле се о њи хо вој суд би ни ни је ни шта са-
зна ло.

На 11 ма ја ове г. до шла је у Вр гин Мост та ли јан ска вој ска и оста ла 
та мо до 29 ју ла о.г. За вре ме док је та мо би ла та ли јан ска вој ска био је у 
Вр гин Мо сту, као и у чи та вом сре зу мир и ред.

На 27 ју ла о.г. у ве че уби јен је у бли зи ни То пу ског уста ша Бри је-
шки Пе ро, се љак из То пу ског, убио је га на вод но дру ги уста ша. 3а ово 
уби ство окри вље ни су Ср би, па су уста ше из То пу ског су тра дан на 28 
ју ла о.г.на ва ли ли на срп ско се ло По ни ква ри-По ља ни, у овом се лу уста ше 
су та да кла ли љу де, же не и де цу, а ку ће па ли ли. Из гле да да су код овог 
по ко ља су де ло ва ли и стра не уста ше. Ко ли ко је са да ово се ло стра да ло, 
ни је ми по зна то.

На 29 ју ла о.г.оти шла је та ли јан ска вој ска из Вр гин Мо ста. Исти 
дан ра но ују тро до шли су у Вр гин Мост уста ше у ви ше те рет них ау то-
мо би ла. Уста ше су би ли  из То пу ског, Гли не Пе три ње, 3агре ба и Оси је ка, 
а би ло их је око 50-60. Би ли су на о ру жа ни вој нич ким пу шка ма. Од мах 
су по Вр гин Мо сту и бли жој око ли ци хва та ли Ср бе и за тва ра ли у авли је 
Цре вар Мар ка и Цре вар Ду ша на из Вр гин Мо ста. За тво ри ли су и од ве-
ли 50-60 љу ди. Стр па ли су их на ка ми о не и од ве ли пре ко Вој ни ћа пре ма 
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Кр ња ку и та мо у јед ној шу ми све уби ли, осим тро ји це ко је су пу сти ли. 
Не ко ји од уби је них ни су би ли од мах пот пу но уби је ни, већ су се те шко 
ра ње ни му чи ли по шу ми по не ко ли ко да на, док ни су умр ли. Њи хо ви 
ле ше ви ста ја ли су у шу ми не ко ли ко да на не по ко па ни. Та да су по уста ша-
ма од ве де ни и уби је ни: Теп шић Јо ван и Стан ко, - бра ћа; Јеросимић Ђу-
ро и ње гов син Ра де;  Јеросимић Ми ле, Ро дић Сте во и Во ји слав - бра ћа; 
Теп шић Ни ко ла и ње гов син Ра де; Теп шић Па вао и ње гов унук; Кор кут 
Љу бо мир и ње гов син Ми лош бо го слов; Ја ња нин Пе тар, жан дарм у пен-
зи ји; Јар чов Ми лан пе кар; Мар ко вић Ду шан пе кар; Вла дић Сто јан, ме-
сар, Па вло вић Гој ко, пе кар; Ром че вић Бран ко, го сти о ни чар; Ма ло ба бић 
Јан ко, општ. бла гај ник; Ив ко вић Мар ко, же ље знич ки зва нич ник; Об ра-
до вић Ми ле, же ље знич ки скрет ни чар, - сви из Вр гин Мо ста. Лап че вић 
Па вао; Вр га Ни ко ла; Лин та Пе тар, мла ђи, Бу лат Мар ко, Лин та Мак сим; 
Бу лат Ми лош, - сви из се ла Под гор ја. Име на дру гих се са да ви ше не се-
ћам. Оста ли жи те љи спа си ли су се бег ством у шу ме.

Исти дан т.ј. на 29 ју ла. ове г. је дан део уста ша кре нуо је ка ми о ни-
ма из Вр гин Мо ста у се ло Пер на. Жи те љи ово га се ла већ су се уна пред 
ор га ни зи ра ли и опа зив ши до ла зак уста ша, да ли су зво ње њем цр кве них 
зво на уз бу ну. Уста ше су се ово га пре пла ши ли  па су се по вра ти ли на траг 
у Вр гин Мост.

На 31 ју ла о.г. у ве че по нов но су до шли уста ше на ка ми о ни ма у 
Вр гин Мост и окол на се ла. На род са знав ши за њи хов до ла зак, по нов но је 
по бе гао у шу ме и обли жње ши ка ре. Ка да уста ше ни су тра дан ни су мо гле 
уме сту ни ко га на ћи, отво ри ли су из пу ша ка ва тру на обли жње ши ка ре. 
Ка да уста ше ни су мо гле ни су тра дан ни ко га на ћи у ме сту отво ри ли су 
из пу ша ка ва тру на обли жње ши ка ре. Та да су уби ли Па вло ви ћа Ра ду из 
Под гор ја, ко ји је бе жао пред уста ша ма од сво је ку ће. Уста ше су по ста ви-
ли крај шу ми ца и ши ка ра за сје де и пу ца ли на сва ко га, ко га би год ви де ли.

Тај дан, т.ј. на 1 ав гу ста о.г. те сле де ћа два да на, ишли су по се ли-
ма до ма ћи уста ше КЛЕМ ЧЕ ВИЋ Јо со, ме сар из Вр гин Мо ста, и Шрајц 
Ан тун, лу гар из Вр гин Мо ста. Они су го во ри ли Ср би ма се ља ци ма да не 
тре ба ју ни ку да бе жа ти, већ да оста ну код сво јих ку ћа и да се при ја ве код 
уста шког за по вед ни ка у Вр гин Мо сту, јер да ће би ти по кр ште ња и да ће 
на род по сли је то га сло бод но мо ћи би ти код сво јих ку ћа и оба вља ти сво је 
по сло ве. Љу ди су по ве ро ва ли и при ја вљи ва ли се код уста шког за по вед-
ни ка у Вр гин Мо сту. Уста шки за по вед ник им је ка зао, да сви до ђу 3 ав гу-
ста у 7 са ти ују тру у Вр гин Мост у авли ју со кол ског до ма, да ће та мо до ћи 
три ри мо ка то лич ка жуп ни ка, ко ји ће оба ви ти пре лаз на ри мо ка то лич ку 
ве ру, па да ће он да сви би ти мир ни.
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Љу ди су ово ме по ве ро ва ли и на 3 ав гу ста ују тру до шло је у Вр гин 
Мост из оп ћи на Вр гин Мост и Че мер ни це око 1700 љу ди. Ка ко су по је-
ди не гру пе љу ди при сти за ле, та ко су их уста ше до че ки ва ли и од во ди ли у 
авли ју со кол ског до ма. Код до че ка су уста ше са овим љу ди ма по сту па ли 
вр ло при ја зно, па су их до че ки ва ли чак и са му зи ком од там бу ра. Нај ве-
ћу гру пу до вео је ЖИВ ЧИЋ Јо сип, по вје ре ник оп ћи не Че мер ни ца.

У со кол ском до му че ка ли су љу ди по при ли ци 1 до 2 са та по сле 
под не. Та да им је уста шки за по вед ник са оп ћио, да ће око 4 са та до ћи из 
Пе три ње Ве ли ки жу пан ко ји ће им одр жа ти ве ли ки го вор.

Кад у од ре ђе но вре ме ни је до шао ни ти ве ли ки жу пан, он да им је 
уста шки за по ве дик ка зао, да ће су тра дан ићи у Гли ну да по ло же за кле-
тву.

Љу ди ма ни су до зво ли ли уста ше из ла зак из авли је. Же не и де ца су 
до ла зи ли и при пи ти ва ли се за суд би ну сво јих му жева и оче ва и ка да су 
ви де ли, да се ра ди о стра шној пре ва ри, од ла зи ли су ку ћи пла чу ћи.

Пре ко но ћи су их пре ме сти ли из авли је со кол ског до ма у авли ју 
ста ре ши не сре ског су да, а уста ше су око њих ми тра ље зи ма др жа ли стра-
жу. Тро ји ци или че тво ри ци је ипак ус пе ло по бе ћи.

Су тра дан т.ј. на 4 ав гу ста о.г. до ла зи ле су по нов но же не и де ца и 
до но си ли је сти за сво је, али им уста ше ни су до зво ли ли.

На 4 ав гу ста о.г. већ у 7 са ти ују тро тр па ли су уста ше ове љу де у 
ка ми о не и од во зи ли их у прав цу пре ма Гли ни. Ово од во же ње љу ди тра-
ја ло је по при ли ци до 11 са ти. Од ве зли су их око 1700 љу ди.

По твр ђе њи ма сви ови љу ди од ве же ни су у Гли ну и та мо су у срп-
ско пра во слав ној цр кви по кла ни. Та да су из Вр гин  Мо ста ме ђу ови ма 
од ве же ни у Гли ну и по кла ни: Цре вар Си мо, Јеросимић Ни ко ла, Вук ми-
ро вић Или ја, Теп шић Сте ван Ро дић Дра ган, те мно ги дру ги, чи јих се 
име на са да ви ше не мо гу се ти ти. Из се ла Под гор ја од ве де ни су у Гли ну и 
та мо по кла ни: Вр га Стан ко, Лап че вић Не над, Лап че вић Ни ко ла и Па не /
бра ћа/, Лап че вић Па вао син Ни ко лин, Лап че вић Са ва, Ај ди но вић Јан ко, 
Ај ди но вић Пе тар, Вр га Ма ти ја, По ло јац Ву јо, По ло јац Ра де, Лин та Те о-
дор и Ми лош бра ћа, Лин та Јан ко и Пе тар, мо ја бра ћа, Лин та Ми лош и 
Сто јан, мо ји си но ви, По ва Ми лан, те мно ги дру ги, чи јих се име на са да 
не мо гу се ти ти.

По сли је ово га по ко ља на род је опет бје жао у шу ме и ши ка ре, те 
у по ља и скри вао се, да би спа сио жи вот. Уста ше су на о ру жа ни вој нич-
ким пу шка ма пре тра жи ва ли ку ће, по ља и ши ка ре и пу ца ли из пу ша ка, 
те уби ја ли сва ко га, ко га би год на шли. Уста ше су та ко кр ста ри ли по свим 
се ли ма сре за Вр гин Мост и уби ја ли сва ко га, ко га би год на шли.
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Овај по кољ, ко ји су уста ше вр ши ли у срп ским се ли ма сре за Вр гин 
Мост, тра јао је ма лим пре ки ди ма по чев ши од 28 ју ла па до 20 сеп тем бра.

Нај же шћи на па ди уста ша би ли су на 16, 17 и 18 сеп тем бра ове г. 
На 16 сеп тем бра ове г. уста ше су у ја чим ску пи на ма на о ру жа ни вој нич-
ким пу шка ма и ми тра ље зи ма, кре ну ли из То пу ског пре ма срп ским се ли-
ма Пер на и Ма лич ка, при је не го су сти гли у на ве де на се ла, раз ди је ли ли 
су се у три гру пе. Јед на гру па кре ну ла је пре ма се ли ма Пер на и Ма лич ка, 
а тре ћа гру па је кре ну ла пре ма се лу Бла ту ша.Та три да на т.ј. на 16,17 и 18 
сеп тем бра о.г. уста ше су у на пред на ве де ним се ли ма вр ши ли стра хо ви ти 
по кољ жи те ља, те пљач ку њи хо ве имо ви не и па леж ку ћа. Со бом су уста-
ше та да по ве ли и ци га не, ко ји су им по ма га ли пљач ка ти и па ли ти ку ће.

У се лу Ма лич ка уби ли су мо ју се стру Са ву, уда ту Кла љић ње зи-
них тро је уну ча ди ста рих од 6 го ди на, те сна ју Је ку. За па ли ли су им ку-
ћу,а ље ше ве мо је се стре Са ве и ње зи них уну ча ди ба ци ли су у го ру ћу ку-
ћу. За па ли ли су им та ко ђе се ник и ку ћу. Је ди но се је спа сао бје гом син 
мо је се стре Си мо и унук Ву јо. У су сјед ству мо је же не уби ли су Па јић 
Љу би цу, ње зи ну кћер Ру жи цу, две ње зи не сна хе и дво је уну ча ди.

Ко ли ко су жи те ља уста ше та три да на у на ве де ним се ли ма уби ли 
не мо гу зна ти, али је тај број сва ка ко ве лик. 3на дем, да је са мо у ку ћи Вој-
но ви ћа Ра де у Цр ном По то ку из го ри ли око 30 осо ба. Ове осо бе уста ше 
на пре ва рен на чин до ма ми ли у ку ћу ре че ног Вој но ви ћа Ра де, за тим ку ћу 
за тво ри ли и за па ли ли та ко, да су сви у ку ћи из го ре ли.

По крет ну имо ви ну у овим се ли ма су уста ше опљач ка ли и од ве-
зли у То пу ско. Исто та ко су и сто ку отје ра ли. Нај ви ше су опљач ка на се ла 
Бла ту ша и Пец ка.

Исто доб но са по ко љем и пљач ком вр ши ли су и па леж ку ћа. Се ло 
Пер на је пот пу но спа ље но у се лу ни је оста ла ни ти јед на је ди на згра да. 
Та мо су спа ли ли и цр кву и шко лу. Се ло Бла ту ша и Пец ка спа ље ни су нај-
ве ћим де лом, а оста ла се ла дје ли мич но.

Срп ско се ло Ста ро Се ло у оп шти ни То пу ско јест та ко ђе пот пу но 
по кла но и уни ште но. Чуо сам, да су та мо оста ла са мо 4 чо ве ка.

Срп ске пра во слав не цр кве по па ље не су и по ро бље не у Пер ни, Бо-
ви ћу, То пу ском, Че мер ни ци, Слав ском по љу. У се лу Бла ту ши цр ква је 
опљач ка на, а ни је сру ше на.

За вре ме опи са них по ко ља, пљач ки и па ле жа  у ста ше су, ка ко сам 
чуо вр ши ли си ло ва ње же на и де во ја ка. Жан дар ме ри ски на ред ник из Вр-
гин Мо ста Па вло вић до во дио је на вод но у Вр гин Мост у за твор не ко је 
жен ске и уста ше су та да у за тво ру на вод но вр ши ли си ло ва ња над овим 
жен ски ма. Же ну Вр ге Па вла, ко ва ча из Под гор ја, уста ше су ка ко се го во-
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ри, хтје ли у за тво ру си ло ва ти, а кад им се она од у пи ра ла, они су је он да 
од ве ли у не ки ши праг и та мо уби ли.

3а вре ме опи са них по ко ља, пљач ки и па ле жа, уста ше су се ча сти-
ли, пе ку ћи пра сце и јањ це, ко је су по се ли ма опљач ка ли. И ци га ни ко ји 
су до шли са уста ша ма исто су се та ко ча сти ли пе ку ћи ту ђе јањ це и пра-
сце.

Уста шки стан у Вр гин Мо сту је ина че днев но слао у срп ска се ла по 
сто ку, ко ју су до во ди ли и кла ли, а да за то ни ко ме ни шта ни су пла ти ли.

У сре зу Вр гин Мост је и по у би ја но нај ма не 5000 до 6000 Ср ба.
Сре ски на чел ник у Вр гин Мо сту Чи дић Ан ри ја, шти тио је Ср бе 

у ко ли ко је то мо гао, али је био не мо ћан пре ма уста ша ма. Он је увек го-
во рио, да је на род до бар и ми ран, да је он си гу ран да мо же др жа ти мир 
и ред без уста ша, али се на то уста ше ни су оба зи ра ли, већ су до ла зи ли у 
срп ска се ла и вр ши ли опи са не по ко љеи пљач ке.

Од до ма ћих уста ша глав ни су би ли Кле мен чић Јо са, ме сар и 
Штра јац Ан тун, лу гар, оба из Вр гин Мо ста, жан дар ме ри ски на ред ник из 
Вр гин мо ста Па вло вић, ко ји је па ша нац Штрајц Ан ту на.

Оста ли сви уста ше су би ли са стра же и ја их ни сам по зна вао.
Ја сам се за вре ме опи са них по ко ља и пљач ки са кри вао по се ли ма 

и шу ма ма, ме ња ју ћи ме ста све до 25 сеп тем бра о.г. ка да сам са про пу сни-
цом кре нуо за Бе о град, ка мо сам сти гао 26 сеп тем бра о.г.

Пред њи ис каз ми је про чи та ни ја га усва јам као свој ипот пи су јем.

ШКА РА Јул ка, ре ста у тер ка из То пу ског, сре за Вр гин Мо ста, су-
пру га пок. Стан ка Шка ре, ма ти дво је де це, из ја ви ла је 5 ја ну а ра 1942 го-
ди не сле де ће:

Ја сам са сво јим му жем са да пок. Стан ком Шка ра др жа ла у То пу-
ском ре ста у ра ци ју зва но „Ја ње“.

На 23 ма ја 1941 г. ухап шен је по уста ша ма мој муж са де сет дру гих 
гра ђа на из То пу ског. Та да су са мо јим му жем ухап ше ни још Др. Вур де ља 
Бран ко, ле кар, Вор ка пић Јо во ре ста у ра тер, Ву јо ше вић Ми лу тин тр го-
вац, Би је лић Ни ко ла - го сти о ни чар, По по вић Пе ро, зе мљо рад ник, Шка-
ра Ни ко ла, пе кар Об ра до вић Ма ти ја, го сти о ни чар, Вор ка пић Сто јан, 
зе мљо рад ник и тр го вац Ба ста јић Пе јо, про фе сор у пен зи ји и Ма му зић 
Или ја зе мљо рад ни ци.

Осим ових та да је још ухап ше но још 25 углед них Ср ба из око ли це 
То пу ског. Исти дан свих ових 35 ухап ше них Ср ба от пре мље ни су ве ли-
ким ка ми о ни ма у Вр гин Мост. Ту су др жа ни у за тво ру 3 да на а за тим су 
оте ра ни у Си сак, где су би ли у за тво ру 11 да на. Из Си ска су би ли од ве де-
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ни у Пе три њу где су би ли за тво ре ни 9 да на, у Пе три њи у по ли циј ском за-
тво ру осим оста лог зло ста вља ња ту кли их и уста шка де ца у ста ро сти од 
8-10 го ди на. Де ца су их при то ме из ме њи ва ла.Би ли су у Пе три њи 9 да на. 
Из Пе три ње су јед не но ћи од ве де ни у прав цу Си ска и од та да се за њих 
ни шта не зна. Ме ни је по сле то га при чао Кр пан Ду јо, уста ша и шо фер из 
Пе три ње, да су од ве де ни ау то мо би лом до шу ме зва не „Бре зо ви ца“ крај 
Си ска и да су та мо сви уби је ни.

Ја сам по сле мо га му жа са ма во ди ла ре ста у ра ци ју у То пу ском. 
Сва ки дан до ла зио је у мо ју ре сто ра ци ју стал но 6 уста ша  ко је сам ја мо-
ра ла бес плат но хра ни ти и по ји ти. Осим ових стал них уста ша,на вра ћа ли 
су по вре ме но у мо ју го сти о ну и дру ги уста ше, ко је сам та ко ђе мо ра ла 
бес плат но ча сти ти је лом и пи ћем.

Уста ше, ко ји су се стал но код ме не у ре сто ра ци ји ча сти ли би ли 
су све до ма ћи из око ли це То пу ског. Ме ђу ови ма је био и Лон гер Ђу ро, 
зе мљо рад ник из хр ват ског се ла крај То пу ског. Дру ге по зна јем са мо по 
ви ђе њу, ал и не знам ка ко се зо ву, са мо знам да су дво ји ца из Вра но ви не,а 
дру га дво ји ца из Ста рог се ла крај То пу ског. На ве де ни Лон гер Ђу ро од у-
зео ми је та да 4000 ди на ра го то вог нов ца, три злат на пр сте на, је дан пар 
злат них мин ђу ша и је дан зла тан при вје сак за сат. Ја сам га по сле мо ли ла 
да ми ове мо је ства ри по вра ти, а он ми је од го во рио, да не ка мо лим Бо га, 
да ми је оста ла гла ва на ра ме ну.

Та да је у мо ју го сти о ну за ла зио и уста ша из За гре ба ко ји се зо ве 
Звин шћак, а име на му не знам. Он је до во дио уста ше у мо ју го сти о ну и 
ме ни на ре ђи вао да их бес плат но ча стим је лом и пи ћем. Чим би ушао у 
го сти о ну, од мах је на ме не упе рио пу шку и та ко ме во дио од пред ме та до 
пред ме та по ка зу ју ћи ми оне пред ме те ко је сам мо ра ла из ру чи ти. Овај 
Звин шћак је био и нај кр во лоч ни ји ме ђу свим уста ша ма. Он је знао мај ке 
и де цу по ре да ти јед но за дру гим у јед ној ли ни ји и пу ца ти на њих та ко, да 
их све са јед ним та не том уби је. Та ко је устре лио Рок нић Јо ку и ње не дво-
је де це, те ње ну је тр ву са јед ним де те том. Од вео их је у обли жњу шу му 
зва ну „Ро се“ и та мо их устре лио. Рок нић Јо ка га је мо ли ла да јој устре ли 
и још дво је мла ђе де це, јер да не мо гу са ми оста ти, а он јој је од го во рио, 
да не ће већ да та де ца има ју оста ти да се па те. Отац те де це је пре то га 
за клан у пра во слав ној цр кви у Гли ни.

На 2 и 3 ју ла 1941 г.уста ше су по хап си ли све Ср бе у То пу ском, а 
ме ђу њи ма и ме не и све нас за тво ри ли у пра во слав ну цр кву и па ро хиј-
ски стан. Ја сам би ла, за тво ре на у па ро хиј ском ста ну. Та да су по хап си ли 
се ља ке и се љан ке из окол них срп ских се ла и за јед но с на ма за тво ри ли у 
То пу ском. Ку ће су им све опљач ка ли, сто ку од ве ли, а по крет ну имо ви ну 
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од ве зли. Би ли смо за тво ре ни све га три да на. По но ћи су уста ше од во ди-
ли мла де де вој ке и мла де же не у па ро хиј ску шта лу и та мо их си ло ва ли. 
Та ко су сва ку ноћ од во ди ли и си ло ва ли Бран ку кће р ку Др. Вур де ље, ко ји 
је при је то га по уста ша ма уби јен, ста ру 17 го ди на, њу је од во дио на си ло-
ва ње уста шки офри цир КАР ЛИЋ Ђор ђе ко ји је та да био до шао из За гре-
ба, а ко ји је био на вод но офи цир у бив шој ју го сла вен ској вој сци. Осим 
на ве де не си ло ва не су и дру ге се о ске де вој ке и мла де же не. Та ко знам да 
су та да си ло ва не де вој ке ко је се зо ву Ба та ло, а име на не знам, са мо знам 
да су из То пу ског.

Те исте но ћи уста ше су у пра во слав ној цр кви за тва ра ли Ср бе и 
кла ли их та мо. Та ко су уста ше та да за кла ли у пра во слав ној цр кви у То пу-
ском: Шкун дрић Или ју, тр гов ца из То пу ског, Прен то вић Ми ло ша, жанд. 
на ред ни ка из То пу ског, Кор дић Ми лу ти на зе мљо рад ни ка из То пу ског, те 
ње го ва си на ко је му не знам име на. На да ље су за кла ли тад у цр кви у То-
пу ском јед ног на ред ни ка ро дом из Бо сне ко је му је име Ни ко ла, а ко ји је 
по шао пре ко То пу ског у Бо сну, па су уста ше у То пу ском ухва ти ли, од ве-
ли у пра во слав ну цр кву и та мо за кла ли. На да ље су за кла ли Кор дић Ни-
ко лу, зе мљо рад ни ка из То пу ског ста рог 78 г. Овај ни је мо рао сам ићи па 
су га до ве зли ко ли ма у цр кву. Осим ових за кла ни су у цр кви на уста ша ма 
још 15-16 де ча ка у ста ро сти од 14-18 го ди на. Знам да је та да  за клан у цр-
кви Зло кас Ду шан, син Си ме из То пу ског стар 14 го ди на. Име на дру гих 
не мо гу на ве сти, али сам их по ви ђе њу по зна ва ла. Ми смо са про зо ра па-
ро хиј ског ста на слу ша ли стра шну дре ку и ври ску у цр кви, док су уста ше 
оба вља ли свој кр ва ви по сао.

По сле из вр ше ног кла ња уста ше су сру ши ли пра во слав ну цр кву у 
То пу ском. Цр кву је по ру шио Ма ли нац Ма тић, мо лер из То пу ског, ко ји је  
за ово до био и на гра ду од 30.000 ди на ра, а ма те ри јал од по ру ше не цр кве 
пре ве зао је сво јој ку ћи.

С 68 осо ба, ко ји смо би ли за тво ре ни од ве де ни смо из То пу ског у 
Пе три њу и та мо сме ште ни у ма га ци ну фа бри ке шта по ва Тен це ра. Ов де 
смо би ли све га два ме се ца. У Пе три њи нас је мно го про го нио уста шки 
офи цир Гр гец. Он нас је сва ки дан стра шио по ка зу ју ћи нам ме сто на ко-
јем ће мо би ти по кла ни и за ко па ни. То је исто го во рио и на шој де ци, те 
нас под јед на ко уве ра вао да ће мо би ти уби је ни че ки ћем по гла ви, јер да 
би би ло ште та за нас тро ши ти ку гле.

На кон два ме се ца ја сам пу ште на на сло бо ду под усло вом да се-
ви ше не смем на ста ни ти у То пу ском, већ са мо у ко јем се лу у око ли ци То-
пу ског. Сам ном су под истим усло ви ма пу ште ни још не ки из То пу ског. Ја 
сам се по сле то га на се ли ла у се лу Гре ђа ни ма крај То пу ског. На кон не ког 
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вре ме на пре се ли ла сам се у То пу ско и на ста ни ла се код мо је ку ме Гре го-
рић Ма ри је, ко ја је ри мо ка то лич ке ве ре и по на род но сти Хрва ти ца. Код 
ње сам оста ла све до 31 де цем бра 1941 го ди не, кад сам се пре ко За гре ба 
и Пе три ње упу ти ла за Бе о град.

На пре лаз у Ср би ју од лу чи ла сам се на на го вор Ка пац Лу ке го-
сти о ни ча ра, Ба бић Иве, го сти о ни ча ра и ње го ва бра та Сте ве, те Ку ни ћа 
управ ни ка ба ње То пу ско, Они су сви Хр ва ти а на кло ње ни су  на ма Ср би-
ма и во ди ли су ра чу на, да се ме ни ни шта не до го ди.

Ка пац Лу ка ми је ка зао, да је до шло на ре ђе ње уста шком над по-
руч ни ку Гр ге цу од Па ве ли ћа, да по што не мо гу у Бо сни уве сти ред, да 
мо ра ју уби ти све Ср бе на Кор ду ну и да та ко пре чи сте са Кор ду ном. Ово 
на ре ђе ње из во ди Ви да ко вић Ни ко ла, глав ни уста шки по ве ре ник за Гли-
ну и сву око ли ну. Он се ста ра да бу де на ре ђе но и из вр ше но.

Уста ше, ко ји су у То пу ском и око ли ци уби ја ли и пљач ка ли Ср бе 
и па ли ли њи хо ву имо ви ну, те вр ши ли си ло ва ња де во ја ка и же на је су: 
Коц ман Ан тун, учи тељ у То пу ском, Бри је шки Или ја пе кар у То пу ском, 
Ма ли нац мо лер у То пу ском, Са нич ки Ђу ро, зе мљо рад ник из Хр ват ског 
се ла крај То пу ско га, Ма тон пе кар из хр ват ско га се ла, и ње гов брат Ђу-
ро чи ја пре зи ме на не знам, Пу трић То мо, син оп штин ског бе ле жни ка 
из То пу ског, Бри је шки То мо ти шлер из То пу ског, Прус Сте во ти шлер из 
То пу ско га и ње гов брат Слав ко, Прус Иво, шпен глер из То пу ског, Лон гер 
Ђу ро зе мљо рад ник из хр ват ског се ла, Звин шћак уста ша из 3агре ба, Др. 
Кли мек, ле кар из То пу ског.

На по слет ку из ја вљу јем, да су сви Ср би у То пу ском и око ли ци под 
стра шним при ти ском хр ват ских вла сти и уста ша мо ра ли у ри мо ка то-
лич ку ве ру. Мла де Срп ки ње осим што су си лом пре шле у ри мо ка то лич-
ку ве ру мо ра ле су се упи са ти у уста ше и оне, и ако су им уста ше за кла ли 
оче ве и бра ћу, а има ње опљач ка ли, мо ра ју сту па ти са уста ша ма и пје ва ти 
уста шке пје сме.

Пред њи ис каз ми је про чи тан, ја га усва јам као свој и пот пи су јем.

МИ ЉЕ ВИЋ Ва си ли ја, до ма ћи ца из То пу ског, сре за Вр гин Мост, 
ста ра 52 го ди не же на Ми ље вић Или је, из ја ви ла је 17 ја ну а ра 1942 го ди не 
сле де ће:

Ја сам до са да са сво јом де цом жи ве ла у То пу ском. Та мо смо мој 
муж Или ја и ја има ли око 12 ју та ра зе мљи шта и три ку ће са го спо дар-
ским згра да ма.

Од мах по сле про гла ше ња не за вис не др жа ве Хр ват ске уста ше су 
по че ле про го ни ти Ср бе у То пу ском и око ли ци.
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У ме се цу ју лу 1941 го ди не, да на се тач но не се ћам уста ше су ухап-
си ле Др. Вур де љу Бран ка ку па ли шког ле ка ра; Ву јо ше вић Ми лу ти на тр-
гов ца; Шка ру Стан ка го сти о ни ча ра; Вор ка пић Јо ву го сти о ни ча ра; Шка ру 
Ни ко лу, пе ка ра; Би је лић Ни ко лу ко но ба ра, Жу тић Ми ло ша, зе мљо рад-
ни ка, те ви ше ви ђе них се ља ка из окол них се ла чи јих се име на не се ћам. 
Они су опре мље ни нај пре у Вр гин Мост, за тим у Си сак, па у Пе три њу. 
Из Пе три ње су не куд от пре мље ни, али се не зна ку да, за мео им се сва ки 
траг и из гле да да су уби је ни.

Оста лим Ср би ма из То пу ског и око ли не, ко ји та да ни су би ли 
ухап ше ни уста ше су ка за ли да пре ђу, на ри мо ка то лич ку ве ру па да им 
се не ће ни шта до го ди ти они су то по слу ша ли, али им то све ни је ни шта 
вре де ло.

На 28 ју ла 1942 го ди не  био је по не де љак ухап ше ни су по уста-
ша ма: мој муж Или ја, син Ђу ро и де вер Ни ко ла; за тим Жу тић Ма ти ја 
го сти о ни чар, Прен то вић Ми лош жанд. на ред ник; Па ри пац Ни ка зе мљо-
рад ник, Ба та ло Дми тар тр го вац; Ба та ло Ни ко, зе мљо рад ник и ње го ва 
два си на Ни ко ла и Јан ко. Џа ле Јо ван зе мљо рад ник и ње го ва два си на 
Љу бан и Ми лу тин; Об ра до вић Ма ти ја го сти о ни чар; Шкун дрић Или ја, 
тр го вац Ба та ло Мла ђен зе мљо рад ник и ње гов син Ми лош; Ба та ло Мир-
ко ку па ли шни чи нов ник; Ми ље вић Ми лан ку па ли шни чи нов ник, те 
мно го дру гих из се ла и око ли це чи јих се име на са да ви ше не се ћам. Све 
су их за тво ри ли што у пра во слав ну цр кву што у оп шти ну. Та мо су их 
ту кли и не ке уби ја ли. Знам да су та да уби је ни Прен то вић Ми лош жанд. 
на ред ник, те ви ше де ча ка, чи ја име на не мо гу на ве сти. Не ке су од ве ли у 
Гли ну и та мо их по кла ли у пра во слав ној цр кви а дру ге су од ве ли у Го-
спић у ло гор и од та да им се за мео сва ки траг. Чу ла сам да су из Го спи ћа 
по до ла ску та ли јан ске вој ске од ве де ни у ло гор у Ја се но вац, али ја о то ме 
ни шта не знам.

На 3 ав гу ста 1941 год. оку пи ли су уста ше све же не и де цу срп ске 
на род но сти из То пу ског и око ли це и за тво ри ли их у па ро хи ски стан а 
не ке у цр кве ну згра ду. Ја сам са сво јом де цом Или јои и Ву јом би ла за тво-
ре на у па ро хи ском ста ну. Са ме ном је би ла за тво ре на и Вур де ља Ми ле ва, 
су пру га Др. Вур де ље Бран ка, ко га су уста ше пре то га уби ле. Она је би ла 
за тво ре на са сво јом ћер ком Бран ком уче ни цом Гим на зи је. Њу су уста ше 
си ло ва ле. При ча ла ми је го спо ђа Вур де ља, да су ње ну кћер ку си ло ва ле 
уста ше у ње ном ста ну још при је не го што су је до ве ли у за твор. Из за тво-
ра је њу из вео је дан уста шки офи цир под из ли ком да му да де кљу че ве од 
ста на, од вео је ку ћи и та мо је си ло вао. Име ово га офи ци ра не знам.

На кон три да на от пре мље но је 66 же на и де це из То пу ског у Пе-
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три њу и та мо смо сме ште ни у фа бри ку шта по ва. Та мо су уста ше би ли 
уре ди ли ве ли ки ло гор, у ко ји су та да би ли сме сти ли ве ли ки број Ср ба из 
То пу ског, Пе три ње и око ли це, те из Бо сне. У овом ло го ру оста ла сам са 
де цом 2 ме се ца. Ле жа ли смо под бе то ном а под со бом смо има ли не што 
сла ме. На кон два ме се ца ме не су са де цом пу сти ли ку ћи уз увет да се не 
сми јем на ста ни ти у То пу ском. Ја сам се на кон по врат ка из Пе три ње на-
ста ни ла у се лу Гре ђа ни ма крај То пу ског код мо је је тр ве Ми ље вић Са ве.

Док сам ја би ла у Пе три њи у ло го ру уста ше су у То пу ском по ру-
ши ли пра во слав ну цр кву и све спо ме ни ке на пра во слав ном гро бљу. Ма-
те ри јал од цр кве од ве зао је к се би уста ша Ма ли нац Ма то, по за ни ма њу 
мо лер из Хр ват ског се ла крај То пу ског.

На кон мо је га по врат ка из Пе три ње уста ше су на го ва ра ли Ср бе да 
пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру па да им се не ће ни шта до го ди ти. Сви су 
пре шли на ри мо ка то лич ку ве ру, али то ни је ни шта по ма га ло, јер су уста-
ше и да ље про го ни ли Ср бе, уби ја ли их, пљач ка ли и па ли ли се ла. Та ко су 
уста ше из То пу ског од ла зи ли на 1, 2 и 3 ја ну а ра 1942 го ди не у срп ска се ла 
Че мер ни цу, Бла ту шу и Бо вић, сре за Вр гин Мост. Та мо су уби ја ли на род 
пљач ка ли и па ли ли се ла, али ми о то ме ни је по бли же по зна то. Упљач ка-
ну сто ку из ових се ла до во ди ли су у То пу ско. Ја сам лич но ви де ла, ка ко 
су уста ше до во ди ли у То пу ско упљач ка ну сто ку из на ве де них се ла. Ову 
сто ку су про да ва ли ме са ри ма а и са ми је кла ли.

На 2 ја ну а ра 1942 го ди не уста ше из Гли не до шли су у се ло Гре ђа-
не крај То пу ског и та мо су опљач ка ли ку ће Ка те и Са ве Џа ле, те Кор дић 
Ста не.

Из ових ку ћа од не ли су сву ро бу а сто ку со бом од ве ли. Не ко ли ко 
да на ра ни је упа ли су уста ше у ку ћу Би је лић Еви це у Гре ђа ни ма и оте ли 
јој 700 ди на ра, те не што ја бу ка.

Ср би у То пу ском и око ли ци мо ра ли су ове го ди не сла ви ти ри-
мо ка то лич ки Бо жић по свим про пи си ма ка то лич ке цр кве. Би ло им је 
ре че но, да ће по се ли ма ићи кон тро ла и над зи ра ти ка ко сла ве и ишли су.

У То пу ском су се нај ви ше ис ти ца ли као уста ше: ЛОН ГЕР Ђу ро, 
зе мљо рад ник из Хр ват ског се ла крај То пу ског, МА ЛИ НАЦ Ма те мо лер 
из Хр ват ског се ла крај То пу ског, ДР. КЛИ МЕК из То пу ског, БРИ ЈЕ ШКИ 
Или ја пе кар у То пу ском, КОЦ МАН Ан те учи тељ у То пу ском, ШТЕ ФЕ-
ТИЋ учи тељ у То пу ском. До ла зи ли су у То пу ско и вањ ски уста ше и та мо 
уре до ва ли и то из Гли не, 3агре ба и Пе три ње, али их ја ни сам по зна ва ла 
и не знам ка ко се зо ву.

Ја сам на 4 ја ну а ра 1942 по шла из То пу ског, за Зе мун, ка мо сам 
сти гла на 5 ја ну а ра, где сам оста ла до 7 ја ну а ра кад сам пре шла у Бе о град.
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На пут сам по шла са про пу сни цом ис по ста вље ном на име Зло кас 
Ва си ли је из Гре ђа на. Ова про пу сни ца из да на је на ве деекој Зло кас Ва си-
ли ји од ко тар ске обла сти у Вр гин Мо сту на 10 ок то бра 1941 го ди не под 
бр. 3544. На ве де на Зло кас Ва си ли ја ни је мо гла по ћи на пут, јер је обо ље-
ла, па ју је ме ни пре пу сти ла. Лич ну ле ги ти ма ци ју са фо то гра фи јом мо јом 
и мо је де це ис по ста вље ну на име Зло кас Ва си ли је из дао ми је жан дар. 
на ред ник из То пу ског Га гро Мир ко, ко ји Ср би ма иде на ру ку, ко ли ко то 
мо же. Из Зе му на пре ве ла ме је у Бе о град мо ја кћер Ма рић Ма ра, ко ја слу-
жбу је у Бе о гра ду као чи нов ник ца ри нар ни це, ко ја ста ну је у Мо ле ро вој 
ули ци бр. 60. Она ме је пре ве ла по мо ћу ца рин ских чи нов ни ка из Зе му на.

Ов де ће ме из др жа ва ти мо ја на ве де на кћер Ма рић Ма ра, код ко је 
већ ста ну јем.

Раз лог мо јег бег ства из То пу ског јест, тај, што су уста ше у зад-
ње вре ме по че ли по но во про го ни ти Ср бе, ка ко сам то већ на пред на ве-
ла. Са ве то ва ли су ме та ко ђе два жан дар ма из То пу ског да бе жим, јер да 
пред сто ји но ви про гон Ср ба.

На кон цу на по ми њем да је сву мо ју по крет ну и не по крет ну имо-
ви ну у То пу ском пре у зео Брч кај ли ја Му ста фа, му сли ман го сти о ни чар из 
Са ра је ва, ко ји са да у То пу ском у мо јој ку ћи во ди го сти о ну.

Дру го ни шта не мам да ис ка жем, а на ис ка за но и про чи та но ми 
мо гу се да за ку нем.

ГО ЛО ГА ЖА Ву ко са ва, ста ра 32 го ди не, срп ско пра во слав не 
вeрe, учи те љи ца, из бе гла из Вр гин Мо ста ис ка за ла је 16 фе бру а ра 1942 
го ди не сле де ће:

У апри лу про шле го ди не, слу жи ла сам као учи те љи ца у Бо ви ћу, 
сре за Вр гин Мост. По пре вра ту све до ма ја ме се ца при ли ке у оп шти ни 
Бо вић као и у це лом сре зу Вр гин Мост би ле су мир не.

На Ђур ђев дан 6 ма ја 1941 го ди не упа ли су уста ше не на да но у 
Бо вић и по ку пи ли 12 се ља ка Ср ба и то: Мар чић Ва су, Мра о вић Ми лана, 
Мра о вић Сте ва на, Бо ро ту Ми ла на, Ву ко ви ћа ко је му име на не знам, све 
зе мљо рад ни ке из Бо ви ћа и од ве ли их у се ло Бу чи цу, где су их на раз не 
на чи не му чи ли и ту кли, а за тим их по ве ли у прав цу За гре ба. Ме ђу тим 
на пу ту пре сре ла је овај тран спорт с овим љу ди ма ко је су во ди ле уста ше 
не мач ка вој ска и кад су се ови љу ди при ту жи ли не мач ким вој ни ци ма на 
по сту пак уста ша, Нем ци су их од у зе ли уста ша ма из ру ку и од ве ли их у 
За греб, а ода тле упу ти ли у Не мач ку у ло гор, ода кле су се они ја ви ли сво-
јим ку ћа ма.

По зна то ми је да су уста ше ову два на е сто ри цу љу ди још у Бо ви-
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ћу све за ли у лан це те јед ном ци га ни ну на ре ди ли да их ту че. Глав ни од 
уста ша ко ји је у хап ше њу и зло ста вља њу ових љу ди су де ло вао је сте ШИ-
ЛО БОД, ко је му име не знам, из се ла Бу чи це као и не ки Ро жан ко вић из 
Бу чи це, ко је му име на не знам.

У ме се цу ју ну ни је се зби ло ни шта на ро чи то у оп шти ни Бо вић у 
сре зу Вр гин Мост, ве ро ват но и сто го што су та да у срез Вр гин Мост до-
шли Та ли ја ни. Ова ко сно шљи во ста ње би ло је све до 29 ју ла про шле го-
ди не. То га да на до шли су у оп шти ну Бо вић уста ше из Гли не са ве ли ким 
бро јем ка ми о на те су по ку пи ли из Бо ви ћа и окол них се ла око 150 Ср ба, 
на то ва ри ли их на ка ми о не и од ве ли у Гли ну. Ова ко ве ли ки број љу ди 
ску пи ли су на тај на чин што је би ло об ја вље но по Бо ви ћу и окол ним се-
ли ма да ће се 29 ју ла де ли ти се ља ци ма бло ко ви за вр шид бу. Го то во сви 
ови љу ди по ку пље ни од уста ша пред оп штин ском згра дом у Бо ви ћу. Кад 
су их уста ше од ве ли у Гли ну за тво ри ли су их у срп ску цр кву и ту све до 
јед но га по кла ли.

У са мом ме сту уста ше су све до 29 ју ла опљач ка ли Гле ди ћа, ко је му 
име не знам, за ко га су зна ли да има но ва ца, те по што су му од у зе ли сав 
но вац за кла ли су га у јед ној шу ми ци крај Бо ви ћа. Исто га да на уби ли су и 
Ста но је ви ћа Јо ва на, зе мљо рад ни ка у ње го вом дво ри шту.

Ме ђу оних по би је них Ср ба се ља ка из оп шти не Бо вић у пра во-
слав ној цр кви у Гли ни по име ни ма мо гу на ве сти ове: Смо ља но вић Дра-
гу ти на, учи те ља, оже ње ног, оца тро је де це, Ра да но вић Ни ко лу тр гов ца, 
си на му Ду ша на и дво ји цу бра ће од ко јих знам да се је дан зо ве Сте ван. 
Сем то га спо ме ну тој бра ћи Ра да но ви ћи ма уби ли су и оца ко је му име 
не знам. На да ље су уби ли: Ста но је вић Мар ка, Мра о вић Ада ма и Бо ро-
ту Ми ла на, зе мљо рад ни ка, бра ћу Мра о ви ћа Јо ва на и Да мја на, тр гов це, 
Мра о вић Стан ка и Мра о вић Да мја на лу га ра. По име ну дру гих се љу ди 
са да ви ше не мо гу се ти ти. Сви ови љу ди су из Бо ви ћа и окол них се ла оп-
шти не Бо вић.

По во дом до га ђа ја од 29 ју ла љу ди су се по че ли скла ња ти у дру га 
се ла бли же шу ма ма, а уста ше су та да пре ко оп штин ских по ве ре ни ка по-
зи ва ли на род и од бе гле из сво јих се ла да се вра те ку ћа ма и да се ни јед-
ном од њих не ће ни шта до го ди ти.

По чет ком ав гу ста упа ла је уста шка вој ска у срез Вр гин Мост и за-
па ли ла се ло Остро жин, у ко јем је из го ре ло 20 ку ћа, а у ме сти ма Бо ви ћу и 
Ки ри ну за па ли ли су цр кве. Као раз лог за то на ве ли су уста ше то што су 
љу ди, вра тив ши се ку ћа ма по од ла ску уста ша, отво ри ли за тво ре не и за-
пе ча ће не цр кве и зво ни ли на зво на да на тај на чин об ја ве свој по вра так 
ку ћа ма те да су цр кве опет сло бод не.



64

Акција римокатоличке цркве

На по зи ве хр ват ских вла сти на ро ду да се вра ти ку ћа ма тек не ко ји 
су се љу ди ода зва ли, но и ови су убр зо би ли ухап ше ни. Та ко је би ло и са 
бра ћом Да мја ном и Ву јом Гле ди ћем и Ву ји ним си ном Пе ром, зе мљо рад-
ни ком из Бо ви ћа, ко је су по по врат ку ку ћи ухап си ли а за тим спро ве ли у 
Кар ло вац где су осу ђе ни на смрт стре ља њем, ко ја је ка зна над њи ме из-
вр ше на. Исто та ко би ли су од ових по врат ни ка ку ћа ма ухап ше ни и од во-
де ни у Кар ло вац Све то зар Мра о вић и Бо ро та Сте во, зе мљо рад ни ци из 
Бо ви ћа, но и ови су од по сле про ве де ног по ступ ка про тив њих пу ште ни 
ку ћа ма. При ли ком упа да уста ша у се ла сре за Вр гин Мост у то ку ме се ца 
ав гу ста до ла зи ло је на ви ше ме ста и до кр ва вих су ко ба из ме ђу уста ша и 
на ро да ко ји је од бе гао ушу ме, па је та ко од стра не уста ша ви ше од њих 
по ги ну ло као и жанд. на ред ник из Бо ви ћа Ме се ић То мо, ко ји је са уста-
шким по ве ре ни ци ма на пре ва ру по зи вао на род, ко ји је од бе гао у шу ме, 
да се вра ти ку ћа ма.

Ме се ци сеп тем бар, ок то бар и но вем бар про шли су до ста мир но и 
ни је би ло ве ћих про га ња ња Ср ба, углав ном за у зи ма њем ко тар ског пре-
стој ни ка Мо јо ран ца Ан ту на, ко ји је пре ме штен из Ши да у Вр гин Мост.

У де цем бру по чи њу но ва и те шка про га ња ња Ср ба од стра не хр-
ват ске уста шке вој ске хр ват ске. Уста ше ко ји су до ла зи ли од ре ке Ку пе 
пре ма Вр гин Мо сту за па ли ли су срп ска се ла од Ку пе до Вр гин Мо ста, 
па су та ко са свим за па ље на се ла Сти пан, Ки рин, Бо вић, Че ре му шни ца, 
Остру жин, Тр сте ни ца, Ко за рац, Го ли на, Пје шћа ни ца те гор њи и до њи 
Сје ни чак као и се ло Че мер ни ца. Да нас у овим се ли ма не ма ни ко га жи во-
га. Сву сто ку и ства ри из ових упро па ште них и уни ште них се ла уста ше 
су по ку пи ли и до пре ми ли нај пре у Вр гин Мост а ода тле од пра ви ли у 
За греб.

У ја ну а ра ове го ди не од ве де ни су од уста ша из Вр гин Мо ста они 
Ср би ко ји ни су до тле пре шли на ри мо ка то лич ку ве ру. Од ве ли су их у не-
по зна том прав цу и за њи хо ву се суд би ну ни шта не зна.

У по гле ду ак ци је по ка то ли ча ва њу срп ског жи вља мо гу из ја ви ти 
сле де ће:

На дан 3 ав гу ста 1941 го ди не пу тем оп штин ских по ве ре ни ка те 
ме сне ин те ли ген ци је у по је ди ним се ли ма сре за Вр гин Мост по зва ни су 
сви Ср би пра во слав не ве ре са сво јим по ро ди ца ма да ра ди чи на по кр-
шта ва ња до ђу у Вр гин Мост, те срп ски жи ваљ да би спа сао го ле жи во те и 
сво ја ог њи шта ода звао се је јед ним де лом ово ме по зи ву те су ре че но га да-
на до шли у Вр гин Мост и то из се ла оп шти не Че мер ни ца, из Пје шћа ни це 
и Слав скот По ља као из Под гор ја и Цре вар ске стра не. Би ло их је пре ко 
јед на хи ља да. По њи хо вом до ла ску уста ше су од мах оп ко ли ли чи та ву ову 
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го ми лу на ро да са свих стра на и по че ли одва ја ти му шкар це од же на и де-
це. Ни је про шло не ко ли ко да на кад су ста ли сти за ти ка ми о ни од Гли не и 
Пе три ње и по до ла ску ових ка ми о ни од мах су све му шкар це на тр па ли у 
ка ми о не ко јих је би ло око 30 и по том све на то ва ре не му шкар це у ка ми-
о не од ве ли су их у Гли ну. Нај ве ћи део од ве де них Ср ба уби јен је у Гли ни 
а оста ли су од ве де ни у ло гор у Го спић. Ка сни је се уста но ви ло да су и сви 
ови ко је су тран спор том упу ти ли у Го спић по би је ни.

По сре ди је да кле би ла обич на пре ва ра и ни је се ра ди ло на по кр-
шта ва њу не го се са мо про на шао на чин ка ко би за ва ра ли срп ски жи ва љ 
и по сле то га по би ли љу де.

Од уста ша ко ји су се на ро чи то ис ти ца ли у про га ња њу Ср ба на-
во дим: ПЛЕ МЕН ЧИЋ Јо си па, ме са ра из Вр гин Мо ста, ко ји је био по-
ве ре ник оп шти не Вр гин Мост и глав ни ини ци ја тор хап ше ња и про го на 
Ср ба, БЕ ЉА НА, жељ. стра жа ра, ко је му име не знам, по чи јем је на ло гу 
стра да ло це ло се ло Цре вар ска стра на у ко јем су уста ше све му шкар це 
по би ли а же не и де цу од ве ли у ло гор. Ис ти цао се и је дан лу гар из Вр гин 
Мо ста ко је му се име на не се ћам и ко ји је за јед но са на пред спо ме ну том 
дво ји цом углав ном во дио ак ци ју у хап ше њу и про го ну Ср ба.

Ко тар ски пре стој ник МА ЈО РА НАЦ Ан тун, од мах по до ла ску у 
Вр гин Мост у ме се цу но вем бру ухап сио је спо ме ну те Пле мен чић Јо си па 
и Бе ља на због ра зних не за ко ни то сти и тек за у зи ма њем Ве ли ког жу па на 
у Пе три њи Др. Пе тра ГВО ЗДИ ЋА, пу ште ни су Пле мен чић и Бе љан на 
сло бо ду. Ова дво ји ца би ла су ухап ше на ра ди вр ше ња пљач ке по се ли ма 
као и ра ди то га што су њи хо вим на сто ја њем од ве де ни и по за тва ра ни то-
ли ки Ср би.

Не мо гу тач но на ве сти број уби је них Ср ба у сре зу Вр гин Мост, 
али знам да су у се ли ма Че мер ни ци, Ста ром се лу, То пу ском и Пје шча ни-
ци по би је ни го то во сви Ср би му шкар ци. У ошти ни Бо вић уби је но је око 
150 Ср ба. Оно од ра слих Ср ба што је оста ло у жи во ту од бе гло је у Пе тр-
о ву Го ру и во ди бор бу за оп ста нак са уста ша ма. С њи ма на ла зи се са да 
за јед но и до ста ве лик број Хр ва та из око ли не Ца пра га и Си ска, те за јед-
нич ки да ју от пор уста ша ма. У че стим бор ба ма из ме ђу ових љу ди ко ји су 
од бе гли у шу ме и уста ша по ги ну ло је и до ста уста ша.

Раз лог мо ме до ла ску у Бе о град је тај, што се ни са ма ви ше ни сам 
осе ћа ла си гур ном, а сем то га ни сам хте ла пре ћи на ка то лич ку ве ру.

До пу то ва ла сам по мо ћу про пу сни це из да не ми од не мач ког кон-
зу ла та у За гре бу но ко ја ми је при ли ком до ла ска од у зе та на жељ. ста ни ци 
у Бе о гра ду. 

Ви ше не бих има ла ни шта да из ја вим а на све на пред ре че но и 
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про чи та но ми мо гу се пре ма по тре би и за кле ти.

БА КИЋ Дра ган, зе мљо рад ник из Че мер ни це, сре за Вр гин Мост 
стар 23 го ди не из ја вио је 3 ју на 1942 го ди не сле де ће: за јед но с БА КИЋ 
Дра га ном, зе мљо рад ни ком из Че мер ни це, оп шти не исте, ста рим 20 го-
ди на:

Оп шти на Че мер ни ца је чи сто срп ска оп шти на. У њој има са мо 
4 хр ват ске ку ће и то у се лу Бат но ва Ко са. Чим ус по ста вље на не за ви сна 
др жа ва Хр ват ска по ста вљен је за оп штин ског на чел ни ка у Че мер ни ци 
Хр ват Жив чић Јо сип, зе мљо рад ник из Бат но ве Ко се.

Ср би суу оп шти ни Че мер ни ца би ли пот пу но мир ни све до 14 ју ла 
1941 го ди не.

На 14 ју ли 1941 го ди не, до шло је ви ше на о ру жа них уста ша из Вр-
гин Мо ста у Че мер ни цу и по ку пи ли су око 35 Ср ба му шка ра ца, ко је су 
од ве ли у Вр гин Мо с т и од та да се о њи хо вој суд би ни ни шта ни је са зна-
ло. Си гур но је да су сви уби је ни. Та да су од ве де ни: Дра жић Ву ка шин у 
то пи о ни ци же ље за у То пу ском, а ро дом из Че мер ни це; Но ва ко вић Ра де, 
но ви нар из За гре ба, а ро дом из Че мер ни це; Де вић Дра ган, оп штин ски 
пи сар; Лон чар Ма ти ја, оп штин ски пи сар; Лон чар Ни ко ла зе мљо рад ник; 
Де вић Ра де зе мљо рад ник сви из Че мер ни це. Име на дру гих се не се ћа мо. 

На 1 и 2 ав гу ста 1941 го ди не, про гла сио је по свим се ли ма оп шти-
не Че мер ни це оп штин ски на чел ник Жив чић Јо сип, да сви Ср би му шкар-
ци у ста ро сти од 16-60 го ди на мо ра ју на 3 ав гу ста 1941 го ди не, не из о-
став но до ћи у Вр гин Мост, где ће их до че ка ти ри мо ка то лич ки жуп ни ци 
и из вр ши ти њи хов пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру. Та да ви ше ни тко не ће 
сме ти ди ра ти у по кр ште не Ср бе и они ће би ти рав но прав ни са Хр ва ти-
ма. У на ред би је ујед но ста ја ло, да сви они Ср би, ко ји тај дан не до ђу у 
Вр гин Мост на по кр шта ва ње би ти ће код ку ће уби је ни.

У дру гим оп шти на ма Вр гин Мост об ја вље на је исто доб но иста 
на ред ба.

На 3 ав гу ста 1941 го ди не, око 1500 Ср ба из оп шти не Че мер ни це, 
оти шло је у Вр гин Мост. Исти дан до шло је у Вр гин Мост и из дру гих 
оп шти на око 700 Ср ба та ко, да их је свих ску па до шло тад у Вр гин Мост 
око 2.200. Ка да су се Ср би та ко са ку пи ли и че ка ли на по кр шта ва ње, на-
јед ном су их оп ко ли ли на о ру жа ни уста ше. Уста ше су би ле у ве ли ком 
бро ју и на о ру жа ни вој нич ким пу шка ма и ми тра ље зи ма те ра ли Ср бе у 
со ко ла ну. Ср би су та да слу ти ли, да им се спре ма по кољ па их је око 400 
ус пе ло по бе ћи, а око 1800 је са те ра но и за тво ре но у со ко ла ну. Ту су их др-
жа ли под стра жом це лу ноћ, а су тра дан до шло је у Вр гин Мост 25 те рет-
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них ка ми о на у ко је су стр па ли ове Ср бе, од ве зли их у Гли ну и по кла ли 
у пра во слав ној цр кви. Из цр кве се је спа сао са мо је дан је ди ни Ср бин и 
то Јед нак Љу бан, зе мљо рад ник из Гре ђа на, оп шти не То пу ско. При го дом 
бег ства, уста ше су за њим пу ца ли и ра ни ли га. Чу ли смо да је по сле пре-
бе гао у Ср би ју.

По зна то нам је, да су та да за кла ни у пра во слав ној цр кви у Гли-
ни из Че мер ни це: Оже го вић Адам, оп штин ски бе ле жник; Ма ној ло вић 
Сто јан, тр го вац; Ча вић Мир ко, пи сар по ре ске упра ве у Вр гин Мо сту; 
Ба кић Ду шан, по штан ски слу жбе ник; Но ва ко вић Ми лан, ко но бар; Ба-
кић Па вао зе мљо рад ник /отац пре слу ша ног Ба кић Дра га на/ Ре лић Ду-
шан Ре лић Па не, Ба кић Па вао мл., Ба кић Пе тар ст., Ба кић Стан ко, Ба кић 
Ми ле, Но ва ко вић Стан ко, Но ва ко вић Мар ко, Но ва ко вић Сто јан и ње гов 
брат Ни ко ла, Ба кић Пе тар мл., Бо дло вић Адам, Бо дло вић Ду шан, Бо дло-
вић Ра де, Бо дло вић Дра ган, Ре лић Ђу ро, Ре лић Сте ван, Ре лић Си мо, Ре-
лић Ми лан, Вла и са вље вић Па вао, Вла и са вље вић Мар ко, Вла и са вље вић 
Адам, По по вић Сто јан, По по вић Ни ко ла, Ба кић Бо жо, По по вић Пе тар, 
По по вић Јо ван, Ба кић Ми хај ло, Ба кић Ва сиљ ко вач, Ба кић Ни ко ла, Ба-
кић Ми лан, Ба кић Ђу ро /кро јач/ - сви зе мљо рад ни ци, те мно ги дру ги 
чи јих се име на са да ви ше не мо же мо се ти ти, али зна мо за си гур но, да 
их је та да из Че мер ни це оти шло у Вр гин Мост на по кр шта ва ње око 1500 
љу ди, ус пе ло их се спа си ти бег ством око 350, а оста ло их 1050 ко ји су од-
ве де ни у Гли ну и за кла ни у пра во слав ној цр кви.

По сле го ре опи са ног по ко ља, об о ру жа ни уста ше и на да ље су до-
ла зи ли у оп шти ну Че мер ни цу, као и оста ла се ла Вр гин Мост, уби ја ли же-
не и де цу, што су код ку ће на шли, ку ће пљач ка ли а по том па ли ли. Та ко су 
око 20 ав гу ста 1941 го ди не, до ве ли у се ло Бла ту шу, оп шти не Че мер ни ца, 
по би ли мно го же на и де це, опљач ка ли ку ће, а по том ве ћи ну ку ћа по па-
ли ли. Зна мо, да су уста ше та да у се лу Бла ту ши уби ли же ну и кћер Дра-
ги цу, бив. по сла ни ка Тр ку ље Стан ка. Уби ли су та ко ђе же ну и тро је де це 
Ша пи ћа Стан ка, бив шег бан ског већ ни ка, а он се спа сао бег ством. Мно ге 
по ро ди це у ово ме се лу уста ше су та да по би ли у ку ћи, или пред ку ћом, а 
он да све ле ше ве до не ли у ку ћу и ку ћу за па ли ли.

Про шле је се ни, да на се не се ћа мо, на па ли су уста ше се ло Пер ну. 
Ко га су год на шли у се лу, то га су уби ли, а се ло су пот пу но опљач ка ли, 
а по том све ку ће по па ли ли. У то вре ме на па ли су та ко ђер се ла: Ма лич-
ку, Цр ни По ток, Ка ти но вац и Пе ци ку. У овим се ли ма уста ше су та ко ђер 
уби ја ли сва ко га, ко га су на шли код ку ће. Ку ће су по том опљач ка ли и по-
па ли ли. На род је из свих ових се ла пред уста ша ма бе жао у шу ме и по сле 
од ла ска уста ша вра ћао се у сво ја опљач ка на и по па ље на се ла.
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На 19 ја ну а ра 1942 го ди не, уста ше су до шли у се ло Ба ки ћи, оп-
шти не Че мер ни ца и уби ја ли у се лу сва ко га оно га, ко га су год код ку ће 
на шли. На род је опет пред уста ша ма бе жао у шу ме и вра ћао се,ка да су 
уста ше оти шли из се ла. Уста ше су и ово се ло пот пу но опљач ка ли, а он да 
ве ћи ну ку ћа пот пу но за па ли ли. Из ово га се ла ода гна ли су уста ше са со-
бом 89 ко ма да го ве да, ко је су по сле то га раз де ли ли Хр ва ти ма у оп шти ни 
То пу ско. Од не ли су та да и све жи ве жне на мир ни це, те ро бу.

У ме се цу мар ту 1942 го ди не, на па ли су уста ше по нов но на се ло 
Бла ту шу, Пер ну, Цр ни По ток, Ма лич ку, Ка ти но вац и Пе ци ку. Уста ше су 
у овим се ли ма уби ја ли сва ко га, ко га су год на шли, а ку ће, ко је су још 
оста ле непо па ље не или су их се ља ни по нов но по диг ну ли на кон њи хо вог 
од ла ска, пот пу но су опљач ка ли и по па ли ли.

Са уби ја њем Ср ба, пљач ка њем и па ље њем њи хо вих ку ћа у сре зу 
Вр гин Мост, уста ше су и да ље на ста ви ли и са ма лим пре ки ди ма чи не то 
све до да на шњег да на, по ја вљу ју ћи се са да у јед ном, са да у дру гом се лу.

Пред 14 да на до шли су у на ше се ло жан да ри из То пу ског. Већ код 
ула за у се ло пу ца ли су из пу ша ка, а на род је из стра ха бе жао из се ла у 
шу ме. И ми смо та ко ђер по бе гли. Жан дар ми су та да до шли ку ћи Ба кић 
Дра га на, Јан ко вог /ко ји је са слу шан/. Ку ћу су на шли пу сту, јер су уку-
ћа ни пред њи ма по бе гли у шу му. Жан дар ми су са ми узе ли ко ла и ко ње, 
на тр па ли пу на ко ла жи ве жних на мир ни ца и ро бе, ко је су та да у се лу из 
на пу ште них ку ћа на пљач ка ли и све су то од ве зли у То пу ско. Ко ње и ко ла 
ни су уоп ште по вра ти ли, не го код се бе за др жа ли. Вла сник ко ла и ко ња 
ни је смео да их по тра жу је, бо је ћи се осве те жан дар ма.

Уста ше су про шлог ле та и је се ни по ру ши ли пра во слав не цр кве у 
То пу ском, Че мер ни ци, Вр гин Мо сту, Бла ту ши, Пер ни, Гли ни, Пе три њи, 
Бо ви ћу и Ки ри ну. При је то га они су ове цр кве пот пу но опљач ка ли од не-
сав ши из њих све вред ни је ства ри.

Про шло га ле та и је се ни оп шти ни и уста ше си ли ли су Ср бе, да 
пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру, пре те ћи им се уби ством и ло го ри ма. Не-
ко ли ко Ср ба је пре шло, али ве ћи на ни је хте ла. Они ма ко ји су пре шли на 
ри мо ка то лич ку ве ру, ни је то ко ри сти ло, јер су их уста ше и да ље уби ја ле.

Ис та кли су се у про го ну Ср ба и као уста ше: ПЛЕ МЕН ЧИЋ Јо сип, 
ме сар из Вр гин Мо ста; Са тлер Иван, лу гар из Вр гин Мо ста, Жив чић Јо-
сип, зе мљо рад ник из Бат но ве Ко се, Бри је шки Или ја, пе кар из То пу ско га. 
Нај ви ше уста ша до ла зи ло је та мо са стра не и то из За гре ба, Пе три ње, 
Гли не и То пу ско га. Ме ђу уста ша ма ко ји су до ла зи ли, и још и са да до ла зе 
у срез Вр гин Мост и та мо уби ја ју Ср бе, - има мно го Хр ва та - Ли ча на, али 
ми њи хо ва име на не зна мо.



Саслушања српских избеглица

69

Ми смо по шли од ку ће на 25 ма ја 1942 го ди не, са про пу сни ца ма, 
ко је смо до би ли од ко тар ске обла сти. Про пу сни це су гла си ле до Ру ме, 
али ми смо њи ма до пу то ва ли до 3ему на. Из Зе му на смо пре шли у Бе о-
град на 29 ма ја 1942 го ди не по мо ћу јед ног хр ват ског же ље зни ча ра, ко ји 
нас је пре вео у слу жбе ним ко ли ма за на гра ду од 4300,- ди на ра.

Дру го ни шта не ма мо ис ка за ти, а на ис ка за но нам и про чи та но 
нам мо же мо се и за кле ти.

МИ ШЋЕ ВИЋ Ан ка, до ма ћи ца, же на Ми шће вић Пе тра, обу ћар-
ског рад ни ка из То пу ског, ста ра 30 го ди на, ма ти јед ног де те та; Ми шће-
вић Ма ра, до ма ћи ца, же на Ми шће вић Љу ба на, оп штин ског пи са ра из 
То пу ског, ста ра 23 го ди не, ма ти јед ног де те та и Лон чар Љу би ца, до ма ћи-
ца из То пу ског, же на Лон чар Ма ти је, зе мљо рад ни ка из Че мер ни це, ста ра 
21 го ди ну, без де це, ис ка за ле су су гла сно 28 апри ла 1942 го ди не сле де ће:

Од мах по сле про гла ше ња не за ви сне др жа ве Хр ват ске по ја ви ли су 
се у То пу ском уста ше, ко ји су по че ли про го ни ти Ср бе.

У ме се цу ју лу 1941 го ди не, - да на се не се ћа мо, уста ше су ухап-
си ли: Др. Вур де љу Бран ка, ку па ли шног ле ка ра; Ву јо ше вић Ми лу ти на 
тр гов ца; Шка ра Стан ка, го сти о ни ча ра; Вор ка пић Јо ву, го сти о ни ча ра; 
Шка ра Ни ко лу, пе кар; Би је лић Ни ко лу, ко но ба ра, Жу тић Ми ло ша, зе-
мљо рад ни ка, - сви из То пу ског, те Вор ка пић Сто ја на, тр гов ца из Вор-
ка пић се ла; Јак шић Ма ти ју из Пец ке; Ђу сић Ду ша на, зе мљо рад ни ка из 
Вор ка пић се ла; Би је лић Ми лу, зе мљо рад ни ка из Гре ђа на,те мно го дру гих 
Ср ба, чи јих се име на ви ше не се ћа мо. Они су сви ску па би ли од ве де ни у 
Вр гин Мост, а ода тле у Си сак,па  да ље у Пе три њу и из Пе три ње у не по-
зна том прав цу. Од та да се за њих ви ше ни шта не зна. Чу ле смо да су они 
од ве де ни из Пе три ње у јед ну шу му крај Си ска и та мо уби је ни.

На 28 ју ла 1941 го ди не - се ћа мо се да је био по не де љак, ухап ше ни 
су по уста ша ма: Ми ље вић Или ја, фи ја ке ри ста; ње гов син Ђу ро, ма шин-
ски бра вар и ње гов брат Ни ко ла, зе мљо рад ник и фи ја ке ри ста; Жу тић 
Ма ти ја, го сти о ни чар; Прен то вић Ми лош, жан дар ме ри ски на ред ник; 
Вор ка пић Љу бан, ме сар и ње гов стриц Вор ка пић Ни ко ла, зе мљо рад ник, 
Ба та ло Дми тар, тр го вац; Ба та ло Нин ко зе мљо рад ник и ње го ва два си на 
Ни ко ла и Јан ко; Ми шће вић Јо ван, зе мљо рад ник и ње гов син Љу бан оп-
штин ски пи сар, те унук Ђу ро; Об ра до вић Ма ти ја, го сти о ни чар; Шу кун-
дрић Или ја тр го вац; Ба та ло Ма ти ја зе мљо рад ник и ње гов син Ми лош; 
Ба та ло Мир ко ку па ли шни чи ков ник; Ми ље вић Ми лан, ку па ли шни чи-
нов ник; Ба та ло Ми лан, зе мљо рад ник и ње гов брат Дра ган, дим ни чар; 
Ба та ло Ми ле опан чар; Кор дић Ми лу тин и ње гов син Пе тар зе мљо рад-
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ни ци из Гре ђа на; По ван Ми ћо, зе мљо рад ник из Че мер ни це, те Ми ље вић 
Да рин ка, учи те љи ца из То пу ског, као и мно го дру гих Ср ба из То пу ског 
а на ро чи то из окол них се ла, чи ја име на не зна мо. Све ове Ср бе уста ше 
су за тво ри ли у пра во слав ну цр кву и оп шти ну, где су их ужа сно ту кли и 
сва ка ко мр цва ри ли. Ка да су их ту кли у цр кви, он да су им се још ру га ли, 
са ре чи ма: „Са да се мо ли те Бо гу“. По ме ну ти Прен то вић Ми лош, од за-
до би је них озле да је умро. Ње му су уста ше чу па ле бр ко ве и сва ко ја ко га 
му чи ли, док ни је умро. Исто та ко умр ли су од озле да и по ме ну ти Кор дић 
Ми лу тин и ње гов син Пе тар, те По ван Ми ћо, зе мљо рад ник из Че мер-
ни це. Је дан део ових Ср ба, а ме ђу њи ма по ме ну та Ми ље вић Да рин ка, 
учи те љи ца од ве де ни су на 30 ју ла 1941 го ди не у Гли ну и та мо за кла ни у 
пра во слав ној цр кви. Дру ги део, а ме ђу њи маи на ши дру го ви, већ по ме-
ну ти Ми шће вић Пе тар и Љу бан, од ве де ни су у Го спић. О њи хо вој даљ-
ној суд би ни ни шта не зна мо. Чу ле смо, да су од ве де ни у Ве ле бит и та мо 
ба че ни у јед ну ду бо ку ја му.

На 1 ав гу ста 1941 го ди не, уста ше су ку пи ли све же не и де вој ке 
Срп ки ње, те де цу, и за тва ра ли их у пра во слав ну цр кву, оп шти ну и па ро-
хиј ски стан. Та да смо би ле за тво ре не и нас три и то у па ро хиј ском ста ну. 
Са на ма су та да би ле за тво ре не ве ћи на же на и де во ја ка из То пу ског и 
око ли не. Уста ше су од за тво ре них же на и де во ја ка зах те ва ли да пе ва ју 
и игра ју ко ло и да ви чу „Жи вео Ан те Па ве лић“ и ако су им пре то га по-
кла ли ро ди те ље бра ћу и му же ве. Же не и де вој ке су мо ра ле игра ти ко ла 
и пе ва ти, те ви ка ти, „Жи вео Ан те Па ве лић“, а ако би се ко ја од де во ја ка 
или же на по ка за ла жа ло сном, њу су уста ше ту кли кун да ци ма. Уста ше су 
та да још на го ни ли же не и де вој ке из Вор ка пић се ла, да пе ва ју чет нич ке 
пе сме, па кад би оне пе сму за вр ши ле, он да су их уста ше ту кли.

По но ћи су уста ше до ла зи ли у со бе, у ко ји ма смо спа ва ле и са лам-
пи ца ма тра жи ли мла де де вој ке, ко је су он да из во ди ли са со бом из со бе 
и си ло ва ли их. Ма те ре су ле га ле на сво је кће ри, да их са кри ју од уста ша, 
али им је то ма ло вре де ло. Та да су уста ше си ло ва ли: Вур де ља Бран ку, 
уче ни цу гим на зи је; Ми шће вић Љу бу, кћер Сто ја на; Ми шће вић Ми цу, 
кћер Ма ри це; Рат ко вић Не вен ку уче ни цу гим на зи је; Рат ко вић Ми ли цу, 
те мно ге дру ге, чи јих се име на ви ше не  се ћа мо. Ово си ло ва ње вр ши ли су 
уста ше и уста шки офи ци ри, ко ји су та да би ли до шли из За гре ба, а чи јег 
име на не зна мо. Док смо ми би ле у за тво ру, на ре ђи ва ли су нам уста ше, да 
оде мо у оп шти ну и да та мо пе ре мо па то се, ко ји су би ли упр ља ни са кр ви 
Ср ба, ко је су уста ше та мо ту кли.

На кон 6 да на, ми смо жен ске се љан ке би ле пу ште не ку ћа ма, а гра-
ђан ке из То пу ског от пре мље не су би ле у ло го ру Пе три њу, где су оста ле 
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два ме се ца, а на кон то га пу ште не ку ћа ма, под усло вом, да се не сми ју на-
ста ни ти у То пу ском. Су пру га и кће р ка Др. Вур де ље, ко га су уста ше при је 
то га уби ле, би ле су за др жа не у ло го ру у Пе три њи три ме се ца. При го дом 
на шег за тва ра ња, уста ше су нам од у зе ли сав но вац, ко ји су код нас на-
шли, али нам од у зе ти но вац ни су хте ли по вра ти ти, ни ти на кон на шег 
пу шта ња на сло бо ду.

На кон што смо ми же не би ле пу ште не на сло бо ду, на ре ди ли су 
нам уста ше, да од мах мо ра мо пре ћи на ри мо ка то лич ку ве ру, пре те ћи се 
уби ством сва кој оној, ко ја не пре ђе. Ср ба му шка ра ца та да већ ни је би ло 
на сло бо ди. Ми смо под та квим при ти ском уста ша мо ра ле пре ћи на ри-
мо ка то лич ку ве ру, али нам ни ти то ни је ни шта по мо гло.

У ме се цу ав гу сту 1941 го ди не, уста ше су по ру ши ли срп ско-пра-
во слав ну цр кву у То пу ском. Пр ви се је ус пео на цр кве ни то рањ и по чео 
да ру ши, уста ша МА ЛИ НАЦ Ма то, по за ни ма њу мо лер из хр ват ског се-
ла крај То пу ског. Он је сав ма те ри јал од цр кве од ве зао к се би и од то-
га ма те ри ја ла са зи дао ку ћу. Та да су уста ше по ру ши ли на пра во слав ном 
гро бљу ка пе ли цу, ко ју је би ла по ди гла же на Жив ко вић Га је, тр гов ца из 
То пу ског, а по лу па ли су и све над гроб не спо ме ни ке. Уста ше су у про шлој 
го ди ни по ру ши ли и оста ле пра во слав не цр кве у оном кра ју.

На 1, 2 и 3 ја ну а ра 1942 го ди не, уста ше су од ла зи ли из  То пу ског 
у срп ска се ла Че мер ни цу, Бла ту шу и Бо вић, срез Вр гин Мост. Та мо су 
уби ја ли на род, те пљач ка ли и па ли ли се ла, али по бли же о то ме не зна-
мо ни шта на ве сти. Упљач ка ну сто ку из ових се ла до во ди ли су уста ше у 
То пу ско и ми смо то са ме гле да ле. Ову сто ку су про да ва ли ме са ри ма, те 
са ми кла ли и ча сти ли се.

На 2. ја ну а ра 1942 го ди не, до шли су уста ше у се ло Гре ђа не крај 
То пу ског и та мо пљач ка ли ку ће Ка те и Са ве Џа ле, те Кор дић Ста не. Из 
њи хо ве ку ће од не ли су сву бо љу ро бу, а сто ку са со бом од ве ли. Не ко ли ко 
да на ра ни је упа ли су у ку ћу Би је лић Еви це у Гре ђа ни ма и оте ли јој 700 
ди на ра, те не што ја бу ка.

Ср би у То пу ском и око ли ци мо ра ли су ове го ди не сла ви ти ри мо-
ка то лич ки Бо жић по про пи си ма ри мо ка то лич ке цр кве. Са стра не уста-
ша ишла је по срп ским се ли ма јед на кон тро ла и над зи ра ла је ка ко Ср би 
сла ве.

Ви де ћи, да уста ше стал но уби ја ју Ср бе и пљач ка ју се ла од лу чи ле 
смо нас дви је Ми шће вић Ан ка и Ма ра, да пред уста ша ма по бег не мо у 
шу му, што смо и учи ни ле. Ја Ми шће вић Ан ка по бе гла сам у Пе тр о ву Го-
ру на дан Кр сне сла ве Св. Јо ва на, т.ј. на 20 ја ну а ра 1942 го ди не. Са со бом 
сам по ве ла и мо јег си на Јо ву ста рог 7 го ди на. Ја Ми шће вић Ма ра по бе гла 
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сам у Пе тр о ву Го ру на 21 ја ну а ра 1942 го ди не, и по ве ла са со бом кће р ку 
Ми ру, ста ру 2 го ди не. На ово нас је на гна ла по ру ка уста ша, у ко јој су они 
по ру чи ва ли Ср би ма, да ће све по кла ти и да не ће од Ср ба оста ти ни тко, 
тко је те жи од 1/2 кг.

Зи му смо пр о ве ли у шу ми у Пе тро вој Го ри, а ста но ва ле смо у ко-
ли ба ма, ко је су Ср би та мо по ди гли. У Пе тро вој Го ри на ста ни ли су се би-
ли сви Ср би из сре зо ва Вр гин Мост и Вој нић, ко је уста ше ни су до спе ли 
по кла ти. Из ових сре зо ва од бе гли Ср би по не ли су са со бом и жи ве жне 
на мир ни це, те све оста ло што су мо гли да по не су. Ко ман ду над њи ма 
имао је не ки Хр ват ко је му не зна мо име, а ко ји нам се је при дру жио. 
Ње гов по моћ ник био је Опа чић Стан ко, из Ту ши ло ви ћа, сре за Вој нић. 
Му шкар ци су има ли за за да ћу да нас све бра не од на па да уста ша па се 
уста ше ни су ни усу ђи ва ли да нас на пад ну.

Кон цем ме се ца мар та 1942 го ди не, на ва ли ла је на Пе тр о ву Го ру 
хр ват ска вој ска са то по ви ма и тен ко ви ма. Ср би му шкар ци мо ра ли су се 
пред вој ском по ву ћи, а ми же не и де ца вра ти ли смо се у на ша се ла, јер 
нам је хр ват ска вој ска га ран то ва ла да нам се не ће ни шта до го ди ти.

На 20 апри ла 1942 го ди не, по ги ну ло је 14, а ра ње но 16 уста ша на 
пу ту из ме ђу То пу ског и Вел.Кла ду ше. Дво ји ца ра ње них уста ша умр ли су 
на пу ту у Гли ну. Тко је на пао ове уста ше, ни је нам по зна то. Ме ђу по ги ну-
лим уста ша ма био је и уста шки за став ник не ки Бу љић. Уста ше су ра ди 
ово га слу ча ја по но во по че ли уби ја ти Ср бе и то же не и де цу, јер му шка-
ра ца не ма, те па ли ти срп ска се ла. Та ко су про шле не де ље по би ли же не 
и де цу у срп ским се ли ма Ка ти нов цу, Цр ном По то ку, Пец кој и Де бе лој 
Ко си. Уста ше су у овим се ли ма же не и де цу до во ди ли у по је ди не се љач ке 
ку ће и он да ку ће па ли ли та ко, да су же не и де ца у овим ку ћа ма из го ри ли. 
Ова се ла су још пре то га од уста ша опљач ка на.

Уста ше ко ји су се на ро чи то ис ти ца ли у про го ну, по ко љу и пљач-
ки Ср ба из оног кра ја је су: Лон гер Ђу ро, зе мљо рад ник из хр ват ског се ла 
крај То пу ског, Ма ли нец Ма те, мо лер из Хр ват ског се ла крај То пу ског; Др. 
Кли мек, ле кар из То пу ског, Бри је шки Или ја, пе кар из То пу ског; Коц ман 
Ан те, учи тељ из То пу ског; Кр ма рић Или ја, зе мљо рад ник из Вра ње ви не; 
Пу трић Ју ре, зе мљо рад ник из Вра ње ви не и Пу трић То мо, син општ. бе-
ле жни ка Пу три ћа Мар ти на, из То пу ског. У То пу ско до шле су уста ше из 
За гре ба и Гли не, али њи хо ва име на не зна мо.

Ми смо из на пред на ве де них раз ло га кре ну ле на пут за Ср би ју и 
то са про пу сни ца ма, ко је смо до би ли од јед не же не Хр ва ти це из Гли не. 
За сва ку про пу сни цу пла ти ле смо по 2000 ди на ра. На 27 о.м. сти гле смо 
у Бе о град.
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Дру го ни шта не ма мо ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но нам 
мо же мо се и за кле ти.

РА ДОЈ ЧЕ ВИЋ Зор ка, су пру га Ра дој че вић Жив ка, ди рек то ра 
срп ске ште ди о ни це у Гли ни, ста ра 55 го ди на; СУ ЖЊЕ ВИЋ Да ни ца, су-
пру га Су жње ви ћа Ђу ре, ле ка ра из Гли не, ста ра 49 го ди на; БА БИЋ Ка-
ти ца, су пру га Ба бић Алек сан дра, тр гов ца из Гли не, ста ра 44 го ди не; РА-
ДО ВА НО ВИЋ Ан ђа, су пру га Ра до ва но вић Пе тра, др жав ног над лу га ра у 
пен зи ји, ста ра 47 г. из Гли не; ЕРЕ МИЋ Ева су пру га над лу га ра из Гли не 
из ја ви ли су су гла сно 27 фе бру а ра сле де ће:

Око по ло ви це ме се ца апри ла1941 год. да на се тач но не се ћам ухап-
си ли су уста ше у Гли ни сле де ће: Др. Га јић Ми ли цу, ле кар ку; Ште фан чић 
Дра га на, учи те ља; Су жње вић Си му, на ме ште ни ка у бол ни ци; Шур бе ту, 
мер ни ка; Ко ра ка Ада ма, зе мљо рад ни ка, те још не ке дру ге Ср бе из Гли не, 
чи јих се са да ви ше име на не се ћа мо. Све ове уста ше су од ве ли у За греб 
у по ли ци ски за твор. Ште фан чић Дра ган, ко ји је по на род но сти Хр ват, 
пу штен је из за тво ра на кон три ме се ца, Др. Га јић Ми ли ца пу ште на је из 
за тво ра на кон ме се ци, а за суд би ну оста лих се до да нас ни шта не зна.

На 28 апри ла 1941 го ди не, ухап си ли су уста ше Др. Су жње ви ћа 
Ђу ру, ле ка ра; Ре бра чу Стан ка, чи нов ни ка Сре ског на чел ства у пен зи ји 
и Жив ко вић Ми ла на, ко ва ча - сви из Гли не. Њих су уста ше од ве ли у по-
ли ци ски за твор. Из по ли ци ског за тво ра пре ве де ни су у ло гор у Ко прив-
ни цу а из Ко прив ни це да ље у ло гор у Го спић. По сле то га се за њи хо ву 
суд би ну ни шта не знам.

По чет ком ме се ца ма ја 1941 го ди не, ухап си ли су уста ше Ре са но-
вић Ада ма, обу ћа ра из Гли не и Сли јеп че ви ћа Сто ја на, зе мљо рад ни ка и 
из Мај ских по ља на. Њих су уста ше за тво ри ли у оп штин ски за твор у Гли-
ни и та мо су их на кон му че ња кроз не ко ли ко да на уби ли. С њи ма је био 
за тво рен и Бун чић из Шу шња ра. И ње га су уста ше му чи ли и хте ли га 
уби ти, али је уста ша Кре шта ли ца ре као оста лим уста ша ма, да је ми ни-
стар Прав де Др. Пук, ка зао да га не сми ју од мах уби ти, већ да га нај пре 
мо ра ју му чи ти ме сец да на. Ме ђу тим Бун чић је ус пео по бе ћи из за тво ра 
и са да се на ла зи у Бе о гра ду.

У но ћи од 8 на 9 ма ја 1941 го ди не про ва ли ле су уста ше у стан оп-
штин ског бе ле жни ка из Гли не Рат ко вић Ра де, из ве ли Рат ко ви ћа из ста-
на на по ље и та мо га уби ли. Пре ко ње го вог мр тво га ти је ла пре те ра ли су 
уста ше ва љак, ко јим се ва ља пут та ко, да је ње гов леш ве ли ком му ком 
ње го ва же на из бла та из ву кла.

У но ћи од 10 на 11 ма ја 1941 го ди не вр ши ли  су хап ше ња до ма ћи 
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уста ше уз по моћ уста ша ко ји су до шли из 3агре ба. Та да су ухап ше ни: 
Ба бић Алек сан дар, тр го вац; Ба бић Бран ко, сту дент пра ва; Ра до ва но вић 
Пе тар, др жав ни над лу гар у пен зи ји; Ра до ва но вић Јо ван, уче ник пољ. 
прив. шко ле; Ра дој че вић Жив ко, ди рек тор срп ске ште ди о ни це; Је ре мић 
Ђу ро пен зи о нер окру жног уре да за оси гу ра ње рад ни ка; Су жње вић Не-
бој ша, сту дент ме ди ци не; Су жње вић Рат ко; Ба дрић Јо во, сре ски школ-
ски над зор ник у пен зи ји.

Да ви до вић Све то зар, бив ши прет сед ник оп шти не; Др. Бран ко вић 
Сте ван, јав ни бе ле жник; Ха лер Сто јан, грун тов ни чар; Ву ји чић Сто ја дин, 
суд ски пи сар; Пи је вац Или ја, зе мљо рад ник; Пе вац Ђу ро, сврш. бо го слов; 
Пје вац Дра ган, зе мљо рад ник; Пје вац Пе тар, зе мљо рад ник; Пје вац Ђу ро, 
зе мљо рад ник; Кр ња јић Сте ван, зе мљо рад ник; Кр ња ић Ми лош, зе мљо-
рад ник; Бо гу но вић Стан ко, зе мљо рад ник; Ар бу ти на Ђу ро, зе мљо рад-
ник; Ар бу ти на Јан ко, зе мљо рад ник; Ар бу ти на Ђу ро, зе мљо рад ник; Ар-
бу ти на Ми ле, зе мљо рад ник; Ку ку ле ча Ни ко ла, зе мљо рад ник; Ку ку ле ча 
Пе тар, тр го вац; Ре бра ча Ми ле, го сти о ни чар; Бо гу но вић Или ја, тр го вац; 
Ча вић Та на си је, жељ. у пен зи ји; Ча вић Слав ко, зе мљо рад ник; Ча вић Ран-
ко, зе мљо рад ник; Ча вић Ран ко, зе мљо рад ник; Ме ти кош Да мјан, тр го вац; 
Ме ти кош Бо жо тр го вац; Ме ан ђи ја Ни ко ла ме сар, Ме ан ђи ја Бо жо, шу-
мар ски ин жи њер; Жу тић Ни ко ла, тр го вац; Ка тић Јо во, тр го вац; Бр кић 
Бо жо, го сти о ни чар; Бр ко вић Ни ко ла, ко вач; Бр ко вић Ми лан, ме сар; Су-
нај ко Ко ста, пе кар; Су нај ко Ни ко ла, го сти о ни чар; Јак шић Стан ко кро јач; 
Џа ку ла Ми лош, тр го вац; Џа ку ла Пе ро, обу ћар; Ар бу ти на Ла зо, зе мљо-
рад ник; Сто јић Јан ко, оп штин ски бе ле жник у пен зи ји; Ми ле тић Пе ро, 
фи нанц у пен зи ји; Га ври ло вић Ђор ђе, рав на тељ гим на зи је у пен зи ји; То-
мић Дра го мир, тр го вац; То мић Ду шан; тр го вац; Дре кић Ми ле, зи дар ски 
пе ћар; Са мар џи ја Ми лош, ко вач; Са мар џи ја Ми лан ка пе тан; Му жде ка 
Сте во, го сти о ни чар; Са ра па Ла зо, рад ник; Пе јић Адам, тр го вац др вом; 
По кра јац Бог дан, трг. по моћ ник; Мо мић Ми ле, Спа јић Ми лан, ђак сред-
ње тех. шко ле; Га ври ло вић Јо сиф, тр го вац; Дми тро вић Ђу ро, по сед ник; 
Дми тро вић Ни ко ла тр го вац; Ву ја си но вић Мар ко, тр го вац; Ву ја си но вић 
Мој си ја; тр го вац; Ђу кић Стан ко, кро јач; Бал тић Пе тар ре ме нар; Ште ко-
вић Пе ро, ђак трг. ака де ми је; Ву ја кли ја Сто јан, кро јач; Ће ран Ми ла дин; 
кро јач; Гво ић Ми ле, тр го вац; Мр ко бра да Во јо, чи нов ник ка та стар ске 
упра ве; Бр ко вић Ми лош ко вач; Бр ко вић Ми лан, мер ник; Гр бља но вић 
Јо цо, пе кар; Бал тић Ро до љуб, кро јач ки по моћ ник; Ви јук Па вле, обу ћар; 
Ви јук Ни ко ла, обу ћар; Бра тић Јо ва, школ ски слу жи тељ; Узе лац Ни ко ла, 
ста ри ји го сти о ни чар; Узе лац Ни ко ла мла ђи го сти о ни чар; Ме дић Пе тар, 
трг. пут ник; Гле дић Са ва, над зор ник пу те ва; Дја ко вић Стан ко, кро јач; 
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Ву ја кли ја Пе ро, зе мљо рад ник; Га гић Ни ко ла зе мљо рад ник; Ба дрић Мар-
ко, сто лар; Ба јић Ни ко ла, зе мљо рад ник; Ву ја кли ја Дра ган, пи сар имов не 
оп шти не; Ву ја кли ја Ђу ро, зе мљо рад ник; Ми ло ше вић Јан ко, Ора шча нин 
Сте во, над лу гар; Ле тић Ду шан, ђак гим на зи је; Ора шча нин Сте во, тр го-
вац, Опа лић Мар ко, тр го вац; Опа лић Стра хи ња, ђак трг. ака де ми је; Сто-
ја но вић Слав ко, тр го вац, Сто ја но вић /Пе леш Пе тар/, студ. пра ва; Вор ка-
пић Стан ко, пошт. чи нов ник у пен зи ји; Мир ко вић Јо во сре ски су дац; Др. 
Га јић Лу бо мир, ле кар; Га јић Сте во, тр го вац др ве том; Ца ре вић Не над, ђак 
гим на зи је; Ца ре вић, фи на си ски пре глед ник; Опа чић Бог дан, све ште ник; 
Ца рић Дми тар, по сед ник; и ње гов син Јо сиф, трг. по моћ ник, Кне же вић, 
обу ћар и ње гов син Бран ко, ђак бо го сло ви је; Јо ва но вић Не дељ ко, ђак 
бо го сло ви је; Јак шић Стан ко, обу ћар; Гру бић, жан дар у пен зи ји; Ће леп 
по сед ник, Ко са но вић жанд. на ред ник; Ду кић Лу ка, сто лар; Ду кић Сто јан 
бер бе рин; Дра жић Ми хај ло, чи нов ник сре ског на чел ства; Цре вар Дра-
ган, чи нов ник имов не оп шти не; Пу лић Ми ла, ко тлар; Ни ко лић Ђор ђе, 
сре ски школ ски над зор ник; Ко раћ Ђу ро, же ле знич ки на ме ште ник; Дра-
го је вић Ду шан, же ле знич ки на ме ште ник; Но ва ко вић Си мо, же ле знич ки 
рад ник; Љу би чић Ђу ро, обу ћар; Ба дрић Сте во, обу ћар; Мар ја но вић Ми-
лан, кро јач; Ба дрић Сте во, фо то граф; Мар ти но вић Сте во, пин тар и ње-
гов син; Егић Бран ко, офи цир; Бран ко вић Стан ко, бра вар; Ле тић Или ја, 
пе кар; и ње го ва два ше гр та; уби је ни су од мах исту ноћ у ку ћи, а си на Ду-
ша на ра ни ли су и ра ње ног од ве ли; Др. Ме ти кош Ми лан, адво кат; Др. Гу-
те ша Вељ ко, ле кар; То мић Дра го мир, бан ков ни чи нов ник; То мић Ду шан, 
тр го вац; Шту ла Ђу ро књи жар; Шту ла Ва со, књи жар; Ћор ко вић Пе ра 
тр го вац; Шу шњар Сто јан го сти о ни чар; Ар бу ти на Ни ко ла, го сти о ни чар; 
Су жње вић Сте во, кро јач; Мр каљ Сте во, учи тељ у пен зи ји и ње го ва два 
си на; Бран ко ст. пра ва и Пе ро чин. су да; По по вић су ди ја код сре ског су-
да; Бли до вић, су ди ја сре ског су да; Јан ко вић Ђу ро, бан ков ни чи нов ник и 
ње гов син Све ти слав трг. пут ник; Су жње вић Или ја по сла сти чар и ње гов 
син Ду шан, трг. по моћ ник; Лац ко вић Ни ко ла, бри јач; Бре ка Мар ко, бри-
јач; Ре лић Пе ро, зе мљо рад ник; Ме ан ђи ја Јо во ме сар; Цре вар Ра де, држ. 
над лу гар у пен зи ји; Но ва ко вић Ни ко ла, по штан ски чи нов ник; Јо јић Ми-
лош, по штан ски чи нов ник; Ће лап Пе ро, по штан ски зва нич ник; Ор лић 
Сте во зе мљо рад ник; Ше о вић Сте ван, зе мљо рад ник. Тај дан на спро во ду 
уби је ног оп штин ског бе ле жни ка Рат ко ви ћа би ли су и ње го ва два си на, 
ње гов брат и ње го ва два си нов ца из Че мер ни це. Њих су уста ше исту ноћ 
са оста лим Ср би ма из Гли не ухап си ли и од ве ли. Име на дру гих се са да 
ви ше не се ћа мо, али зна мо, да је ту ноћ од ве де но укуп но 582 Ср ба. Са мо 
из до ма ма ло лет ни ка у Гли ни од ве ли су уста ше те но ћи 80 мла ди ћа, за-
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тим мно го за нат ских на уч ни ка, ко ји ма не зна мо име на. Све ове уста ше 
су за тво ри ли у за тво ре сре ског су да у Гли ни, те у оста ле суд ске про сто-
ри је. Сле де ћу ноћ од 11 на 12 ма ја 1941 го ди не уста ше су све ове Ср бе 
стр па ли у за тво ре не ка ми о не и од во зи ли их у не по зна том прав цу. По сле 
то га о суд би ни ових Ср ба не зна се ви ше ни шта.

При го дом хап ше ња Ср ба уста ше су оба вља ли и пре ме та чи не у 
њи хо вим ку ћа ма,па  су том при ли ком и пљач ка ли њи хо ве ства ри. Та ко су 
од Гре бе ља но вић Јо це, при го дом ње го вог хап ше ња од не ли 30.000,- ди на-
ра го то вог нов ца и ду ва на за 2.500 дин. Од: Сто ја но вић Слав ка, тр гов ца 
од не ли су јед но ку фер че са зла том и бри љан ти ма у вред но сти за он да од 
500.000 ди на ра, ово је од нео Ха них Јо сиф, учи тељ му зи ке и уста ша у Гли-
ни. Од Пе јић Стан ке од нео је уста ша Па па Слав ко 4000 ди на ра у сре бру.

По хап ше не Ср бе уста ше су у суд ском за тво ру зло ста вља ли при је 
не го су их у не по зна том прав цу от пре ми ли.

Око 15 да на по сли је ово га по нов но су уста ше хап си ли и пре о ста-
ле Ср бе. Овај пут хап си ли су са му шкар ци ма и же не. Та да су ухап ше-
ни: Јо вић Ни ко ла, оп штин ски бе ле жник у пен зи ји; Шка рић Еви ца, же на 
Шка рић Ми ло ша, ка пе та на у пен зи ји; Ре бра ча Се ка, же на Ре бра ча Бо-
шка из Мај ских По ља на; Са мац Ста ка, же на Са ви на из Мај ских По ља на; 
Вор ка пић Стан ко, рад ник из Гли не; те ви ше дру гих, чи јих се име на са да 
ви ше не се ћа мо. Све ове уста ше су од мах од во зи ли у не по зна том прав цу 
у ка ми о ни ма и о њи хо вој суд би ни се са да ви ше ни шта не зна.

Из ме ђу 26 ју на и 2 ав гу ста 1941 го ди не уста ше су у ка ми о ни ма 
до во ди ли Ср бе из се ла Сре за Гли на и Вр гин Мост. До во зи ли су и у Гли ну 
то бож на по кр шта ва ње. Све су ове уста ше за тва ра ли у срп ско пра во-
слав ну цр кву у Гли ни и та мо су их кла ли. Ле ше ве за кла них Ср ба из вла-
чи ли су из цр кве, то ва ри ли на ка ми о не и од ве зли у не по зна том прав цу. 
Ко ли ко је та да за кла но од уста ша у срп ско-пра во слав ној цр кви у Гли ни, 
ми не зна мо али се је ви део кр ва ви траг ко ји је ишао из цр кве на ули цу, 
а ко ји је на стао цу ре њем кр ви из ле ше ва за кла них Ср ба, ка да су ове ле-
ше ве уста ше из вла чи ли из цр кве и то ва ри ли на ка ми о не. И ка ми о ни су 
би ли кр ва ви од ле ше ва. Тро ји ца Ср ба би ли су та да по бе гли на цр кве ни 
то рањ. На тор њу цр кве ном би ли су три да на и та ко су ожед не ли, да су 
пру жа ли дла но ве и хва та ли ка пљи це ки ше и ли за ли их са дла но ва. Ово 
су ви де ли уста ше, ко ји су би ли пред цр квом и отво ри ли на њих из пу ша-
ка ва тру и уби ли их. Сва тро ји ца су мр тва са тор ња па ли на зе мљу.

На 1, 2 и3 ав гу ста 1941 го ди не уста ше су хап си ли у Гли ни же не и 
де цу, јер љу ди ни је ви ше би ло. Ухап си ли су око 250 осо ба. Ме ђу ухап-
ше ни ма би ли смо и ми Ра до ва но вић Ан ђа са кће ри ма Мар том и Ка том 
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те Ере мић Ева. Све ухап ше не же не и де ца би ли су за тво ре ни у за тво ре 
сре ског су да. Та да су у за твор до ла зи ли уста ше, а не ки дру ги гра ђа ни 
Хр ва ти и го во ри ли да ће би ти пу ште не на сло бо ду оне же не ко је су под-
не ле мол бу за пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру, а оста ле да има ду оста ти 
у за тво ру. Од мах су за тим из за тво ра пу сти ли оне ко је су под не ле мол бе 
за пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру, а оста ле су за др жа ли у за тво ру. Ме ђу-
ти ми ове су на кон два да на пу ште не са на ре ђе њем, да се у ро ку од 2 да на 
има ју из гу би ти из Гли не.

По чет ком ме се ца ав гу ста 1941 го ди не по че ли су уста ше ру ши ти 
срп ско-пра во слав ну цр кву у Гли ни. Ру ше ње цр кве пре у зео је Фа јер фел 
Стје пан, мли нар и уста ша из Ју кин ца крај Гли не. Шу ба лић Стје пан, ли-
мар из Гли не пр ви се је по пео на цр кве ни то рањ и сру шио крст.

Уста ше ко ји су се ис та кли у про го ну и по ко љу Ср ба у Гли ни и 
о око ли ци је су ВИ ДА КО ВИЋ Ни ко ла, сто лар; Па па Слав ко, кро јач-
ки по моћ ник; ВИ ДА КО ВИЋ Стје пан, студ. шу мар ства; ВИ ДА КО ВИЋ 
Ма те, сто лар и оп штин ски на чел ник; бра ћа Кре шта ли ца Ни ко ла, Па ја 
и Стје пан; Мур тић Иви ца, го сти о ни чар; ХА НИХ Јо сип, учи тељ му зи ке; 
МИ ХА ЉЕ ВИЋ Сте во, оп штин ски стра жар; БУ ТО РАЦ Фран цек, ме сар;  
ЖИ НИЋ Јо со, ме сар; Др. Дев чић Ју рај, адво кат; и уста шки ло гор ник; Др. 
Ре бок Ју рај, ле кар и уста шки сто жер ник; Др. ВОЈ ВОД Ка та ри на, ле кар; 
Др. Је рец Мир ко, адво кат; а ка сни је ве ли ки жу пан у Пе три њи; Цви то-
вац Ми хо вил, сре ски су ди ја, са да управ ник ка зне ног за во да у Ле по гла-
ви; ГА ЛИ ЛО ВИЋ Вељ ко, сре ски су ди ја; ИМ ПЕР, ко тар ски пре стој ник; 
КЛО БУ ЧАР Мир ко, сту дент; ЖИ НИЋ Звон ко, сту дент; ПР ХЛИК Иво, 
учи тељ сад у Пе три њи; КА ЛАЈ ЏИЋ Дра го, по сла сти чар; МИ СА НАЦ, 
тр го вац ли ке ра; НО ВАК Бо жо, шо фер; ТИ ЉАК Ма то, тр го вац; МР ГАН 
Слав ко, го сти о ни чар; МР ГАН Па вао, тр го вац; ХА УПТ, апо те кар; ТОМ-
ПИЋ Га бри је ла; апо те ка ри ца; МЕ ДВЕД Сте во, сто лар; ФА БАЦ, сто лар; 
сви из Гли не, те се љак из се ла Пре ко пе зва ни „Чу кље“.

Ми смо оста ви ле Гли ну и до шле у Бе о град још про шлог ле та у 
ју лу и ав гу сту ме се ца и од та да стал но жи ви мо у Бе о гра ду. Све на ше не-
по крет но има ње оста ви ле смо у Гли ни, а од по крет ног ве ћи на је та ко ђе, 
оста ла у Гли ни.

Ја Су жње вић Да ни ца и Ба бић Ка ти ца до би ле смо про пу сни цу од 
хр ват ских вла сти тек он да кад смо пот пи са ле из ја ву, да дра го вољ но по-
кла ња мо сву на шу имо ви ну не за ви сној др жа ви Хр ват ској и да се ви ше 
ни кад не ће мо по вра ти ти на хр ват ски те ри то риј.

Ви ше не ма мо ни шта ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но нам мо-
же мо се и за кле ти.
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ДИ МИ ТРА ШИ НО ВИЋ Ва со, тр го вац из Пе три ње, стар 47 го ди-
на оже њен, из ја вио је 2 апри ла 1942 го ди не сле де ће:

На 10 апри ла 1941 го ди не са про гла ше њем не за ви сне др жа ве Хр-
ват ске по ја ви ли су се у Пе три њи уста ше на че лу са РУ МЛЕ РОМ Дра гу-
ти ном, бив. ју го сло вен ским пу ков ни ком у пен зи ји, ЗДУ НИ ЋЕМ Сте па-
ном, бив. ау стри ским ма јо ром у пен зи ји и СЛА ВИ КОМ Ото ном, сви из 
Пе три ње. Они су од мах фор ми ра ли уста шки од ред у ја ко сти од ви ше 
сто ти на уста ша. Још око 5 са ти по сле под не пу ков ник Ру млер оти шао је 
у ко ман ду ме ста и са оп штио ју го сла вен ском пу ков ни ку Си ми ћу Те о до-
ру да је про гла ше на не за ви сна др жа ва Хр ват ска и по звао га да му од мах 
пре да све оруж је, што је овај и учи нио.

Исти дан уве че уста ше су сме ни ли са сво јих по ло жа ја др жав ног 
ту жи о ца Ив ко ви ћа Сто ја на, прет сед ни ка окру жног су да Кра љек Ђу ру и 
ди рек то ра гим на зи је Бу ја но вић Ива на. Пр ви је Ср бин, а по то ња су дво-
ји ца Хр ва ти, али ју го сла вен ски ори јен ти са ни. На њи хо ва ме ста по ста ви-
ли су се би по вер љи ве љу де.

На 18 апри ла 1941 го ди не од у зе ли су ме ни пра во ве ли ке про да је 
ду ва на, ше ће ра и бра шна, те ми ујед но за пле ни ли сву ро бу. Је дан ва гон 
бра шна, ко ји сам пла тио и ко ји је баш оних да на сти гао на же ље знич ку 
ста ни цу уста ше су се би узе ле без да су ме не оба ве сти ли о то ме.

Око 20 апри ла 1941 го ди не уста ше су у свим срп ским рад ња ма, 
као и у цр кве ној оп шти ни и срп ској ште ди о ни ци по ста ви ли ко ме са ра. 
За ко ме са ра су по ста ви ли Хр ва та.

Око 10 ма ја 1941 го ди не до шао је из Мо ста ра у Пе три њу за ко тар-
ског пре стој ни ка не ки Бу дак Пе ро. Он је са уста ша ма Ко ре чић Мар ја ном 
и још јед ним до шао у мој стан. У ста ну је би ла са мо мо ја же на. Ко тар ски 
пре стој ник је та да зах те вао од мо је же не да му се по ша ље јед но ка на пе, 
два ја сту ка, је дан јор ган и две сто ли це. Мо ја же на је ове ства ри ње му 
по сла ла. Он их је за др жао и ни је ни ка да то вра тио. Зах те вао је и од Др. 
Вор ка пи ћа, ле ка ра из Пе три ње, да му и овај по ша ље не ке сво је ства ри 
и он му је мо рао по сла ти. Од Фур ма на Мар ка жи до ва из Су ње од нео је 
ко тар ски пре стој ник на ме штај за три со бе и са свим овим оте тим на ме-
шта јем уре дио је он свој стан.

То ком ме се ца ма ја 1941 го ди не уста ше су све бо ље сто је ће Ср бе 
уце њи ва ли са ве ћим сво та ма нов ца. Но вац су тра жи ли то бож за хр ват-
ску вој ску, а у ства ри но вац су ку пи ли за се бе. Нај ве ћи део са ку пље ног 
нов ца до био је уста шки по ве ре ник Мр мић, а ма ње сво те су до би ја ли 
оста ли уста ше. Но вац су из ну ђи ва ли са оруж јем у ру ци. Та ко је Бор чић 
Ра де, тр го вац мо рао пла ти ти 60.000 ди на ра. Осим то га за пле ни ли су му 
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уста ше 30.000 ди на ра ко је је тре бао до би ти од окру жног су да за ис хра ну 
за тво ре ни ка. Ста но ви те сво те мо ра ли су још пла ти ти: То мић Ни ко ла, Ја-
сић Сто јан, Гру бје шић Ни ко ла и Ја ња то вић Ђу ро, тр гов ци; за тим То мић 
Ђу ро, по сед ник, Гру бје шић Ни ко ла, мла ђи ме ха ни чар, Ми ло шев Ак сен-
ти је, штам пар и мно ги дру ги. Сво те, ко је су ови пла ти ли кре та ле су се од 
5000 ди на ра па на ви ше.

На 12 ју на 1941 го ди не упа ли су у мо ју ку ћу два об о ру жа на уста-
ше и са оп шти ли ми, да ме мо ра ју пред ве сти пред уста шког по ве ре ни ка 
Мр ми ћа Јо си па. Ја сам се по ко рио и они су ме од ве ли. Чим сам сту пио 
у згра ду у ко јој је уре до вао уста шки по ве ре ник Мр мић пре сре ли су ме  
три уста ше од ко јих су дво ји ца упе ри ли на ме не ба јо не те, а тре ћи име-
ном Пе шак Сте во, по за ни ма њу ме сар, опсо вао ми је Бо га и мај ку вла-
шку и од мах ме за пи тао ко ли ко ћу но ва ца да ти за хр ват ску вој ску. Ја сам 
се бра нио да не мам но ва ца, али сам мо рао нај зад при ста ти да пла тим 
10.000 ди на ра. По сле то га од ве ден сам у кан це ла ри ју са мог по ве ре ни ка 
Мр ми ћа. Он ме је на кон не ких увод них ре чи за пи тао ко ли ко ћу да ти за 
хр ват ску вој ску. Ја сам му од го во рио, да сам већ при стао на 10.000 ди на-
ра, а он ми је ре као да је то ма ло и по ви сио ми 18.000 ди на ра, на што сам 
ја мо рао при ста ти. Дао ми је рок од 24 са та да но вац по ло жим. Ја сам у 
да ном ро ку по ло жио 10.000 ди на ра у го то вом, а за 8.000 ди на ра дао сам 
ци га ре та. На по ми њем, да сам већ 15 да на ра ни је мо рао да ти уста ша ма 
за хр ват ску вој ску ци га ре та за 8.000 ди на ра та ко, да сам укуп но дао ци-
га ре та за 16.000 ди на ра. Ове ци га ре те по де ли ли су уста ше из ме ђу се бе.

По сле ме не до ве ден је у уста шки стан Др. Вор ка пић Бог дан, ле кар 
и он је мо рао про ћи исту про це ду ру као и ја.

Јед ног да на сре ди ном ме се ца ју на 1941 го ди не уста ша Сла вик 
Отон, ина че по за ни ма њу тр го вац, из дао ми је пи сме ни на лог, у ко јем је 
ста ја ло, да ми на ре ђу је, да мо рам од мах из ру чи ти шла ух за по ле ва ње ба-
ште Мар ша лу Ква тер ни ку, ко ји је у Пе три њи имао свој по сед. Ја сам свој 
шла ух из ру чио и по сле га ни кад ни сам до био на траг.

Сре ди ном ме се ца ју на 1941 го ди не уста ше су из ве ли из за тво ра 
град ске по ли ци је и сре ског на чел ства, те из при ват них ку ћа укуп но 32 
Ср би на, стр па ли их у ау то мо бил град ске по ли ци је, с ко јим су их од ве-
зли у шу му „Бре зо ви цу“ крај Си ска и та мо их уби ли. При је то га не ко је 
од ових Ср ба стра шно су зло ста вља ли у за тво ру, као Влат ко ви ћа Ма ти ју 
ди рек то ра учи тељ ске шко ле. Др. Вур де љу Бран ка, ле ка ра и не ке дру ге. 
Та да су од ве зе ни по ли ци ским ау то мо би лом и уби је ни у шу ми „Бре зо ви-
ца“ крај Си ска: Др. Вур де ља Бран ко ле кар из То пу ског, Влат ко вић Ма ти-
ја, ди рек тор учи тељ ске шко ле из Оси је ка; Вуч ко вић Ни ко ла, све ште ник 
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крај Др ља ча крај Су ње; Жив ко вић Гли шо, све ште ник из Ба чу ге, сре за 
Гли на; Гру бје шић Ни ко ла ста ри ји тр го вац из Пе три ње; Гру бје шић Ни ко-
ла, мла ђи ме ха ни чар из Пе три ње, Вор ка пић Јо во, го сти о ни чар из То пу-
ског, Ју зба шић Јо во, суд ски чи нов ник из Срем. Ми тро ви це, два уз нич ка 
стра жа ра из Пе три ње, а име на се дру гих не се ћам.

У но ћи од 21 на 22 ју на 1941 го ди не уста ше су исто доб но про ва-
ли ли у све срп ске ку ће у Пе три њи тра же ћи то бож оруж је. Ме ђу њи ма 
би ло је и пи ја них уста ша, те су се ме ђу соб но сва ђа ли око пљач ке, јер им 
је свр ха би ла са мо пљач ка ње. Тра жи ли су но вац. Том при го дом из бо ли 
су и по це па ли све по ро дич не на ци о нал не и све тач ке сли ке и уз ве ли ке 
псов ке по ба ца ли их у дво ри ште. Тад су ме ни од не ли го то вог нов ца пре ко 
200.000 ди на ра. Ова ко су те исте но ћи про шли и оста ли Ср би из Пе три-
ње.

На 23 ју на 1941 го ди не по ве де на је ме ђу Ср би ма у Пе три њи ак ци-
ја зе пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру, јер се је ми сли ло да им је то је ди ни 
спас. Мно ги су Ср би би ли од лу чи ли да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру али 
им по сле ни ти то ни је ко ри сти ло, јер су би ли про те ра ни у Ср би ју а сав 
њи хов име так за пле њен.

На 27 ју на 1941 го ди не за тво ре ни су сви ви ђе ни ји Ср би из Пе-
три ње као та о ци уо чи Ви дов-да на. Око по ла но ћи до шао нам је у за твор 
Мр мић Јо сип, уста шки по ве ре ник, те нам је са оп штио да ће мо сви би ти 
стре ља ни ако ону ноћ пад не ма и је дан хи тац. Ни је се ни шта до го ди ло те 
ми та ко ни смо стре ља ни.

У то ку про шлог ле та не ста ја ли су по но ћи по је ди ни Ср би из Пе-
три ње. Њих су уста ше од во ди ли и уби ја ли. Та ко су не ста ја ли, Кор дић 
Ми лош, го сти о ни чар, Ни ко лић Јо во, лу гар и ње гов си но вац, Ми ло је вић 
Гли шо, пен зи о нер ко ји се је на ла зио на ле че њу у бол ни ци, а ко га су уста-
ше из ве ли из бол ни це и уби ли, Ву ја шко вић Ни ко ла, пен зи о ни са ни учи-
тељ и Жив ко вић, уз нич ки стра жар. Сви су они из ву че ни по но ћи, из 
сво јих ку ћа осим Ми ло је ви ћа, ко ји је из ву чен из бол ни це. Кад су јед не 
но ћи уста ше та ко те ра ли Ву ја шко вић Ни ко лу пен зи о ни са ног учи те ља, 
Жив ко ви ћа, уз нич ког стра жа ра и Ни ко ли ћа мла ђег кроз Пе три њу пре-
ма Ку пи, бо ли су их ба јо не ти ма, а они су од бо ло ва ври шта ли. То је чуо 
из сво је га ста на је дан Хр ват су ди ја, ко ји је про тив тих звер ста ва про те-
ство вао, а као од го вор на то уста ше су ис па ли ли пар хи та ца пре ма ње го-
вом про зо ру, а сво је жр тве су све јед но од ве ли пре ма Ку пи и та мо уби ли. 
Су тра дан је овај Хр ват из Пе три ње по уста ша ма про те ран.

На 11 ју ла 1941 го ди не у но ћу уста ше су по ку пи ли све срп ске по-
ро ди це из Пе три ње, стр па ли их у ло гор у Пе три њи, а одав де их про те-
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ра ли у ло гор у Ца праг, те да ље у Ср би ју. Њи хо ва сва имо ви на ка ко не по-
крет на та ко и по крет на за пле ње на је у ко рист др жа ве Хр ват ске. Та да сам 
и ја био про те ран из Пе три ње у Ср би ју.

Осо би то су се ис ти ца ли у про го ну Ср ба и као уста ше: РУ МЛЕР 
Дра гу тин, пу ков ник у пен зи ји, СЛА ВИК Отон, тр го вац са сво ја че ти ри 
си на, СКО МЕР ЖА Мар тин, су ди ја у пен зи ји; ЗДУ НИЋ Стје пан, ма јор 
у пен зи ји, МР МИЋ Јо сип, ђак и уста шки по ве ре ник; СР НАК Бо ни фа-
ци је, град ски чи нов ник и уста шки ло гор; ТУР КИ Иви ца, без за ни ма ња 
и уста шки та бор ник; КО РЕ ЧИЋ Мар јан, тр го вац; КА ПЕ ЛАН, ка то лич-
ке цр кве у Пе три њи ко јем име не знам. КР ПАН Ду јо, шо фер; ША РИЋ 
То мо, ме сар; ПЕ ШАК Сте во, ме сар; ПЕ ШАК, мо лер; МА ЛО ВИЋ Иван, 
ти шлер; ЗЕ МИ НА Ђу ро, сај џи ја; ЛОН ЧА РЕ ВИЋ Стје пан, пе кар: ЛОН-
ЧА РЕ ВИЋ Ма то, пе кар; ЛОН ЧА РЕ ВИЋ Јо со, обу ћар; ШМИСЛ Јо за, 
вин ци лир, ШТРО МАР, бра вар; ГРЕ ГУ РИН ЧИЋ, по љар; БО ЖИЋ Иван, 
зи дар; ПЕ ЉАК Ште фо, ти шлер; ШПА НИ ЧЕК Слав ко, суд ски пи сар; КО-
ЛАК Иво, зи дар; ОР ЛИЋ Јо со, ме сар; ПО ПО ВИЋ Јо сип, ме сар, ЧА ЧИЋ 
Ши мо, зе мљо рад ник; ЧА ЧИЋ Дра га, зе мљо рад ник; ЧА ЧИЋ То мо, зе-
мљо рад ник; ПЕ ЋИР КО То мо, зе мљо рад ник; КО ЈИЋ То мо, бив ши град-
ски на ме ште ник; КО ЈИЋ Јо хан, шо фер; КО ЈИЋ Јур ко, рад ник; БРАЈМС 
Слав ко, тр го вац; ГРЕ ГУ РИН ЧИЋ Ми јо ко тар ски чи нов ник; ПУ ШКИЋ 
Иван; БЕР БЕ РИЋ Иван, ЈА НЕ КО ВИЋ Иван, ШКР ТИЋ Мар ко, пе кар; 
ИВО ШЕ ВИЋ су дац; ФИ ЉАК су дац; Др БОЛ ТЕК Гу став, ле кар; ФАЛ-
КО ВИЋ Иван, школ ски над зор ник; КОН СТИН ЧЕР ЦВЕТ КО, тр го вац; 
МАЛ НАР МА ТИ ЈА, тр го вац са два си на; ПО ПЛА Вла до, сту дент, ТО-
ПЛАК, су дац; ШПА НИ ЧЕК Слав ко, пи сар, КОР ДИЋ Ми лан, бив ши 
офи цир, ВРА ГО ВИЋ Ђу ро, шеф по ли ци је, а по сли је шеф уста шке по ли-
ци је; МА ТА ГИЋ Јо сип учи тељ, ФАР СКИ, по штан ски чи нов ник; КО РЕ-
ЧИЋ Злат ко, тр го вац; БУ ЧАР Јо сип,град ски чи нов ник; Др.ТУ СУ Ни ко-
ла, адво кат ко ји је по сле по ста вљен за ве ли ког жу па на у Трав ни ку; ХУС 
учи тељ; ХАЈ ДИ НО ВИЋ учи тељ; ЉУ БЕ ШИЋ про фе сор, ФА ЛИ ЦА Стје-
пан, шо фер; МЛИ НАЦ Вик тор, шло сер; ЗА ДРО ВИЋ Сте пан, ли мар; ГР-
ГИЋ Ми ли вој, бер бе рин; ПЕ ТРА ЧИЋ Јо со, мли нар; ПЕ ТРА ЧИЋ Мар-
јан, тр го вац; ЗЕ МИ НА Ђу ро, сај џи ја; ЗЕ МИ НА Јо со, по ре ски чи нов ник; 
СЛА НАЦ Ан дри ја, тр го вац; МА РА КО ВИЋ Ја ков, пе кар, ПУН ТА РИЋ 
Мар јан, те ле фо ни ста; ШВЕ ХАР, ли сто но ша; ПА ВИ ЧИЋ Јо сип, ли сто но-
ша; БРА ТУ ЛИЋ, су дац; МИЛ ЧИЋ Јан дро, зи дар; БИФЛ Фра њо, ар хив-
ски чи нов ник; БИФЛ Стје пан и син; СЛА НАЦ Мла ден, тр го вац; ГРЕ ГУ-
РИН ЧИЋ Стје пан, град ски чи нов ник, ХЕНЧ Дра гу тин, тр го вац; МУР 
Ни ко ла, го сти о ни чар; МУР Сте во, рад ник, ВАЈ ДИЋ Ми јо, рад ник код 
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Га ври ло ви ћа; ШАН ТЕК То мо, рад ник код Га ври ло ви ћа; СЛА НАЦ Ђу ро, 
рад ник код Га ври ло ви ћа; СА БО, на ме ште ник код Га ври ло ви ћа; ШПУ-
ЛЕР Шан дор, рад ник код Га ври ло ви ћа; РУ ЖЕЛ Едо, ПЕ ТРА ЧИЋ Иван, 
ме сар; ПЕ ТРА ЧИЋ Ђу ро, ме сар; ПЕ ТРА ЧИЋ Ан тон, крч мар; ОР ЛИЋ 
То мо; ОР ЛИЋ Јо сип; ОР ЛИЋ Иван; ШТИНГЛ Ма ри јан, ШТИНГЛ Пе ро; 
ШТИНГ Вик тор; ПО ПО ВИЋ Јо сип, КО ЛА РИЋ Јо со, зи дар; КРИ ЗМАН 
Ми лу тин, сто лар БЕР БЕ РИЋ Ђу ро, обу ћар; БЕР БЕ РИЋ Фра њо, зи дар; 
БЕР БЕ РИЋ, бри јач; ЧА ЧИЋ То мо, ЧА ЧИЋ Ми шо, ЧА ЧИЋ Дра ган, 
КЛО БУ ЋАР Јо со; КЛО БУ ЋАР Ми јо; ПА ВЛЕ КО ВИЋ Ма то; ШТИНГЛ 
Ан тон, град ски чи нов ник; ШТИНГ Ми јо, зе мљо рад ник; ЦВЕ ТО ВО 
Ђу ро, сту дент; ШУ ЛЕ ТИЋ Јо со, ме сар; НО СО Ни ко ла, НО СО Звон ко, 
НО СО Иван, учи тељ; БЕР НИЋ Иван, зе мљо рад ник; ШТАЈ ЦЕР Јан дро; 
ЧА ЧИЋ Ђу ро, тр го вац; БО БИ НАЦ Јо сип, бра вар; БО БИ НАЦ Вин ко, 
бра вар; КО МЛИ НО ВИЋ Иво, по љо дје лац; ШКР ТИЋ Мар ко, пе кар; 
ТОР ТИЋ Ан тон, и син, по двор ник; МА ЈЕР Стје пан, ли мар; ПОД НАР 
Па вао, ко тлар; ПЕ ТРА ЧИЋ Јан дро, крч мар, ФЛАЈШ МАН Иван, учи тељ; 
ВРФТ Ште фо, ме сар; МА СА РИ Дра ган, рад ник; АН ТОЛ ЧИЋ, ри бар; 
МА ТА НО ВИЋ Пе ро, по двор ник, ФИЛ КО ВИЋ, ра дик код Га ври ло ви ћа; 
ЈЕ ЛА ЧА, рад ник код Га ври ло ви ћа; НО ЛАК Фра њо, ти шлер, ПА ВИ ЧИЋ, 
бив ши шеф же ле знич ке ста ни це; РОТ КВИЋ Вје ко слав, пен зи о ни са ни 
по ре зник, ТО МИЋ Сте во и син; МУ ШКОН Ште фо, бра вар; КЛЕ ПАЦ, 
по љар; КЛЕ ПАЦ Сте во, рад ник и КР БА ВАЦ, рад ник из Че шког се ла.

Дру го ми ни шта ни је по зна то а на ис ка за но и про чи та но мо гу се 
и за кле ти.

ДРА ГИЋ Бо шко, др жав ни лу гар из Гли не, сре за Пе три ња стар 41 
го ди ну, ис ка зао је 26 сеп тем бра 1941 го ди не сле де ће:

Ја сам био др жав ни лу гар и као та кав слу жбо вао сам све до 10 
апри ла о.г. т.ј. до про гла ше ња не за ви сне др жа ве Хр ват ске у се лу Во ли њи, 
оп шти не Ди ву ша сре за Двор на Уни.

На 11 ал ри ла о.г. око 5 са ти по сле под не до шао је у мој стан у Во-
ли њу ри мо ка то лич ки жуп ник из Ди ву ше Ђу ри чић Ан те са још тро ји цом 
ме ни не по зна тих уста ша. Жуп ник ме је од мах про гла сио ухап ше ним а 
као раз лог на вео је да сам ја чет ник. Све за ли су ми ру ке жи цом на ле-
ђа, мет ну ли у ау то мо бил и од ве зли у Бос. Ко стај ни цу, где су ме пре да ли 
у уста шки стан, ко је му је био на че лу та да уста шки по руч ник ПУ ДИЋ. 
На ве де ни по руч ник Пу дић ме је од мах у сво јој кон це ла ри ји из у да рао 
бок се ром по вра ту и гла ви и сру шио на зе мљу. При том ми је опсо вао 
Кра ља Пе тра и Кра љи цу Ма ри ју. До шао је за тим је дан ко вач - Му сли ман 
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ко ји ми је ста вио ла нац на но ге. За тво ри ли су ме у јед ну со бу у уста-
шком ста ну и пет да на ни су отва ра ли со бу, ни ти сам до би јао хра не ни 
во де. Ше сти дан су ме пре ме сти ли у за твор Ис по ста ве сре ског на чел ства 
у Бос. Ко стај ни ци. Ту сам на шао у за тво ру Др. Та ди ћа Гли шу, адво ка та из 
Ко стај ни це, ње го вог си на Бо шка, Лу ки ћа Бо ру, ка фе џи ју из Бос. Ко стај-
ни це, те мно го дру гих Ср ба из мје ста и око ли це. Би ло нас је та да у то ме 
за тво ру мно го, а број за тво ре них кад-ка да је до сти зао 250 осо ба.

Сва ку ноћ до ла зи ли су у за твор ме ни не по зна те уста ше и ту кли 
нас све за тво ре ни ке. Ту кли су нас во лов ским жи ла ма и лан ци ма. Осим 
то га уста ше су по је ди не за тво ре ни ке од во ди ли из за тво ра, ме та ли у чам-
це, од во зи ли на ри је ку Уну, та мо их стри је ља ли и ба ца ли у во ду. Ови 
не срет ни ци су би ли ро дом из Бос. Пе тров ца, па им за то не мо гу на ве сти 
име на.

На пр ви дан пра во слав них Ду хо ва до шао је у за твор уста шки 
над по руч ник Је ла ча и из вео из за тво ра Осто јић Алек су, зе мљо рад ни ка 
из Хр ват ске Ко стај ни це. Ово га Осто ји ћа уста шки над по руч ник из вео 
је на дво ри ште за тво ра и на ре дио му да лег не на ли је ву стра ну, ка да је 
Осто јић ле гао уста шки над по руч ник узео је у јед ну ру ку ве ли ки ча вао, а 
у дру гу че кић и овај ча вао за био не срет ном Осто ји ћу у де сну сле по оч ни-
цу. Осто јић је при то ме на ри цао. Ми оста ли за тво ре ни ци мо ра ли смо по 
на ре ђе њу уста шког над по руч ни ка ово гле да ти. На ве де ни Осто јић Алек-
са ни је од мах умро, већ по сле то га до шао је је дан уста ша и из ре вол ве ра 
га убио. Ње гов леш су по но ћи уста ше из ву кли из за тво ра и ба ци ли у 
Уну.

Ја сам пу штен из за тво ра 30 ју ла о.г. и та да сам се са кри вао по шу-
ма ма све до 24 сеп тем бра о.г. ка да сам кре нуо за Бе о град и ова мо сти гао 
на 26 сеп тем бра о.г.

Пред њи ис каз ми је про чи тан и ја га усва јам као свој и пот пи су-
јем.

ЛА ЗИЋ Цве та до ма ћи ца из се ла Ла со вац оп шти не Се ве рин сре за 
Бје ло вар, же на Ла зић Да мја на ис ка за ла је 30 мар та 1942 го ди не сле де ће:

На 20 апри ла 1941 го ди не на сам пра во слав ни Ус крс по ку пи ли су 
уста ше из се ла Ла со вац 28 Ср ба и од ве ли их у Ко прив ни цу у ло гор. Ме ђу 
од ве де ни ма би ли су: Са бо ло вић Ми ле, 3ур на Јо во, те Ко мле нац Да мјан 
и Ми лан, бра ћа - сви зе мљо рад ни ци. Име на оста лих не знам. О суд би ни 
ових Ср ба не зна се ви ше ни шта. Ве ру је се да су уби је ни. По зна то ми је да 
су та ко исто на 20 апри ла 1941 го ди не, на сам пра во слав ни Ус крс уста ше 
од ве ли у Ко прив ни цу у ло гор из се ла Тре шње ви це, оп шти не Пи то ма ча, 
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срез Ђур ђе вац 22 Ср би на, ме ђу њи ма и си на мо је се стре По по вић Рај ка 
а из се ла Ве ли ке Бар не, оп шти не Гр ђе вац, сре за Гру би шно По ље од ве ли 
су уста ше исто доб но у ло гор у Ко прив ни цу 102 Ср би на. Ни ти о суд би ни 
ових Ср ба ни шта се не зна, али се ве ру је, да су уби је ни. Име на ових од-
ве де них Ср ба не мо гу на ве сти.

У ме се цу ју лу 1941 го ди не хр ват ске вла сти су на сил но ди гле и 
пре ба ци ле у Ср би ју из мо јег се ла Ла сов ца 23 срп ске по ро ди це, ме ђу ко-
ји ма и мо ју по ро ди цу. Ја сам се та да скло ни ла код мо је га си на Ла зи ћа 
Бран ка у се ло Ве ли ку Пи са ни цу, оп шти не исте сре за Бје ло вар. Исе ље ни 
су са мо нај бо љи и нај бо га ти ји го спо да ри. На њи хо ве по се де на се ли ле се 
хр ват ске вла сти Хр ва те из Хер це го ви не. На по сед мој и мо јег му жа, на се-
љен је не ки Ни ко лић Та ди ја и ње го ва же на Ман да из Хер це го ви не. Ја сам 
јед ном по сле до шла у мо је се ло и мо ли ла то га Ни ко ли ћа, да ми до зво ли 
из ку ће из не ти мој зим ски ка пут, али ми ни то ни је до зво лио.

Из се ла Ве ли ке Пи са ни це уста ше су у ме се цу апри лу 1941 го ди не 
од ве ли у ло гор у Ко прив ни цу 15-20 Ср ба. О њи хо вој се суд би ни исто та-
ко ни шта да ље не зна. Из Ве ли ке Пи са ни це су хр ват ске вла сти про шлог 
ле та при сил но исе ли ли у Ср би ју 43 срп ске по ро ди це и то нај бо га ти је. На 
њи хо ва има ња на се ље ни су Хр ва ти се ља ци из По дра ви не.

На 16 мар та 1942 го ди не кре ну ла сам са још не ким же на ма Срп-
ки ња ма на пут за Ср би ју, јер су нас хр ват ске вла сти про те ра ле. Про ла-
зе ћи тај дан кроз се ло Си бе ник, оп шти не Вел. Гр ђе вац, сре за Гру би шно 
По ље, ви де ла сам сво јим очи ма, ка ко уста ше у том се лу му че Ср бе. Уста-
ше су та да, а мо гло је би ти око 11 са ти пре под не, са ку пи ли све Ср бе 
му шкар це из то га се ла крај шко ле и на ре ђи ва ли им, да ви ше пу та ле же у 
бла ту и опет се ди жу, те та ко по нов но по ви ше пу та. При том  су ти Ср би 
мо ра ли пе ва ти не ку пе сму о кра љу Пе тру и ију и ка ти. За тим су им на ре-
ди ли да отац ту че си на, а син оца. Ако ко ји при том не би ја ко уда рио, 
он да би уста ша уда рио сна жно и ка зао му: „Ова ко се мо ра уда ри ти.“ На-
по слет ку су уста ше овим Ср би ма чу па ли бр ко ве и ту кли их кун да ци ма. 
Ка да су се уста ше му че ћи ова ко Ср бе из до во љи ли, он да су из дво ји ли 12 
Ср ба и не ку да их од ве ли, а оста ле су пу сти ли ку ћа ма, ка зав ши им, да иду 
у су сед но се до Це ре му ши ну, да исто та ко и та мо му че Ср бе, па су он да и 
оти шли у то се ло. Го ре опи са но му че ње Ср ба у се лу Си бе ни ку гле да ле су 
још с ме ном Бог да но вић Бо сиљ ка, рад ни ца из се ла Бач ков ца, оп шти не 
Вел. Пи са ни ца, сре за Бје ло вар и Ја јић Ма ра се ља ки ња из Вел. Бар не, оп-
шти не Вел. Гр ђе вац, сре за Гру би шно По ље те  још ви ше дру гих се ља ки ња 
из спо ме ну тог се ла Си бе ни ка.

На 15 ја ну а ра 1942 го ди не уста ше су по че ли ру ши ти пра во слав ну 
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цр кву у Ве ли кој Пи са ни ци. Гле да ла сам, ка ко су та да из не ли из цр кве све 
ико не и књи ге и то све па ли ли пред цр квом. Цр кве ни то рањ је по ру шен 
кров ски нут и др ве на гра ђа од во же на. На Св. Јо ва на т.ј. 20 ја ну а ра 1942 
го ди не по че ли су ру ши ти пра во слав ну цр кву у мо јем се лу Ла со вац. Исто 
та ко по ру ше на је пра во слав на цр ква у се лу Риб њач ка, оп шти не Се ве рин, 
срез Бје ло вар. Пра во слав не цр кве у се ли ма Бе де ник и Се ве рин ни су још 
по ру ше не јер су ри мо ка то ли ци за мо ли ли, да им се те цр кве усту пе, да их 
пре тво ре у ри мо ка то лич ке.

Про шле је се ни по че ле су хр ват ске вла сти на сил но по ка то ли ча-
ва ти Ср бе у оном кра ју. Оп штин ски на чел ни ци и бе ле жни ци оби ла зи ли 
су се ла и на ре ђи ва ли Ср би ма да под не су мол бе за пре лаз на ри мо ка то-
лич ку ве ру, пре те ћи се, да ће сви они, ко ји то не учи не би ти от пре мље ни 
у ло гор. Је дан ма ли део Ср ба се је по ко рио, али ве ћи на до са да то ни је 
хте ла. Ме ђу тим и они ма, ко ји су пре шли на ри мо ка то лич ку ве ру ни је то 
ни шта ко ри сти ло, јер су их уста ше и по сле то га про го ни ли,ту кли и зло-
ста вља ли.

Цр кве не оде жде из пра во слав них цр ка ва уста ше су обла чи ли на 
се бе, ка да су ишли у ма шка ре, а по сле то га су их про да ли до ма ћим ци-
га ни ма.

Нај ви ше су се ис ти ца ли у про го ну Ср ба у мо јем се лу: два бра та 
пре зи ме ном СА БА ЏИ ЈА; ЗГЛАВ НИК Дра гу тин, ко ји је био име но ван 
по ве ре ни ком у мо јој ку ћи и сву ми ку ћу опљач као; РУП ЧИЋ Па вел; БУ-
ДРО ВИЋ ИВО; ТУ ДИЋ Мир ко; сви зе мљо рад ни ци из Ла сов ца. Они су 
у апри лу ме се цу про шле го ди не ишли по свим окол ним се ли ма, ку пи ли 
Ср бе и од во ди ли их у ло гор у Ко прив ни цу.

Ме не и мо је га му жа хр ват ске вла сти су у ме се цу ју лу 1941 го ди не 
на сил но ди гли са по се да са још 22 срп ске по ро ди це из Ла сов ца. Мој муж 
је по сле то га пре ба чен у Ср би ју, а ја сам се скло ни ла код мо је га си на Ла-
зи ћа Бран ка у Ве ли кој Пи са ни ци, где сам бо ра ви ла све до 16 мар та 1942 
го ди не, ка да су ме хр ват ске вла сти про те ра ле из Ве ли ке Пи са ни це ова-
мо у Ср би ју, јер да не мам пра ва бо ра ви ти у Хр ват ској. Са мном су та да 
про те ра не још 17 же на и де це из ра зних се ла. Сра жар но смо до пра ће ни у 
Зе мун, те да ље у Бе о град, ка мо смо сти гли на 18 мар та 1942 го ди не.

Ја сам се ов де у Бе о гра ду на ста ни ла код мо је кће ри Ми ле уда те 
Би раћ, ко ја је као ба би ца на ме ште на у Држ. Бол ни ци, а мој муж ко ји је 
још про шлог ле та про те ран из Хр ват ске на ла зи се у се лу Се ле вац срез 
Смед. Па лан ка.

Дру го ни шта не мам ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но мо гу се и 
за кле ти.
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ИЛИН ЧИЋ Ђу ро, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, сре за Нов ска, и 
ње го ва же на Ма ри ја из ја ви ли су 26 мар та 1942 го ди не сле де ће:

Чим се је ус по ста ви ла не за ви сна др жа ва Хр ват ска не ко ји до ма-
ћи Хр ва ти фор ми ра ли су гру пу уста ша, ко је су об о ру жа ли вој нич ким 
оруж јем и по че ли ку пи ти и уби ја ти Ср бе.

Уста ше су чим су се фор ми ра ли - по ку пи ли из Ја се нов ца сле де ће 
Ср бе: Гру ји чић Лу ру, по сед ни ка; Ћу ка вац Ђу ри цу, лу га ра; Пе кић Ми ла-
на, лу га ра; Ра шин ца Јо ву, лу га ра и Ке ли ћа Ла зу, оп штин ског бе ле жни ка у 
пен зи ји. Њих су уста ше од ве ли на оба лу ри је ке Са ве, та мо их уби ли и ба-
ци ли у Са ву. Је ди но се је спа сао Ћу ка вац Ђу ри ца. Он је био са мо ра њен, а 
уста ше ми сле ћи да је мр тав, ба ци ле су га у Са ву, а он се је при та јио и ка да 
су уста ше оти шли, ис пли вао је из во де и ка сни је по бе гао не ку да у Бо сну.

У ме се цу ав гу сту 1941 го ди не ухва ти ли су уста ше По зна но вић 
Мој си ју, же ле знич ког зва нич ни ка и Бо жи чић Гој ка, по сед ни ка оба из Ја-
се нов ца. По зна но ви ћа су уби ли код цр кве у ба шти ме сног све ште ни ка, а 
Бо жи чи ћа у ло го ру крај Кра пја.

Чим је на ста ла не за ви сна др жа ва Хр ват ска осно ва на су у оном 
кра ју три кон цен тра ци о на ло го ра и то: два ло го ра у Ја се нов цу, од ко јих 
је је дан у ци гла ни Ба чи ћа Озре на, а дру ги на по љу зва ном „Броч ке Ја се-
ни не“. Тре ћи ло гор је осно ван крај хр ват ског се ла Пле смо, ко је се на ла зи 
на пу ту из ме ђу Ја се нов ца и Кра пја.

Већ од мах у са мом по чет ку не за ви сне др жа ве Хр ват ске до ва ђа ни 
су Ср би у ма са ма са свих стра на у Ја се но вац и тр па ни у те ло го ре.

Ло гор крај хр ват ског се ла Пле смо био је сме штен на По љу огра-
ђе ном жи цом. Пре ко ле та ин тер нир ци су под ве дрим не бом по да ну и 
по но ћи, а за зи му су би ле по диг ну те ба ра ке. Ме ђу тим Хр ва ти из Пле сма 
од луч но су зах те ва ли, да се тај ло гор уки не, јер да они не мо гу гле да ти 
стра шна му че ња, ко ја уста ше над Ср би ма у том ло го ру вр ше. На зах тев 
тих Хр ва та тај ло гор је уки нут у ме се цу но вем бру 1941 го ди не.

Ло гор на по љу зва ном „Броч ке Ја се ни не“ ис пра жњен је про шле 
је се ни, јер је на по ље, на ко јем се је на ла зио на до шла је во да.

Са да је остао са мо ло гор, ко ји је сме штен у ци гла ни Ба чи ћа Озре-
на у Ја се нов цу. Ци гла на се на ла зи у са мом ме сту. Сав про стор ци гла не, 
те окол на зе мљи шта, ко ја су од у зе та од се ља ка огра ђе на су бо дљи ка вом 
жи цом. У овом огра ђе ном про сто ру са гра ђе но је не ко ли ко ба ра ка. Око-
ло огра ђе ног про сто ра са гра ђе не су ку ле ви со ке 5-6 ме та ра. У овим ку ла-
ма сме ште ни су ми тра ље зи и у њи ма уста ше чу ва ју стра жу.

Про шле је се ни би ла су сва три ло го ра пу на, а мо гло је би ти у њи-
ма око 15.000 љу ди. Сва ки дан до ла зи ли но ви тран спор ти Ср ба и Жи до-
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ва у ло гор у Ја се но вац. И да нас сти же у Ја се но вац днев но по је дан тран-
спорт Ср ба њих 20-200.

За тво ре не уста ше су уби ја ли, а то чи не и да нас, да на чи не ме ста 
но ви ма. Ис по чет ка су их уста ше зна ли по стро ји ти у ред у са мо ме ло го ру 
над ја мом, ко ју су при је то га мо ра ли са ми ис ко па ти, и он да су их са ми-
тра ље зом све по би ли и у ту ја му за тр па ли.

По сле их ни су уби ја ли из пу ша ка, јер су ка за ли да им је ште та 
му ни ци је, већ су их но же ви ма кла ли. Са да у нај но ви је вре ме ни ти то не 
ра де, већ их про те ру ју пре ко Са ве у срп ско се ло Гра ди ну, ко је пу сто, та мо 
их за тво ре у ку ћу, или шта лу и он да за па ле. Из тог се ла до ла зи стра шан 
смрад и це ла око ли ца смр ди од из го ре лих ле ше ва. На то се жа ле и окол-
ни Хр ва ти. Мно го ин тер ни ра ца уми ре у ло го ру услед ве ли ке гла ди.

Хра на у ло го ру јест вр ло ло ша. Хле ба уоп ште ни ка ко не до би ја ју. 
За хра ну до би ја ју са мо днев но по три ку ха на кром пи ра и дру го ни шта. 
Сви су у ло го ру пот пу но ис цр пље ни та ко, да од ве ли ке сла бо сти па да ју 
по пу те ви ма. Ми смо гле да ли, ка ко уста ше те ра ју ове јад ни ке кроз Ја-
се но вац, а они од гла ди и сла бо сти по пу ту па да ју, уста ше ко ји их го не, 
сва ко га оно га ко ји пад не са мо кун да ци ма при ту ку. Ми смо ви ше пу та 
гле да ли ка ко по је ди ни ин тер нир ци ра де ћи на по љу је ду пре сне бун де-
ве, или ку ку ру зе, са мо да убла же глад. Жи тељ ство би њи ма ра до да ли 
је сти, али то уста ше не до зво ља ва ју под прет њом смрт не ка зне. По је дин-
ци су им да ва ли кру ха на тај на чин, да су ко ма ди ће спу шта ли на пут а 
ин тер нир ци су он да ону да про ла зе ћи, по ди за ли ове ко ма ди ће кру ха из 
пра ши не и је ли. И си ро ви кром пир су је ли, ако су ко јим на чи ном до њих 
до шли. Ин тер нир ци у ло го ру ле же на го лој зе мљи. Ни ти сла му не мо гу 
до би ти. Услед ова квог по ступ ка сви ин тер нир ци не из гле да ју као љу ди, 
већ као аве ти. Осим то га сви су стра шно за пу ште ни, об ра сли у бра де, 
мно ги го ли и бо си. Би ло их је до ста, ко ји су по сне гу хо да ли бо си. Би ло 
их је до ста, ко ји су по сне гу хо да ли бо си.

Про шле зи ме би ла је не ка ко ми си ја у Ја се нов цу, ко ја је тај ло гор 
пре гле да ва ла. Уста ше су та да пред ко ми си ју из ве ли и по ка за ли ин тер-
нир це са мо оне, ко ји су та да пред крат ко вре ме би ли до шли у Ја се но вац, 
па још ни су би ли из мр ша ви ли услед ни хо вог не чо веч ног по ступ ка, док 
су све оста ле не где скло ни ли и ни су их сме ли ко ми си ји по ка за ти. Тај 
дан ка да је у Ја се нов цу би ла ко ми си ја уста ше су до ве ле Ср бе и Хр ва те из 
око ли це, па су то бож упо сли ли у ци гла ни, мли ну и лан ча ри Озре на Ба-
чи ћа, да по ка жу ко ми си ји, ка ко та под у зе ћа стал но ра де и ка ко су у њи ма 
за по сле ни јед на ко Ср би и Хр ва ти из око ли це. Из гле да да су уста ше на 
овај на чин хте ли ко ми си ји по ка за ти да то бож ра де ин тер нир ци. Ме ђу-
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тим чим је ко ми си ја оти шла, ови су рад ни ци от пу ште ни и под у зе ћа ни су 
ви ше ра ди ла, као ни ти при је то га.

Осим то га уста ше ин тер нир це ту ку и зло ста вља ју. Ка да су про-
шле је се ни ру ши ли пра во слав ну цр кву у Ја се нов цу, за тај по сао су упо-
тре би ли ин тер нир це. Од њих су зах те ва ли та да да но се те ре те ве ће не го 
што су мо гли, па кад ни су мо гли, он да су их ту кли. Мно ги ин тер нир ци 
су та да и са цр кве ног тор ња па да ли на зе мљу.

По сле пра во слав ног Бо жи ћа до те ра ли су уста ше у Ја се но вац у 
ло гор 17 или 19 офи ци ра бив ше ју го сла вен ске вој ске, ко ји су до шли из 
Не мач ке из за ро бље ни штва. Њих су уста ше у ло го ру нај при је стра шно 
му чи ли.

По сле ка то лич ког Бо жи ћа до те ра ли су уста ше у Ја се но вац од не-
ку да јед ну гру пу око 200 же на и де це. Ову гру пу уста ше су про те ра ли 
кроз Ја се но вац, те их пре ко Са ве оте ра ли у се ло су су про те ра ли кроз Ја-
се но вац  те их пре ко Са ве оте ра ли у се ло Чу кли нац, где су их за тво ри ли 
у јед ну шта лу и он да шта лу за па ли ли. Жи те љи из се ла Ушти це чу ли су 
та да ври сак и ја ук ових не срет ни ка.

По сле пра во слав ног Бо жи ћа на па ли су уста ше срп ска се ла пре ко 
Са ве и то Гра ди ну, Чу кљи нац, Драк се нић, Де ми ро вац и Ме ђе ђа. Уста ше 
су у овим се ли ма од ре да уби ја ли сва ко га, ко га су год у се лу на шли, а ку ће 
су пљач ка ли и на кон то га па ли ли. Уста ше у овим се ли ма од мла дих де-
во ја ка зах те ва ли да диг ну сук ње, а по том их ба јо не та ма бо ли ме ђу но ге. 
По сле то га уста ше су ова се ла пот пу но опљач ка ли и опљач ка не ства ри 
до ве зли у Ја се но вац и ме ђу со бом по де ли ли.

У но ви је вре ме уста ше ку пе Ср бе из Ја се нов ца и око ли не и те ра ју 
их у ло го ре и то му шке у Ја се но вац, а жен ске у Ста ру Гра ди шку. У ме се-
цу ја ну а ру 1942 го ди не оте ра на је у ло гор у Ста ру Гра ди шку на ша сна ха 
Дра ги ња а о ње ној суд би ни ми не зна мо ни шта, јер се за оте ра не у ло го ре 
не сми је ни тко про пи ти ва ти. Та кав је та мо ред. Ње ну имо ви ну су по сле 
то га уста ше опљач ка ли и се би од ве зли. Исто доб но су оте ра не у ло гор у 
Ст. Гра ди шку: Ше ста ко вић Сав ка, зе мљо рад ни ца ста ра 80 го ди на, ње-
зи на се стрич на Бо снић Љу би ца и ње зин ма ло доб ни син Бо ро, стар 12 
го ди на, ко ји је још уз то и жив ча но бо ле стан; Ме тлаш Ана зе мљо рад ни-
ца, те још же на ле ка ра из Ја се нов ца, ко ја је Срп ки ња а муж јој је Хр ват; 
Ње но име не зна мо, јер су обо је пре крат ког вре ме на до се ли ли се у Ја се-
но вац. За тво ре на је у ло гор још и слу жав ка ове ле ка ро ве же не име ном 
Ра ду ло вић Ма ра. И њи хо ви имет ци су опљач ка ни.

Пред три не де ље уста ше су ухап си ли Три вун чић Ва си цу и ње го ву 
же ну Дра ги њу, по сед ни ке из Ја се нов ца. Три вун чић Ва си цу су уста ше за-
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кла ле а ње го ву же ну оте ра ли у ло гор у Ст. Гра ди шку.
На 14 мар та 1942 го ди не иза шла је По глав ни ко ва на ред ба, у ко јој 

се по зи ва ју све из бе гли це, да се у ро ку од 8 да на има ју по вра ти ти сво јим 
ку ћа ма, или при ја ви ти нај бли жој вла сти јер ће се у про тив ном њи хо ве 
по ро ди це би ти ста вље не у ло гор. Ова на ред ба је јав но пла ка ти ра на.

По шу ма ма има до ста од бе глог све та. Ср би су од бе гли у шу ме 
пред про го ни ма уста ша, а Хр ва ти бе же, јер не ће да слу же у вој сци. Чу ли 
смо да је 12 хр ват ских по ро ди ца из Нов ске оте ра но у Но ву Гра ди шку, 
јер су њи хо ви чла но ви из бе гли у шу му. Чу ли смо на да ље да  су вој ни об-
ве зни ци из сре за С. Брод. по чет ком ово га ме се ца као вој ни ци при ми ли 
оруж је у С. По же гу и са оруж јем по бе гли у шу му. Ка да смо на 22 мар та 
1942 го ди не во зом пу то ва ли из Ја се нов ца пре ма Зе му ну чу ли смо раз-
го ва ра ти хр ват ске до мо бра не, ко ји су се во зи ли у истом во зу ка ко псу ју 
уста ше и ка жу, ако уста ша по ги не, он да хр ват ске вла сти му при ре ђу ју 
све ча ну са хра ну а ако по ги не до мо бран, он да ње гов леш јед но став но ба-
це у ба ру. На да ље су ка за ли, да уста ше пљач ка ју и до бро се хра не те уз то 
има ју и до бре пла те, а до мо бра ни да гла ду ју.

Про шле је се ни по ру ше не су пра во слав не цр кве у Ја се нов цу, Оку-
ча ни ма, Ра ји ћу и Ушти ци. Уоп ште у оно ме кра ју ви ше не по сто ји ни јед-
на пра во слав на цр ква.

При је ка то лич ког Бо жи ћа сви пра во слав ни Ср би у оном кра ју 
мо ра ли су под при ти ском пре ћи на ри мо ка то лич ку ве ру. Онај ко ји би 
се од у пи рао тај би био или уби јен или оте ран у ло гор. Ме ђу тим ни ти то 
ни је ко ри сти ло, јер су они ко ји су при ми ли ка то лич ку ве ру од во ђе ни у 
ло гор.

Ко ман дант ло го ра у Ја се нов цу је сте Лу бу рић, уста шки сат ник, 
ко ји је ро дом из Ли ке. Ње гов по моћ ник је Бр кља чић Иван ко ји је учио 
ка то лич ку бо го сло ви ју. Од до ма ћих на ла зе се у ло го ру као уста ше: ДРА-
ГИЋ Ми јо, зе мљо рад ник; ње гов брат Мар ко, ње гов брат од стри ца Сти-
по и Мач ко вић Бал та зар, сви зе мљо рад ни ци из Ја се нов ца. По след ња че-
тво ри ца уста ша су нај глав ни ји и они од лу чу ју, ко ће од Ср ба из Ја се нов-
ца и око ли не би ти за тво рен а ко опљач кан. Осим на ве де них слу жбу ју 
као уста ше у ло го ру и не ки стран ци и то не ки „Му јо“ ко ји је Му сли ман 
из Бо сне, али му не зна мо пре зи ме на, не ки Љу бо, ко је му не зна мо пре зи-
ме на, а ни ти од ку да је, те мно го дру гих ко је уоп ште не по зна јем. Уста ше 
се ча сте са имо ви ном ко ју пљач ка ју од Ср ба, те се че сто опи ја ју и она ко 
пи ја ни по чи та ве но ћи пу ца ју по ме сту.

Услед го ре опи са них при ли ка ми смо на 19 мар та оста ви ли ку ћу 
у Ја се нов цу и кре ну ли за Нов ску, где смо ку пи ли од јед ног Хр ва та про-
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пу сни цу за 2000 ди на ра. Из Нов ске смо за Зе мун кре ну ли 22 мар та и 
за др жа ли се у Зе му ну до 24 мар та 1942 го ди не ка да смо по мо ћу не ких 
рад ни ка ла ђом пре шли у Ве о град. Ов де смо се сме сти ли код на шег зе та 
Ста но је ви ћа Бо је сте но гра фа у се на ту.

Дру го ни шта не ма мо из ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но мо же-
мо се и за кле ти.

ЧО КР ЛИЋ Бо жо, жељ. зва нич ник из Нов ске, стар 43 го ди не, из-
ја вио је 18 ма ја 1942 го ди не сле де ће:

Ја сам био са слу жбом у Нов ској, од 1937 го ди не, па све док ни сам 
пре шао ова мо у Ср би ју.

У апри лу ме се цу 1941 го ди не, уста ше су ухап си ли Дур ма на Љу-
бо ми ра, тр гов ца из Нов ске и Зје ли ћа, све ште ни ка из Па кле ни це оп шти-
не и сре за Нов ска. С њи ма су ухап си ли још Бо ро ви ћа, зе мљо рад ни ка из 
Бре чи це, крај Нов ске и ње го вог си на Ми ло ша, јед ног сту ден та ме ди ци-
не, си на над лу га ра из Нов ске, ко је му не знам име, јед ног тр гов ца из Нов-
ске, ко је му та ко ђер не знам име, те ви ше још дру гих Ср ба из Нов ске и 
око ли це, свих укуп но би ло их је та да ухап ше них 15 Ср ба. Све ове Ср бе, 
уста ше су у за тво ру у Нов ској стра хо ви то зло ста вља ли. Ту кли су их све 
би че ви ма. Осим то га на ре ђи ва ли су оста лим за тво ре ни ци ма, да Дур ма-
на ту ку во лов ском жи лом, па су то за тво ре ни ци мо ра ли чи ни ти. Дур ма-
ну су та ко ђер и очи ва тр ом па ли ли. На по слет ку су Дур ма на, Зје ли ћа и 
сту ден та ме ди ци не уби ли. Ље ше ве Дур ма но ве и Зје ли ће ве от пре ми ли су 
у Ја се но вац и ба ци ли у Са ву, а шта је би ло са ле шем сту ден та ме ди ци не, 
ни је ми по зна то, а оста ле су пу сти ли из за тво ра.

У ме се цу ју ну 1941 го ди не, уста ше су ухап си ли и за тво ри ли: Бог-
да но ви ћа, Јо ва но ви ћа, жељ.чи нов ни ка из Нов ске. Њих су уста ше др жа-
ли не ко ли ко да на у за тво ру у Нов ској, ка мо су им њи хо ви по зна ни ци 
но си ли је сти. Јед не но ћи, њих је из за тво ра не ста ло и од та да се оњи ма 
ни шта не зна. Твр ди се, да су уби је ни и за ко па ни на јед ном бре гу крај 
Нов ске.

Про шле го ди не, уста ше су мно ге Ср бе из Нов ске и око ли це за тва-
ра ли и он да их пу шта ли на  сло бо ду за но вац. Од куп ни на је би ла пре ма 
имов ном ста њу за тво ре них од 500 ди на ра па на ви ше. Та ко су из Ја се нов-
ца и Нов ске про шле го ди не, за тво ри ли око 50 Ср ба и он да их уз от куп-
ни ну пу сти ли на сло бо ду.

У мо јој по ро ди ци имам же ну Ан ку, ста ру 32 го ди не, ма тер Мил-
ку, ста ру 76 го ди на и си на мо је се стре Вук ман чић Ан ђе, Љу ба на ста рог 5 
го ди на. Они су жи ве ли на мом по ро дич ном по се ду у Ја се нов цу. Њих су 
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уста ше на 8 ма ја 1942 го ди не ухап си ли без ика квог раз ло га и от пре ми-
ли у ло гор у Ста ру Гра ди шку. Ку ћу су ми та да за тво ри ли и за пе ча ти ли. 
Исто доб но су по уста ша ма по хап ше не и све оста ле срп ске по ро ди це у Ја-
се нов цу и Ушти ци крај Ја се нов ца. Му шке чла но ве ових по ро ди ца за тво-
ри ли су у ло го ру Ја се нов цу, а же не и де цу от пре ми ли су у ло гор у Ста ру 
Гра ди шку. Та да је от пре мљен из ло го ра Ја се нов ца и Ушти це укуп но око 
300 срп ских по ро ди ца са пре ко око1000 чла но ва.

Пре не го што су от пре ми ли срп ске по ро ди це из Ја се нов ца и 
Ушти це у ло го ре, до шли су уста ше у се ло Мла ку, крај Ја се нов ца, где су 
мно ге Ср бе по би ли, а оста ле по хап си ли и от пре ми ли му шке у Ја се но вац 
у ло го ре, а же не и де цу у Ста ру Гра ди шку.

Уста ше су про шле је се ни и зи ме по ру ши ли пра во слав не цр кве у 
Ја се нов цу, Ушти ци, Ра ји ћу, Оку ча ни ма, Гре ђа ни ма, Нов ској и Гра ди ни. 
Ни ти јед на пра во слав на цр ква у оном кра ју ни је оста ла. При је ру ше ња 
они су цр кве пот пу но опљач ка ли.

Ко тар ска област у Нов ској и оп штин ска по гла вар ства чи ни ли су 
у про шлој го ди ни ве ли ки при ти сак на та мо шње Ср бе да пре ђу на ри мо-
ка то лич ку ве ру. Гро зи ли су им се са ло го ри ма, т.ј. да ће сви они ко ји не 
пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру би ти по сла ни у ло го ре. Сви су Ср би у ве-
ли ком бро ју, под овим при ти ском по пу сти ли и пре шли у ри мо ка то лич ку 
ве ру.

У про го ну Ср ба као уста ше ис та кли су се: ГЛАС Ми лек, го сти о-
ни чар и ме сар у Нов ској; ЋУ РЕК Ми јо, се љак из Ја се нов ца и ње го ва два 
бра та ко ји ма име на не знам. Име на дру гих се не се ћам.

Ја сам на 15 ма ја 1942 го ди не на пу стио Нов ску и кре нуо на пут за 
Бе град, ка мо сам сти гао исти дан уве че.

Дру го ми ни шта ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но мо гу се 
и за кле ти.

ШУР КА ЛО ВИЋ Или ја, тр го вац из Па кра ца, стар 38 го ди на и 
ње го ва су пру га Ву ко са ва ста ра 28 го ди на из ја ви ли су 28 ја ну а ра сле де ће:

Кон цем ме се ца ма ја 1941 го ди не уста ше су ухап си ле 200 Ср ба и 
оте ра ли у ло гор у Ко прив ни цу; Др.Мар ко вић Ми лен ко, бив ши  на род-
ни по сла ник и адво кат; Ци цва ра Иг ња ти је, го сти о ни чар; Па на вац Ми ћа, 
свр ше ни прав ник; Мар ко вић Јо ви ца, еко ном; те дру ги чи јих се име на 
са да ви ше не мо гу се ти ти. Сви су они из Ко прив ни це пре ве де ни у Го спић 
и од та да се за њих не зна ни шта.

Кон цем ме се ца ју на 1941 год. по нов но су уста ше хап си ли СР БЕ 
у Па кра цу и око ли ци. Ухап ше ни су и од ве де ни у Ко прив ни цу. Та да су 
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ухап ше ни и од ве де ни око 300 Ср ба из Па кра ца и око ли це. Од ве де ни су 
та да: Мрк шић Бра на учи тељ; Су дар Ми јо, го сти о ни чар; Ла бу до вић Ми-
лан, го сти о ни чар; Ко ва че вић Јо во, го сти о ни чар; Оља ча Јо во, го сти о ни-
чар; Дра ги шић Ми лен ко, кро јач; Ста но је вић Јо ван, све ште ник; Ива но-
вић Мир ко, учи тељ, те мно ги дру ги чи јих се име на са да ви ше не се ћам. 
И ови су Ср би из Ко прив ни це од ве де ни у Го спић и од та да се за њи хо ву 
суд би ну не зна.

У очи Ви дов-да на на 27 ју на 1941 год. уста ше су би ли по хап си ли 
и оста ле Ср бе у Па кра цу, те две же не и то Бла го је вић Да ни цу и Вр хо вац 
Љу бу. Све по хап ше не др жа ли су у за тво ру у Па кра цу три тјед на, а за тим 
их пу сти ли. Не ко је су у за тво ру и зло ста вља ли. Ни су до зво ли ли да им се 
но си хра на из ва на.

Кон цем ме се ца но вем бра 1941 год. уста ше су по нов но на ста ви ли 
са про го ном Ср ба у Па кра цу и око ли ци. Овај пут у мно го же шћој фор-
ми.

Кон цем ме се ца но вем бра уби ли су уста ше у се лу Скен де ров ци ма, 
оп шти не Ли пик 11 Ср ба се ља ка. Истог да на уби ли су у се лу Ше о ви ци 
оп шти не Ли пик 7 Ср ба се ља ка. Уста ше су тог да на ишли пи ја ни по на ве-
де ним се ли ма, пљач ка ли и зло ста вља ли и уби ја ли Ср бе. Исти дан су и у 
се лу Ча гли ћу, исте оп шти не, пљач ка ли и зло ста вља ли Ср бе не ште де ћи 
ни ма ле де це.

Око 15 де цем бра 1941 го ди не да на  се тач но не  се ћа мо уста ше су 
у но ћи из ве ли из ку ће Гр де ље вић Ра ди во ја, чи нов ни ка Срп ске епар хи је 
у Па кра цу у пен зи ји. Од ве ли су га у уста шки стан то бо же ра ди са слу ша-
ња. Том при ли ком су му уста ше ис чу па ли бра ду, пре би ли му но ге и ру ке, 
та ко, да је исту ноћ на пу ту за бол ни цу умро. Ње га је зло ста вљао Бо рош 
Вин ци лир из Па кра ца, по ма га ли су му и дру ги уста ше.

На 22 де цем бра 1941 го ди не уста ше из Па кра ца, Но ве Гра ди шке и 
Сла вон ске По же ге под за по вед ни штвом Пр ше Еду ар да сту ден та из Прв-
че крај Но ве Гра ди шке, Не ме та Пе тра, ре ме на ра из Па кра ца и Ље ва ка, 
сту ден та из Па кра ца, за шли су по окол ним срп ским се ли ма и зло ста-
вља ли Ср бе. Та да су уби ли у се лу Буч ју 6-7 Ср ба. Уби је не су при је то га 
зло ста вља ли. Ве за ли су их за ко ла, у ко ји ма су се они во зи ли и те ра ли 
ко ње све док ови ни су би ли мр тви. Ујед но су пљач ка ли и срп ске до мо ве. 
Све што су на шли од не ли су. Исти дан уве че по вра ти ли су се у Па крац, 
где су се на пи ли и она ко пи ја ни ство ри ли од лу ку да пре о ста ле Ср бе оте-
ра ју у ло гор.

Исту ноћ 22 и 23 де цем бра на ста ло је хап ше ње Ср ба у Па кра цу 
и Ли пи ку. Та да су ухап ше ни и по уста ша ма од ве де ни из Па кра ца: Илић 
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Вла ди мир, су ди ја; Лон чар Вла ди мир, шу мар; Мар ко вић Па јо и Вла до, тр-
гов ци, те си но ви Па ји ни Ана тас и Алек сан дар; Ву ко бра до вић Љу бо мир, 
хо те ли јер, Хи нић Ни ко ла, пен зи о нер; Бла ну ша Ђу ро, го сти о ни чар; Бла-
ну ша Ни ко ла, тр го вац; Кр лић Мир ко, ин ва лид; Шту лић Јо во, тр го вац; 
Бла го је вић Ми хај ло, тр го вац; Зја лић Ни ко, ге о ме тар, То до ро вић Ицо, 
ме сар; То до ро вић Ко ста, ме сар и ње гов син Ми лан; Бо го је вић Ми ха и ло, 
еко ном; Мир ко вић Ра де, по љо дјел., Ор звић Ла зо, кро јач; Ра дић Ђу ро, 
кро јач; Ми ла ко вић Јо во, кро јач; Су вај џић Ни ко ла, елек три чар; Ми шће-
вић Бо жо, учи тељ у пен зи ји и ње гов син Ра де. Тај дан сам био од ве ден и 
ја по уста ша ма, те још не ки дру ги чи јих се име на са да ви ше не мо же мо 
се ти ти али зна мо, да је та да из Па кра ца од ве де но 48 Ср ба. Из Ли пи ка су 
та да од ве де ни: Ди вјак Јо цо, те не ки дру ги чи јих се име на не мо же мо се-
ти ти. Из Ча гли ћа је та да од ве ден Ар бу ти на оп штин ски бе ле жник. Сви-
ма ови ма уста ше ни су до зво ли ли да се обу ку, из го ва ра ју ћи се да их во де 
са мо на са слу ша ње.

Ту исту ноћ ја сам пу штен, а сви оста ли су стр па ни у мар ве не 
ва го не и од ве де ни у Ја се но вац. У Ја се нов цу су одво је ни за на тли је и оте-
ра ни у ка зни о ну у Ста ру Гра ди шку, а оста ле су за др жа ли у ло го ру у Ја-
се нов цу. Чу ли смо, да у Ја се нов цу су уби је ни: Илић Вла ди мир, су ди ја, 
Лон чар Вла ди мир, шу мар и Бла ну ша Ђу ро. У ло го ру је умро Бла го је вић 
Ми хај ло, тр го вац из Па кра ца.

Че ти ри да на на кон ово га оти шли су уста ше у се ла: Гр ђе но ви ца, 
Ама тов ци, Ја ков ци, Ро гу ље, Бје лај ци и Ци цва ре, сре за па крач ког. Уста ше 
су ова се ла пот пу но по па ли ли. На род се је спа са вао бје гом у шу му. Ко га 
су уста ше на шле у се лу, то га су уби ли. Ра чу на се да је та да уби је но са мо 
94 де це. У са мом се лу Гр ђе ви ци на ђе но је по све 50 не по ко па них ле ше ва. 
Уста ше су ова се ла ујед но и пот пу но опљач ка ли. Сто ку су од ве ли и про-
да ва ли на ва ша ри ма нај ви ше у Слав. По же ги.

При ми ње мо да су ста но ви од ве де них Ср ба из Па кра ца на кон њи-
хо вог од ла ска опљач ка ни по уста ша ма.

У ме се цу ју лу 1941 го ди не по че ле су хр ват ске вла сти и уста ше вр-
ши ти при ти сак на Ср бе да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру. Ср би у Па кра-
цу су од мах по пу сти ли ово ме при ти ску и сви од мах пре шли на ри мо-
ка то лич ку ве ру. Се ља ци су се то ме опи ра ли. У ме се цу сеп тем бру 1941. 
го ди не за тва ра ни су сви ви ђе ни ји Ср би се ља ци и њи хо ве же не и др жа ни 
пар тјед на у за тво ру, - све док ни су да ли при ста нак за пре лаз на ри мо ка-
то лич ку ве ру. Овај при ти сак још увек тра је. До са да је пре шло на ри мо-
ка то лич ку ве ру по ис ка зу упу ће них око 15.000 Ср ба из па крач ког сре за.

Про шло ље то на ста ни ли су се у Вла ди чан ском дво ру у Па кра цу 
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фра три-фра њев ци. Они су Двор ску ка пе лу пре тво ри ли у ри мо ка то лич-
ку и у њој по кр шта ва ли жи до ве. По чет ком ја ну а ра 1942 го ди не фра три 
су се исе ли ли из вла ди чи ног дво ра - ка жу по на ре ђе њу Све те Сто ли це.

Нај ви ше су се ис ти ца ли у по ко љу, про го ну и пљач ки Ср ба, те па-
ље ну срп ских се ла: Не мет Пе тар, ре ме нар из Па кра ца; Ље ва ко вић, сту-
дент, ло гор ник из Па кра ца; Колп Ју рај, пе кар и оп штин ски на чел ник у 
Па кра цу; Абра мо вић Лу ка, тр го вац у Па кра цу; Др. Дин чец Фра њо, адво-
кат у Па кра цу; ГО ЛУ БО ВИЋ Ото, ци глар у Па кра цу; ХЕРЦ Ђу ро, обу ћар 
у Па кра цу; МА ГЛА ЈИЋ ап сан ђи ја у су ду у Па кра цу; КО ВА ЧИЋ Стје пан, 
бра вар у Па кра цу; КО РЕ НИЋ Фра њо, еко ном у Па кра цу; КО ТА РАЦ Ђу-
ро, тр го вац у Па кра цу; ДЕ ЖИ ВИРТ, ме сар у Па кра цу; ИВА НИ ШЕ ВИЋ, 
шеф фи нан си ске кон тро ле у Па кра цу; ЗЕ ЧИЋ, шеф по ре ске упра ве у 
Па кра цу; за тим ЉЕ ВА КО ВИЋ бив ши ро би јаш из Ли пи ка; на да ље син 
апо те ка ра из Ли пи ка, ко је му не зна мо ни за име ни за пре зи ме, те бра ћа 
Кри зма ни ћи из Шпа нов ца.

Ја, Шур кало вић Или ја, оти шао сам на 1 ја ну а ра 1942 го ди не у За-
греб и скло нио се у са на то ри ју му, на Сре бр ња ку. У са на то риј сам до шао 
по мо ћу Др. Са мар џи је. Ов де сам остао све до 18 ја ну а ра 1942 го ди не. По-
сле из ла ска из са на то ри ју ма за др жао сам се не ко ли ко да на у За гре бу. Су-
пру га и де те до шли су ми у За греб. Ко тар ска област у Па кра цу да ла нам 
је про пу сни цу до Зе му на, с ко јом смо кре ну ли на пут на 21 ја ну а ра 1942 
го ди не. У Зе мун смо сти гли на 22 ја ну а ра 1942 го ди не у ју тро. У 3ему ну 
смо би ли два да на и за то вре ме ис по ста ви ли смо си од по ли ци је зе мун-
ске по мо ћу јед ног при ја те ља из Зе му на про пу сни цу за Бе о град, ка мо смо 
сти гли на 24 ја ну а ра о.г.

Ов де на ме ра ва мо во ди ти тр го ви ну у за јед ни ци са Ра ди но вић 
Ђор ђем, тр гов цем у Алек сан дро вој ули ци бр. 18.

Дру го ни шта не ма мо ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но нам 
мо же мо се и за кле ти.

СТА НИЋ Ми лан, стар 41 го ди ну, по за ни ма њу банк. чи нов ник 
ро дом из Чов ца, оп шти не Оку ча ни, срез Оку ча ни, срп ско пра во слав не 
ве ре ис ка зао је 21 ја ну а ра 1942 го ди не сле де ће:

Ја сам у по след ње вре ме у се лу Гре ђа ни ма бо ра вио код сво јих се-
ста ра, ода кле сам мо рао ра ди при ли ка, ко је су на ста ле у оку чан ској оп-
шти ни из бе ћи. 

Ме не се осум њи чи ле хр ват ске вла сти да вр шим про па ган ду и 
спре ча вам пре ла же ње на ка то лич ку ве ру ста нов ни штва се ла  Чов ца и 
Гре ђа на, оп шти не Оку ча ни, те ми ни је дру го пре о ста ја ло, не го да тра-
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жим на чи на ка ко ћу са чу ва ти сво ју гла ву и из ма ћи од про го на и хап ше-
ња. 

По што је пред сто ја ло мо је хап ше ње и о то ме ме из ве стио днев-
ни чар на по шти Га рац Ју ро и исти ми је из ва дио про пу сни цу за За греб, 
те сам у у За гре бу ус пео до би ти у Не мач ком кон зу ла ту про пу сни цу за 
Бе о град и Вр шац. Ме ђу тим пре то га ухап шен сам у За гре бу на при ја ву 
жан дар ме ри ског под на ред ни ка БЛА ЖА, али ус пе ли су ме из ба ви ти мо-
ји бив ши ко ман дан ти пу ков ник Ми хај ло Ге ор ги је вић и ма јор Мар ко вић 
Ан тун. По по врат ку из За гре ба у Оку ча не за ва рао сам траг хр ват ским 
вла сти ма ти ме, што сам из ја вио да ћу се опет вра ти ти у За греб у ци љу 
за по сле ња, но ја  сам оти шао до су сед ног ме ста - Дра га лић и ту сео на 
воз пре ма Бе о гра ду. Ка ко сам код се бе имао ис прав ну про пу сни цу, ни су 
ми пра вље не на пу ту од кон трол них ор га на ни ка кве смет ње та ко, да сам 
сти гао у Бе о град 16 ја ну а ра о.г. у ју тро.

Осим про пу сни це имам и особ ну ис пра ву са фо то гра фи јом из-
да ту ми од оп штин ског по гла вар ства у Оку ча ни ма од 17. X. 1941 бр. 
7274/41.

О при ли ка ма у мо јем кра ју мо гу на ве сти сле де ће: 
Све док ни је оба вље на же тва и са ку пље ни сви пло до ви, при ли ке 

су би ле при лич но сре ђе не и вла сти ни су вр ши ли ве ћа про га ња ња Ср-
ба у оку чан ском сре зу. У ме се цу но вем бру ме ђу тим по чео се вр ши ти од 
стра не вла сти при ти сак на Ср бе да би пре ла зи ли на ка то лич ку ве ру, ко ји 
при ти сак са сто јао се у то ме, што су из свих се ла сре за оку чан ског, где су 
на ста ње ни Ср би, ухап ше ни по пе то ри ца љу ди и од ве де ни у Но ву Гра ди-
шку, те др жа ни у за тво ру све до тле док ни су из ја ви ли свој при ста нак на 
ка то лич ку ве ру. Сви ма Ср би ма би ло је ста вље но до зна ња, да има ју до 31 
де цем бра 1941 го ди не пре ћи на ка то лич ку ве ру, у про тив ном да ће би ти 
са сво јим по ро ди ца ма од ве де ни у ло гор и пре те ра ни у Ср би ју и да ће им 
сав њи хов име так би ти од у зет у ко рист др жа ве Хр ват ске.

По чет ком де цем бра 1941 го ди не сру ше на је пра во слав на цр ква у 
Оку ча ни ма, а гра ђев ни ма те ри јал пре ве зен је же ле зни цом у јед но ме сто 
на вод но ра ди по ди за ња рад нич ких уста но ва. Убр зо за тим пре шло се на 
ру ше ње цр ка ва у се лу Ца га ма и Бо де гра ји ма. Ру ше ње цр ка ва вр ше жи до-
ви под над зо ром уста шких функ ци о не ра. Ови  се Жи до ви на го не да при 
ра ду на ру ше њу пе ва ју по грд не пе сме про тив Ср ба, на пр. „ка ко је чор би 
без мр кве, та ко је Ср би ну без цр кве“, или „Ср бин сла ви сво ју сла ву, да 
про ши ри хр ват ску др жа ву“.

Са је вре ји ма, ко ји оба вља ју ру ше ње цр ка ва по сту па се не чо веч-
но, та ко да су при ли ком ру ше ња оку чан ске цр кве пла ти ла гла вом 2 Је-
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вре ја, од ко јих је је дан услед мал тре ти ра ња и ша ма ра ња /не ки адво кат 
из се вер не Бо сне/ из вр шио са мо у би ство ска ка њем са цр кве ног тор ња, а 
дру ги је стра дао при ли ком ру ше ња бло ка ис под тор ња.

Од уста ша и њи хо вих при вр же ни ка у Оку ча ни ма на ро чи то се ис-
та као у ха ран ги ра њу пр тив Ср ба апо те кар Емил Па чић, Јо зо и Злат ко 
Па ве лић, по за ни ма њу лон ча ри и њи хо ва се стра Се ка. Ови Па ве ли ћи 
хап си ли су Ср бе и спе ва ли пе сме про тив Ср ба, го во ре ћи ка ко ће Ср би 
га зи ти и пљу ва ти на сво је кр сно име и ве ру.

Бла го да ре ћи за у зи ма њу не ких Хр ва та из оку чан ске оп шти не као 
на пр. оп ћин ски на чел ни ци у Оку ча ни ма, те оп ћин ском бла гај ни ку и ве-
те ри на ру, као и ле ка ру Др. Фи ше ру, ни је у Оку ча ни ма до шло до уби ја ња 
Ср ба.

Ви ше ни шта не би имао да из ја вим, а на све ре че но мо гу се за ле-
ти.

ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ Пе тар, ли ци тар из Уља ни ка, оп шти не и сре за Да-
ру вар, стар 40 го ди на, из ја вио је 17 мар та 1942 го ди не сле де ће:

Од мах на кон ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске по че ли су до-
ма ћи уста ше хап си ти ис так ну ти је Ср бе у сре зу Да ру вар ском. Кон цем 
ме се ца апри ла и по чет ком ма ја 1941 го ди не ухап ше ни су мно ги Ср би из 
Да ру ва ра, Ми о ко ви ће ва, Ка тин ца, Ба ста ја и Ба ти ња на, те от пре мље ни у 
ло гор у Ко прив ни цу, а из Ко прив ни це да ље за оток Паг. О њи хо вој суд-
би ни не зна се ви ше ни шта. Име на њи хо ва не мо гу на ве сти, јер сва на ве-
де на ме ста уда ље ни ја од Уља ни ка, а на ма Ср би ма је за бра ње но кре та ње.

У ме се цу апри лу 1941 го ди не уста ше су ухап си ли сле де ће Ср бе 
из Уља ни ка: Тр гов че вић Бо шка, по љо дјел ца; Мар ко вић Стан ка, по љо-
дјел ца; Мар ко вић Ја ћи ма, по љо дјел ца; Мар ко вић Ми ца на, по љо дјел ца и 
Мар ко вић Љу бо је, до бро вољ ца. Сви ови Ср би би ли су за тво ре ни у оп-
штин ски за твор у Уља ни ку, где су по уста ша ма зло ста вља ни, а на кон то-
га пу ште ни.

У ме се цу ју лу 1941 го ди не уста ше су ухап си ли у се лу Тре гла ви око 
15 углед них Ср ба се ља ка, од ве ли их у оп штин ски за твор у Де жа но вац где 
су их три но ћи стра шно зло ста вља ли. Ту кли су их са по ли ци ским пен-
дре ци ма та ко, да су пот пу но ма лак са ли. На кон три да на му че ња од ве зли 
су их уста ше ко тар ској обла сти у Да ру вар. Та да ни су мо гли ови се ља ци 
са ми ни у ау то мо бил ући, већ су мо ра ли би ти уне ше ни. Та да шњи ко тар-
ски пре стој ник, ко је му име не знам, дао их је ле кар ски пре гле да ти, јер су 
му се они при ту жи ли ра ди зло ста вља ња и на кон пре гле да пу стио их је 
ку ћа ма. Име на њи хо ва не мо гу на ве сти, јер их лич но не по зна јем.
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У исто вре ме уста ше су ухап си ли и зло ста вља ли у оп штин ском 
за тво ру око 15-20 Ср ба из оп шти не да ру вар ски Бре сто вац. Зло ста вља ње 
су из вр ши ли ти ме, што су их ту кли кол ци ма. Не ко ји ма су том при ли кои 
пре ло мље не ру ке, или но ге, те по ло мље на ре бра. Име на њи хо ва не мо гу 
на ве сти, јер их лич но не по зна јем.

У го ди ни 1941 уста ше су уби ли ви ше Ср ба у око ли ци Ми о ко ви ћа, 
али ме ни по бли же о то ме ни је ни шта по зна то, јер се ме сто на ла зи да ле ко 
од Уља ни ка, а на ма Ср би ма је би ло за бра ње но кре та ње.

Јед но га да на уве че у ме се цу ју лу 1941 го ди не до шло је око 6 уста-
ша из Ба дље ви не у се ло Го ве ђе По ље, оп шти не Уља ник. Уста ше су од та-
мо шњих Ср ба тра жи ли но вац под прет њом, да ће их са со бом од ве сти. 
Тра жи ли су од по је ди на ца 500-1000 ди на ра. На овој на чин по ку пи ли су 
нов це од 5-6 Ср ба. За ово је са зна ла жан дар ме ри ја из Уља ни ка и спре чи-
ла да ље од у зи ма ње нов ца по уста ша ма. Уста ше, ко ји су ово чи ни ли пре-
по зна ти су од Ср ба из Го ве ђег По ља и њи хо ва име на су Ср би до ста ви ли 
жан дар ме ри ји у Уља ни ку, али уста ше за ово ни су ни ко ме од го ва ра ли.

Ак ци ја око пре ла за Ср ба на ри мо ка то лич ку ве ру за по че ла је још у 
ме се цу ју лу 1941 го ди не за по че ла  је још у ме се цу ју лу 1941 го ди не и тра је 
не пре ста но. Ову ак ци ју про во де хр ват ске вла сти уз по моћ уста ша. Хр-
ват ске вла сти на  сва ком ко ра ку пра ве при ти сак на  Ср бе да пре ђу на ри-
мо ка то лич ку ве ру. Ако ко ји Ср бин тре ба би ло шта од ко тар ске обла сти, 
он да га нај пре пи та, да ли је пре дао мол бу за пре лаз на ри мо ка то лич ку 
ве ру, па ако овај од го во ри да ни је, он да га без да ље га од би ја са ње го вом 
мол бом и ни ка кви се раз ло зи не ува жа ва ју, већ се јед но став но ка же „иди 
ку ћи, пре ђи нај пре на ри мо ка то лич ку ве ру, па он да ова мо до ђи.“

Ис та кли су се у про го ну Ср ба као уста ше: Чи шпер Сте во, Чи шпер 
Ан тун, Пи пић Ан тун, Пи пић Фра њо, То плак Фра њо, сви зе мљо рад ни ци 
из Уља ни ка; за тим Те рек Фра њо, мле кар и тр го вац, Ма врић Јо сип, сто-
лар - оба из Де жа нов ца. Дру гих уста ша по име ну не по зна јем.

Дру го ни шта не мо гу на ве сти, а на ис ка за но ми и про чи та но ми 
мо гу се за кле ти.

БО СА НАЦ Јо ван, оп штин ски пи сар из Ће ра ли ја, оп шти не исте, 
сре за Сла ти на, стар 26 го ди на, из ја вио је 14 мар та 1942 го ди не сле де ће:

Од мах на кон ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске не ки Хр ва ти 
из су сед них се ла Че те ко вац и Ба лин ци обу кли су се у уста шке уни фор ме 
и по че ли од мах уре до ва ти. Ови уста ше про ва љи ва ли су по но ћи у срп-
ске ку ће од во ди ли не ви не љу де у оп штин ски за твор у Ће ра ли је, где су 
не ке на мр тво ис пре би ја ли, а за тим пу сти ли. Не ке су по но ћи из во ди ли 
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у обли жњу шу му зва ну „Ли по вач ка бје ча“, где су их уби ја ли и та мо по-
ко па ли. Та ко су у но ћи од 27 на 28 ју ла 1941 го ди не од ве ли у на ве де ну 
шу му Ву ка ди но вић Та на си ју, зе мљо рад ни ка-до бро вољ ца; Бо сан ца Ни-
ко лу и Ста ри јаш Га вру, зе мљо рад ни ка - сви из Ће ра ли ја. Том при ли ком 
су у шу ми уби ли Ву ка ди но вић Та на си ју и та мо га по ко па ли, а Бо са нац 
Ни ко ла и Ста ри јаш Га вро по бе гли су, те се и са да не где кри ју у шу ми. 
При ли ком њи хо вог бе га уста ше су за њи ма пу ца ли и ра ни ли Ста ри јаш 
Га вру. Мно ге Ср бе су уста ше по но ћи из вла чи ли из ку ћа, од во ди ли у оп-
штин ски за твор и та мо их стра хо ви то зло ста вља ли. Ово ме зло ста вља њу 
ре до ви то су при су ство ва ли и жан дар ми из Сла тин ског Дре но ва. Ту кли 
су их кун да ци ма и шта по ви ма по це лом те лу и при том од њих зах те ва ли 
да псу ју Ср би ју, Кра ља Пе тра и Кра љи цу Ма ри ју, те да ви чу жи вео Па-
ве лић и Хр ват ска. Та ко су јед не не де ље у ме се цу ју лу 1941 го ди не уста ше 
На го Ан тун, До рин ка Стје пан, По точ ник Ав густ, Стар че вић Лу ка и Ко-
ко шка Ан тун из Бо ли на ца и Че те ко ва ца на пи ли се у го сти о ни уста шког 
та бор ни ка Хр го вић Кар ла у Ће ра ли ја ма и она ко пи ја ни оти шли у се ло 
Бо ка не, где су ухва ти ли код ку ће Ма тић Сте ву, ста рог око 70 го ди на и 
Ма тић Сте ву мла ђег, ста рог око 55 го ди на, ко је су оте ра ли у шу му зва ну 
„Рас тик“. Ту су их стра шно ту кли та ко, да Ма тић Сте во ста ри ји ни је мо-
гао ни ку да с ме ста. Уста ше су га још жи вог ба ци ли у јед ну ја му, по кри ли 
га гра њем и оста ви ли, где је на кон за до би ве них озле да умро. Ма ти ћа 
Сте ву мла ђег од ве зао је ку ћи ње гов брат Пе ро. Он још и сад бо лу је од 
за до би је них озле да.

По чет ком ме се ца ју ла 1941 го ди не јед не но ћи, ка да је па да ла ја ка 
ки ша и ра ди то га су мо ра ли сви љу ди би ти код ку ће, про ва ли ли су уста-
ше у ку ће Бо сан ца Па вла, Бо сан ца Ђу ре, Ву ка ди но вић Пан те ли је, Ста-
р јаш Алек се из Ће ра ли је, те Цве тић Сте ва на, Цве тић Ни ко ле и Ма тић 
Или је из Бо ка на. Из ових ку ћа из ве ли су их и у оп штин ски за твор у Ће-
ра ли ја ма до ве ли Бо са нац Ве ли ми ра, Бо са нац Ђу ру, Ву ка ди но вић Пан те-
ли ју и Ста ри јаш Га вру из Ће ра ли ја, те Цве тић Ни ко лу, Цве тић Та на си ју 
и Ма тић Јо цу из Бо ка на. Њих су уста ше у оп штин ском за тво ру исту ноћ 
у при су ству жан дар ма на мр тво ис ту кли. Уда ра ли су их кун да ци ма и 
шта по ви ма на ро чи то по ре бри ма и но га ма. Ово је зло ста вља ње тра ја-
ло од 23 ча са у но ћи до 7 ча со ва ују тро. Та да су им она ко пре мла ће ни ма 
на ре ди ли да иду сво јим ку ћа ма. Они ни су мо гли ста ти на но ге услед за-
до би је них по вре да, а уста ше су их и та да ту кли све док ни су из и шли из 
оп штин ског дво ри шта пу за ју ћи на но га ма и ру ка ма. Са ули це су их по-
ку пи ли ње го ви уку ћа ни и од не ли, или од ве зли ку ћа ма.

У ме се цу ју ну 1941 го ди не до шли су уста ше са жан дар ми ма у се-
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ло Ри јен ци и на ре ди ли се о ском кне зу да са зо ве на род на са ста нак то бож 
ра ди по ла га ња за кле тве Па ве ли ћу. Ка да су се љу ди са ку пи ли уста ше су 
из дво ји ли ка то ли ке и по сла ли ку ћа ма, а пра во слав не за др жа ли и та да су 
их без ика квог узро ка кун да ци ма и шта по ви ма ту кли, а за тим их те ра ли 
да из ло кви ца са пу та пи ју во ду го во ре ћи им, да се том во дом при че шћу-
ју. По сле то га оте ра ли су их у шта гље и на ре ди ли им да мо ра ју за гњу ри ти 
гла ве у се но и хр ка ти као да спа ва ју. При том су их уста ше ту кли, а осо-
би то оне, ко ји ни су до ста гла сно хр ка ли. По сле то га пра ви ли су уста ше 
с њи ма гим на сти ку на ре ђу ју ћи им, да ле жу у бла то и ди жу се, за тим да 
тр че и т.д.

Осим то га уста ше су по срп ским се ли ма стал но вр ши ли пре тре се 
ку ћа то бож тра же ћи оруж је и вој нич ку опре му. Том при ли ком су уста ше 
од у зи ма ли се ља ци ма су хо ме со, сла ни ну, ја ја и пи ће и то све од но си ли 
сво јим ку ћа ма, а ујед но су на ре ђи ва ли уку ћа ни ма, да им при ре ђу ју го-
спод ске руч ко ве. Раз у ме се ни су ни шта пла ћа ли. Не ки ма су од у зи ма ли 
и но вац. Та ко су про шло ле то од у зе ли од Ра дун ко вић Са ве из Ри је ва ца 
1000 ди на ра, а од Ра дун ко ви ћа Љу бо ја 4000 ди на ра. Ка да су на ве ден до-
шли у оп шти ну Ће ра ли је, да се при ту же ра ди оти ма чи не нов ца, ухва ти-
ли су их уста ше у оп шти ни ипре мла ти ли.

Ср би су услед ова квог по ступ ка уста ша и хр ват ских вла сти по 
но ћи мо ра ли на пу шта ти сво је до мо ве, те спа ва ти по шу ма ма и по љи ма, 
а ују тро се вра ћа ти сво јим ку ћа ма на по сао.

У ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не уста ше су на ре ђи ва ли Ср би ма да 
под но се мол бе за пре лаз на ри ко ка то лич ку ве ру. Оне, ко је то ни су хте ли, 
уста ше су од во ди ли у оштин ски за твор, где су их ту кли, а за тим их од во-
ди ли у за твор ко тар ске обла сти у По др. Сла ти ну, где су за др жа ва ни 10-
15 да на све док ни су пот пи са ли мол бе за пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру.

У ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не до шла је јед на гру па стра них уста-
ша у ја ко сти око 100 љу ди и сме сти ла се у ку ћу Ср би на Бо сан ца Ђу ре, 
ко ји је при сил но исе љен у Ср би ју. Ови уста ше днев но иду по срп ским се-
ли ма, те од у зи мљу од на ро да сви ње, ра ки ју, бра шно, маст, мед, би ци кле, 
на ки те и све што им се сви ђа. Све те ства ри од но се са со бом, а да за то 
ни ко ме ни шта не пла ћа ју. Ово не пре ста но па и са да чи не.

Ови стра ни уста ше у дру штву са до ма ћим уста ша ма до шли су око 
10 ја ну а ра 1942 го ди не, до ку ће Стар јаш Си ме, зе мљо рад ни ка из Ће ра-
ли ја, оте ра ли га у оп штин ски за твор ра ди то га што ни је под нео мол бу за 
пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру. У за тво ру су га ту кли и др жа ли 8 да на, а 
за то вре ме оте ра ли су му од ку ће јед но свин че и од не ли 45 ли та ра ра ки-
је. У исто вре ме за тво ри ли су у за твор ко тар ске обла сти у По др. Сла ти ни 
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и Бо сан ца Па вла, зе мљо рад ни ка из Ће ра ли ја ра ди то га што се на њи хо во 
на ре ђе ње ни је хтео са по ро ди цом да исе ли из сво је вла сти те ку ће. Ка да 
је ње гов син Ми ле до нео је сти сво ме оцу они су и ње га за тво ри ли, а за 
то вре ме ода гна ли су им од ку ће јед но свин че и од не ли бра шна а да ни су 
ни ком ни шта пла ти ли. Уста ше уоп ште са мо од Ср ба од у зи ма ју све што 
им тре ба а за од у зе те ства ри и жи ве жне на мир ни це ни су ни ком ни шта 
пла ћа ли.

На пра во слав ни Бо жић Ср би су уне ли у сво је ку ћа бо жић ну сла-
му, и хте ли по оби ча ју про сла ви ти Бо жић. То су опа зи ли уста ше и на-
ре ди ли им, да из не су из ку ћа сла му у ро ку од по ла са та, псу ју ћи им при 
то ме Бо жић и свет це. По сле то га  су им на ре ди ли да на сам Бо жић во зе 
др ва у уста шки стан, а не ки ма да та др ва ре жу. Ово су Ср би мо ра ли чи-
ни ти и на Но ву го ди ну, те на Бо го ја вља ње.

Јед но га да на по сле под не у ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не вра ћао се 
је из Ће ра ли ја ку ћи у Ба лин це Гво зде но вић Ђу ро, лу гар. Ње га су уста ше 
По точ ник Гу став и На го Ан тун оба из Ћет ков ца те још је дан не по зна ти 
из Но ве Бу ко ви це, са че ка ли на пу ту око 3 са та по сле под не и уби ли. За 
ово уби ство ни је се во ди ла ни ка ква ис тра га, а ни ти је тко за то од го ва-
рао.

Јед но га да на кон цем ме се ца ја ну а ра 1942 го ди не до шли су у се ло 
Бо ка не вла сте лин ски лу гар Флаш Емил из Ће ра ли ја са уста ша ма По точ-
ник Гу ста вом, На го Ан ту ном, те још не ким стра ним уста ша ма и на ре ди-
ли Ср би ма Ма тић Јо ци, Цве тић Ни ко ли, Ма тић Ми ли и Ра кић Бла го ју, 
да по ђу с њи ма у шу му ло ви ти ку не. Они су то као Ср би мо ра ли чи ни ти. 
Вра ћа ју ћи се исто га да на из шу ме ку ћи, а ка да су би ли на пу ту из ме ђу 
Ће ра ли ја и По др. Сла ти не у шу ми зва ној „Лу жња ко вац“ уста ше су ка-
за ли Ср би ма да по што ни су ни шта уло ви ли, да ће Ср би би ти зе че ви, а 
они лов ци, па су од мах по че ли пу ца ти на Ср бе и уби ли Цве тић Ни ко лу 
и Ма тић Ми лу а оста ла тро ји ца ус пе ла су да по бег ну у шу му. Ра кић Бла-
го је вра тио се из шу ме ку ћи, а Ма тић Јо ца и Цве тић Та на си је оста ли су и 
да ље у шу ми јер се бо је вра ти ти сво јим ку ћа ма. Ле ше ви уби је них ле жа ли 
су три да на на сне гу, јер их ни тко ни је смео ди ра ти. Че твр тог да на на ре-
ди ли су уста ше Лу ка чић Ра ди, зе мљо рад ни ку из Ће ра ли ја, да иде ле ше ве 
за тр па ти. Лу ка чић је оти шао и ни је се ви ше вра тио из шу ме. И по овом 
уби ству ни је се во ди ла ни ка ко ва ис тра га ни ти је тко за то од го ва рао.

На 12 ја ну а ра 1942 го ди не до шло је у се ло Ко мет ни ку до су ко ба 
из ме ђу Ср ба, ко ји су пред те ро ром уста ша из бе гли у шу му, ко јом при-
ли ком је по ги ну ло 5 уста ша. Сле де ћег да на до шли су уста ше из Во ћи на 
по ја ча ни са уста ша ма му сли ма ни ма из Бо сне и на ре ди ли Ср би ма из се-
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ла Ко мет ни ка, да се од мах сви спре ме, јер да ће то бож би ти пре се ље ни 
не ку да да ље, по што ће се ту во ди ти бор ба, па да на род не би стра дао 
Ср би су се спре ми ли, а уста ше су их од ве ли у Во ћин и та мо за тво ри ли у 
оп штин ски за твор. Те но ћи се је 24 Ср ба угу ши ло у за тво ру у Во ћи ну од 
ве ли ке пре тр па но сти. Су тра дан ра но на 14 ја ну а ра на пра во слав ну Но ву 
Го ди ну уста ше су пу сти ли ку ћа ма же не и де цу а му шкар це ста ри је од 13 
го ди на стре ља ли су. Та да је у Во ћи ну уби је но 463 Ср ба. Та ко су у се лу Ко-
мет ни ку оста ле са мо же не и ма ла де ца а му шкар ци су по би је ни.

У ме се цу фе бру а ру 1942 го ди не уби ли су уста ше у Ће ра ли ја ма 
Бо сан ца Са ву и Сте ву.

Уста ше и Хр ват ске вла сти по ру ши ли су још у про шлој го ди ни 
пра во слав не цр кве у По др. Сла ти ни, Но вој Бу ко ви ци, Ме дин ци ма и Во-
ћи ну. У Гор њем Ми хољ цу по че ли су ру ши ти, али са ру ше њем ни су још 
го то ви. Мно го Ср ба под ова квим те ро ром мо ра ло је пре ћи на ри мо ка-
то лич ку ве ру.

Ис та кли су се у про го ну Ср ба: ХЕР ГО ВИЋ Кар ло, тр го вац, уста-
шки та бор ник и прет сед ник оп шти не у Ће ра ли ја ма и ње гов син Јо сип 
ЛУ КАЦ Фра њо, зе мљо рад ник из Ба ли на ца. Он је брат по стри цу Лу кац 
Фра ње уста шког пот пу ков ни ка у За гре бу, ко ји је пре то га био у Оси је ку; 
СТАР ЧЕ ВИЋ Лу ка, зе мљо рад ник из Ба лин ка ца; ПО ТОЧ НИК Гу став; 
НА ГО Ан тон; КО КО ШКА Фра њо; ДО РИН КО Стје пан; ДО РИН КО Ан-
тон, сви зе мљо рад ни ци из Ће те ков ца; ШАР ФИ Вен цел, др жав ни лу гар 
из Ће ра ли ја; ФЛАШ Емил, вла сте лин ски лу гар из Ће ра ли ја; ФЛАШ Јоа, 
ба чвар ски по моћ ник из Ће ра ли ја и ШТЕ ФА НО ВИћ Кар ло ко вач из Ће-
ра ли ја.

Ја сам од лу чио да ра ди на пред опи са них те ро ра уста ша на пу стим 
Ће ра ли је и пре ђем у Ср би ју. На 6 фе бру а ра 1942 го ди не кре нуо сам на 
пут са про пу сни цом ко ју сам до био од ко тар ске обла сти у По др. Сла ти-
ни. Про пу сни ца је гла си ла до Ога ра крај Зе му на. Из Зе му на сам пре шао 
у Бе о град на 9 мар та 1942 го ди не са ту ђом по гра нич ном кар том. При је 
пре ла ска у Бе о град за др жа осам се ду ље вре ме на у Сре му у ме сту Бе жа-
ни ји код јед ног свог при ја те ља. Ов де ћу се из др жа ва ти особ ним ра дом.

Дру го ни шта ми ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но мо гу и 
да се за ку нем.

ВИ ДА КО ВИЋ Ми тро фан, игу ман у ма на сти ру у Вел. Ре ме ти 
стар 61 го ди ну из ја вио је 15 сеп тем бра 1941 го ди не сле де ће:

На Ви дов-да н 28 ју на о.г. око 5 са ти по под не до шло је у Ма на стир 
у Ве ли ке Ре ме те око 10-15 уста ша у уста шкој уни фор ми. Про ва ли ли су 
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у мо ју со бу са на пе ре ним пу шка ма, ис те ра ли ме на ход ник и на ре ди ли 
ми да лег нем на па тос на тр бух са на пред ис пру же ним ру ка ма. Већ при је 
ме не ле жа ли су на ход ни ку на ма на стир ском па то су на тр бу ху са на пред 
ис пру же ним ру ка ма два те о ло га и је дан ђак ма на стир ски, ко ји су се та да 
за те кли у ма на сти ру.

Игу ман Ба бић Ме лен ти је, и на ме сник Го вор чи нов Са ва на ла зи ли 
су се у то вре ме у по љу на ма на стир ској еко но ми ји, па су их уста ше та мо 
на шле и до тје ра ле у ма на стир.

Док смо ми ле жа ли на по ду, до тле су уста ше са игу ма ном Ме лен-
ти јем пре тра жив ши сав ма на стир тра же ћи но вац. По тврд њи игу ма на 
Ме лен ти ја на шли су и од не ли не што пре ко 15000 ди на ра. Игу ма на Ме-
лен ти ја су, ка ко он то твр ди, ту кли кун да ком и пу шча ним це ви ма у ре-
бра, те ћу шка ли. Ме не су пре тра жи ли и на шли код ме не око 1000 ди на ра, 
али су ми тај но вац по вра ти ли са из ја вом, да они не тре ба ју мој но вац.

На ме сни ка Го вор чи нов Са ву и два те о ло га су ве за ли у лан це, те 
јед ног ма на стир ског ђа ка и све их оте ра ли у Пе тро ва ра дин, али су исти 
су тра дан би ли пу ште ни.

По сле то га су се три уста ше стал но на ста ни ле у ма на сти ру, где су 
се и хра ни ли, а за да ћа им је би ла да над зи ру рад и кре та ње нас ка лу ђе ра, 
а на ро чи то ме не. Ме ни су на ро чи то за бра ни ли из лаз из со бе, а пра ти ли 
су нас и у ма на стир ску цр кву. Је ли су за јед но с на ма ка лу ђе ри ма.

Јед не но ћи су ова три уста ша пу ца ли из пу ша ка и ис па ли ли око 
60 ме та ка. Ми смо та да би ли у стра ху, јер ни смо зна ли о че му се ра ди. 
Ме ђу тим су тра дан смо до зна ли да су се уста ше би ли на пи ли и она ко пи-
ја ни пу ца ли.

На 25 ав гу ста ове го ди не ухап си ли су сре ски пи сар ТОТ и уста ше 
ме не и Го вор чи нов Са ву и от пра ти ли у Ириг где су нас за тво ри ли у ку ћу 
Стој ши ћа. На 28 ав гу ста о.г. от пре ми ли су нас два и још 10 ка лу ђе ра из 
Фру шко-гор ских ма на сти ра уз прат њу од три жан дар ма у Слав. По же гу, 
где смо сти гли на 29 ав гу ста о.г. ују тро. На же ле знич кој ста ни ци су нас 
до че ка ли жан дар ми и уста ше и от пре ми ли нас кон цен тра ци о ни ло гор.

У ло го ру смо мо ра ли ра ди ти нај те же фи зич ке по сло ве ву ћи ко ли-
ца са шљун ком и кре чом, ко па ти за ход ске ка на ле и ја ме, те за тр па ва ти, 
пре на ша ти сла му из јед не ба ра ке у дру гу те у шта ле.

На 31 ав гу ста ове го ди не мо ра ли су сви ка лу ђе ри по на ре ђе њу 
уста ша, осим ме не, да за тр па ва ју по у би ја не Ср бе из Бо сне ко ји су још 
при је на шег до ла ска у овом ло го ру би ли из ма шин ских пу ша ка уби је ни и 
са мо по вр шно за ко па ни та ко, да су ле ше ви по че ли већ смр де ти. Ка лу ђе-
ри су мо ра ли до ву ћи креч, по ли ти кре чом ле ше ве и на ве сти још зе мље. 
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На ре ђе ње за овај по сао са оп штио им је је дан уста ша са ре чи ма: „Ха ђи је, 
хај де мо на ћа бу“.

Ја сам на 9 сеп тем бра о.г. до шао из Сла вон ске По же ге са тран-
спор том ова мо у Бе о град.

Пред њи ис каз ми је про чи тан, ја га усва јам као свој ипот пи су јем.

МАЈ СТО РО ВИЋ Бра ни слав, сту дент пра ва из Ру ме, стар 21 г., 
ИГРИЋ Ђор ђе, ђак VIIIраз. гим на зи је из Ру ме, стар 19 го ди на, СТО ЈА-
НО ВИЋ Спа со, тр го вач ки по моћ ник из Ру ме, стар 43 го ди не из ја ви ли су 
су гла сно 18 фе бру а ра 1942 го ди не сле де ће:

У ме се цу ју лу 1941 го ди не од ве де ни су по уста ша ма из Ру ме: Пе-
то ше вић Бран ко, учи тељ; Јо ва но вић Ла зар, кро јач; Спа јић Бран ко, тр го-
вац; Жи ва но вић, учи тељ.

У ме се цу сеп тем бру 1941 го ди не од ве де ни су по уста ша ма из Ру ме 
Ба бин Бо ри вој, трг. по моћ ник, те још не ки ко ло ни сти са на се ља „Ти во-
ли“ крај Ру ме, чи јих се име на са да не мо же мо се ти ти.

У ме се цу де цем бру 1941 го ди не од ве ден је по уста ша ма То лић 
Сте ван, ра тар из Ру ме.

Сви су ови од ве де ни у прав цу За гре ба и за њи хо ву суд би ну се ни-
шта не зна.

По чет ком ја ну а ра 1942 го ди не на ста ло је хап ше ње Ср ба у ве ћим 
ма са ма у сре зу Ру ма и Ириг. Ова хап ше ња вр ше под из ли ком да про го-
не ко му ни сте, а у ства ри свр ха ових хап ше ња јест, да се на род при си ли 
на пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру. Ухап ше не у за тво ри ма зло ста вља ју и 
пре по ру ча ва ју им пре ла же ње на ри мо ка то лич ку ве ру, па да ће опет би ти 
мир ни. Оне ко ји обе ћа ју да ће пре ћи на ри мо ка то лич ку ве ру, пу шта ју на 
сло бо ду. По је дин ци ма под ме ћу ко му ни стич ке лет ке па их он да хап се и 
на тај на чин за пла шу ју оста ле Ср бе. Ово нај ви ше чи ни учи тељ БА КУ-
ЛИЋ из Ри ви це сре за ири шког, ко ји је ина че ро дом из Дал ма ци је.

У по је ди ним се ли ма уста ше са зо ву на род на збор. Већ уна пред 
на ђу јед ног чо ве ка, ко ји на ро ду пре по ру чи, да пре ђу ка ри мо ка то лич ку 
ве ру обе ћа ва ју ћи да ће он да би ти ми ран, а у про тив ном мо ра да се исе ли, 
а сву имо ви ну да оста ви.

Ако тко од сре ског на чел ства под не се ка кву мол бу или што за мо-
ли од Ср ба, он да му се ка же да тре ба нај при је да пре ђе на ри мо ка то лич ку 
ве ру, па да ће му се он да мол ба по вољ но ре ши ти. У сре ском на чел ству 
по сто је већ штам па ни обра сци мол ба за пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру. 
У овим мол ба ма већ сто ји на пи са но, да до тич ни мо ли оц мо ли да се вра-
ти у пра де дов ску ве ру и да се ка је да је био та ко ду го Грч ко-ис точ њак.
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Срп ско-пра во слав не цр кве све су за тво ре не и за пе ча ће не, а при је 
то га су по уста ша ма опљач ка не. На ро чи то су уста ше опљач ка ли све Фру-
шко гор ске ма на сти ре, све дра го це не и дру ге вред не ства ри, те ис то ри-
ске зна ме ни то сти, ка ко из цр ка ва, та ко и из Фру шко-гор ских ма на сти ра 
уста ше од не ли. У ма на сти ри ма су по ста вље ни ко ме са ри.

У сре зу рум ском пре шло је до са да 10% Ср ба а у сре зу ири шком 
око 15% Ср ба на ри мо ка то лич ку ве ру.

У ме се цу ја ну а ра 1942 го ди не до шло је око 30 уста ша на бр до 
Стра жи ло во крај Срем. Кар ло ва ца и спо ме ник Бран ка Ра ди че ви ћа пот-
пу но су уни шти ли раз лу пав ши га у ко ма де.

У про го ни ма и на сил ном по ка то ли ча ва њу Ср ба ис ти чу се: Бар-
дић Вла да, ко тар ски пре стој ник у Ири гу, Шти глиц, апо те кар у Ири гу и 
уста шки ло гор ник; Ба ку лић учи тељ из Ри ви це, сре за ири шког, те ви ше 
уста шких ор га на из За гре ба и Ву ко ва ра, ко ји ма не зна мо име на.

Из го ре на ве де них раз ло га ми смо ју че на пу сти ли Ру му и исти 
дан уве че сти гли у Бе о град. Из Зе му на смо пре шли пре ко ле да у Бе о град 
а под пла ти ли смо чи нов ни ка хр ват ске по ли ци је у Зе му ну са две ки ле 
сла ни не и два па ра ко ба си ца.

Ов де у Бе о гра ду по ма га ће нас ро ди те љи па ће мо на ста ви ти шко-
ле да ље.

Дру го ни шта не ма мо из ја ви ти, а на из ја вље но и про чи та но мо же-
мо се и за кле ти.

БА ЈИЋ Ђор ђе, адво кат ски при прав ник из Ири га, сре за истог, 
стар 40 го ди на из ка зао је 3 мар та 1942 го ди не сле де ће:

Око по ло ви це ме се ца ју ла 1941 го ди не до шли су ка ми о ном у Ириг 
уста ше и од ве ли у Пе тро ва ра дин Би ро вље вић Јо ва на, оп штин ског бла гај-
ни ка из Не ра ди на; Опа чи ћа, оп штин ског жи во да ра /шин те ра/ из Ири га; 
Про ки ћа Јо ва на, кро ја ча из Ири га и још јед ног се ља ка на дим ком „Бе ља“. 
У Пе тро ва ра ди ну су сву че тво ри цу уста ше зло ста вља ли и на кон не ко-
ли ко да на у ка ми о ну пре ве зли их пре ко Ири га за Срем ску Ми тро ви цу. 
Ови Ср би би ли су та да цр ни у ли цу од уда ра ца ко је су до би ли. Уста ше 
су на мер но за у ста ви ли ка ми он у сре ди ни Ири га да жи тељ ство мо же бо-
ље ви де ти ову че тво ри цу ис пре би ја них Ср ба. Опа чић услед за до би је них 
озле да умро у Срем. Ми тро ви ци; Би ро вље вић је пу штен ку ћи, пре шао 
на ри мо ка то лич ку ве ру и са да је оп штин ски бе ле жник у Ри ви ци, а оста-
ла су дво ји ца од ве де ни у За греб и о њи хо вој се суд би ни се ни шта не зна.

У но ћи од 24 на 25 ја ну а ра 1942 го ди не до шли су уста ше у Ириг 
из ве ли из ста но ва 7 Ср ба и на са о ни ца ма их од ве ли у Ру му. Од ве де ни 
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су Ма ле ше вић Ла зар, бан ков ни чи нов ник; ко ји је пред крат ко вре ме до-
шао као за ро бље ник из Не мач ке; Обре но вић Па вле, тр го вац; Обре но вић 
Дми тар, ста клар; Ми шки ће вић То дор, тр го вац; Ма тић Јо ван, зе мљо рад-
ник; Са во, пе кар, зва ни „Гор ча“ и још је дан, чи јег се име на са да ви ше не 
се ћам. Узрок њи хо вог од во ђе ња ни је по знат. Они се сви и са да на ла зе у 
за тво ру у Ру ми.

Тих да на уста ше су вр ши ли хап ше ња и у свим окол ним срп ским 
се ли ма сре за Ириг и Ру ма. Та ко су у Ја ску ухап си ли и од ве ли 58 Ср ба. У 
Бе ше но ву ухап си ли су и од ве ли око 60 Ср ба; у Врд ни ку ухап си ли су и 
од ве ли око 40 Ср ба и Хр ва та за јед но. За дру га ме ста ни је ми по знат број 
ухап ше них и од ве де них. У за тво ри ма у Ру ми има са да око 1000 за тво ре-
них Ср ба из рум ског и ири шког сре за.

У но ћи 7 на 8 фе бру а ра 1942 го ди не ухва ти ли су жан дар ми на 
спа ва њу у шта ли Ма ти ћа Ђу ру, зе мљо рад ни ка, си на већ од ве де ног Ма-
ти ћа Јо ва на. На 8 фе бру а ра 1942 го ди не до ве ли су жан дар ми у Ириг из 
Бе ша но ва Па шћан Ро ма на, бив шег ка лу ђе ра ма на сти ра Бе о чин, Па шћан 
је био об у чен у чет нич ко оде ло и имао је код се бе чет нич ку ле ги ти ма ци ју 
Ко сте Пе ћан ца. На 10 фе бру а ра 1942 го ди не три жан дар ма спро во ди ли 
су Ма ти ћа Ђу ру и Па шћа на Ро ма на из Ири га у Ру му. На пу ту из ме ђу 
Ири га и Ру ме жан дар ми су уби је ни по не по зна тим осо ба ма, а Ма тић и 
Па шћан осло бо ђе ни. По сле ово га слу ча ја на ста ло је ма сов но хап ше ње 
Ср ба у Ири гу, али ме ни о то ме по бли же ни је ни шта не по зна то, јер сам ја 
од мах су тра дан на пу стио Ириг.

На сил но по ка то ли ча ва ње Ср ба у сре зу ири шком за по че ло је још 
про шлог ле та. По ка то ли ча ва ње вр ши ли су уста ше уз по моћ вла сти по-
мо ћу ра зних три ко ва. Та ко су по је ди ним Ср би ма под ме та ли ко му ни-
стич ке лет ке и у ве зи то га хап си ли их. По сле то га су им пред ла га ли, да 
пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру, па да ће та да би ти пу ште ни на сло бо ду. 
Та кав је био слу чај са бра ћом Бр кић, си но ви ма Бр кић Ла за ра из Ри ви це.

У ме се цу ок то бру 1941 го ди не ишао је кроз ме сто Пр ња вор Бе ше-
но во чи нов ник фи нан ци ске кон тро ле Тев шић опо ми њао Ср бе, да мо ра ју 
пре ћи на ри мо ка то лич ку ве ру, јер да ће у про тив ном би ти сви уби је ни. 
Од мах је ку пио пот пи се на јед ном та ба ку па пи ра од оних Ср ба, ко ји су 
му у стра ху из ја ви ли, да су вољ ни пре ћи на ри мо ка то лич ку ве ру. По сле 
то га у ово чи сто срп ско се ло до шао је из За гре ба је дан ри мо ка то лич ки 
све ште ник да из вр ши пре лаз, али су у зад њи час мно ги Ср би од у ста ли 
од то га.

Не ке Ср бе без ика квог раз ло га до во де у ло гор у Ириг и он да од 
њих и њи хо ве род би не тра же, да пот пи шу очи то ва ње за пре лаз на ри-
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мо ка то лич ку ве ру, па оне ко ји то из вр ше пу шта ју на сло бо ду. То је био 
слу чај са 14 Ср ба из Ри ви це ко је су по чет ком фе бру а ра до те ра ли у Ириг.

У по след ње вре ме оп шти не су по зи ва ле све Ср бе, ко ји има ду по-
сед пре ко 10 ју та ра зе мље и пи та ли их да ли хо ће да се ко ло ни зи ра ју и 
ти ме их стра хом при си ља ва ли на пре лаз на ри мо ка то ли чу ве ру.

Све ка лу ђе ре из срп ско пра во слав них ма на сти ра у Фру шкој Го ри 
уста ше и хр ват ске вла сти су рас те ра ли, а ма на стир ска има ња су за пле-
ни ли у ко рист Хр ват ске др жа ве. Ма на стир ским има њи ма са да упра вља-
ју по себ ни ко ме са ри. Је ди но је остао ма на стир Хо по во, јер су та мо од 
ра ни је би ле ру ске ка лу ђе ри це и у њих хр ват ске вла сти и уста ше не ди ра-
ју. Све срп ско пра во слав не цр кве су за тво ре не а све ште ни ци раз ју ре ни.

На сил но по ка то ли ча ва ње до са да ни је ус пе ло, јер се на род то ме 
опи ре. Осим по је ди на ца сви су оста ли у пра во слав ној ве ри.

Уста ше, ко ји су се  и сти ца ли у про го ну про тив Ср ба је су: СТИ-
ГЛИЋ То ми слав, апо те кар и уста шки ло гор ник; ДЕ ЛОС Ни ко ла, грун-
тов ни чар и уста шки ло гор ник; БАР ДИЋ Мир ко, грун тов ни чар; ТЕВ-
ШИЋ, чи нов ник фин. кон тро ле, а са да чи нов ник код сре ског на чел ства; 
БАР ДИЋ Дра ган, ко тар ски пре стој ник; БЕР, ко тар ски ве те ри нар; ЧУ-
ЛИГ, тр го вач ки пут ник, ко ји је до шао из Бе о гра да, а же на му као Срп-
ки ња жи ви са да у Бе о гра ду; ПЕ ТРИ ЛА Иван, зе мљо рад ник; ХЛАД НИ 
Ма ти ја, зе мљо рад ник сви из Ири га; БА КУ ЛИЋ, учи тељ из Ри ви це, ко ји 
је ро дом из Дал ма ци је; до ла зи ли су у Ириг ре до ви то и стра ни уста ше, 
али ја не знам ода кле су, ни ти ка ко се зо ву.

Ја сам из на пред на ве де них раз ло га на 11 фе бру а ра 1942 го ди не 
на пу стио Ириг у на ме ри да пре ђем у Ср би ју. На пут сам кре нуо са про-
пу сни цом ко ју сам до био још мно го ра ни је од ко тар ске обла сти у Ири гу. 
За др жа вао сам се код мо је род би не у не ким ме сти ма Сре ма све до 1 мар-
та 1942 го ди не, ка да сам сти гао у Зе мун и на јед ном не мач ком ка ми о ну 
пре шао у Бе о град. Ов де ћу се из др жа ва ти лич ним ра дом.

Дру го ни шта не мам, ис ка за ти а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
и да се за ку нем.

ЖИВ КО ВИЋ Сте ван, зе мљо рад ник из Бос. Гра хо ва, сре за исто-
га, стар 50 го ди на из ја вио је 25 сеп тем бра 1941 го ди не сле де ће:

Од мах по сли је сло ма Ју го сла ви је до шла је у Бос. Гра хо во та ли-
јан ска вој ска и док је она би ла та мо, Ср би су би ли мир ни и ни ко их ни је 
ди рао.

Кон цем ме се ца ма ја о.г. по ву кла се је та ли јан ска вој ска из Бос.  
Гра хо ва и око ли це и од мах по сли је то га до шла је у Гра хо во јед на уста-
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шка бан да из се ла Об љај, сре за Гра хо во у ја ко сти од 30 љу ди. Ова уста-
шка бан да би ла је са ста вље на од се ља ка ри мо-ка то ли ка из се ла Об ља ја, а 
пред во дио их је ри мо-ка то лич ки жуп ник из се ла Об ља ја, те се љак Са рић 
Сти по из истог ме ста. Од мах су у Бос. Гра хо ву и су сед ним се ли ма по ку-
пи ли ви ђе ни је Ср бе. По ку пи ли су из Гра хо ва ме сног пра во слав ног све-
ште ни ка бив шег прет сед ни ка оп шти не, те око 20 дру гих ви ђе ни јих Ср ба 
из мје ста и око ли це. Све ове Ср бе за тво ри ли су у за твор сре ског су да, 
где су их др жа ли 15-20 да на и за то су их вре ме уста ше стра шно зло ста-
вља ли. Ка сни је су их от пре ми ли ау то бу сом у прав цу Бен ков ца. Се љак 
Ра шу ла Пе тар од стра шног зло ста вља ња био је то ли ко осла био и из ну-
рен, да ни је мо гао ни ти ући у ау то бу ос, па су га уста ше уни је ли. Шта је 
да ље би ло са овим Ср би ма ни ко ни шта не зна ка за ти, јер им се је из гу био 
сва ки траг.

По сле то га су исти уста ше на ста ви ли те ро ром и з ло дје ли ма у Гра-
хо ву и окол ним срп ским се ли ма. За тво ри ли су љу де, а же не и дје цу ту кли 
и сва ко ја ко му чи ли.

Пљач ка ли су по срп ским ку ћа ма и од но си ли но вац, су хо ме со, 
жи то бра шно и све дру ге вред ни је ства ри. Љу де су пре сре та ли по пу те-
ви ма и ски да ли са њих бо љи пар ци пе ла. Ишли по срп ским се ли ма и ако 
су ви дје ли у ко га бо ље те ле на ре ди ли  су му, да га до тје ра њи ма. Све бо ље 
ко ње, ко ји су би ли вра ће ни из вој ске а вла сни штво Ср ба су, ови ма су од-
у зи ма ли и да ва ли се ља ци ма Хр ва ти ма и му сли ма ни ма.

Уста ше су уце њи ва ли Ср бе-тр гов це и бо га ти је се ља ке са сво та-
ма од 10-150.000 ди на ра, пре те ћи им се, да ће их уби ти, ако ове сво те не 
по ло же. Та ко су уце ни ли Мо ми ћа Ни ко лу, пред у зи ма ча из Бос. Гра хо-
ва за су му од 110.000 ди на ра. Мо мић ни је имао го то вог нов ца, не го им 
је ну дио уло жну књи жи цу од 700.000 ди на ра, све оно што је уло же но у 
бан ка ма и та ко је све њи хо во, већ да тра же го тов но вац. Он им је на то 
по ну дио да га пу сте, да от пу ту је у Книн и да та мо про да ку ћу, па да ће им 
до не ти но вац. Они га ни су хте ли пу сти ти, већ су и ње га от пре ми ли пре-
ма Бен ков цу са оста лим Ср би ма и од та да се за ње га не зна.

Уци је ни ли су Аре жи на Ни ко лу, тр гов ца и ка фе џи ју из Бос. Гра хо-
ва за сво ту од 30.000 ди на ра. Аре жи на ни је имао да по ло жи ове сво те па 
су и ње га уста ше оте ра ле пре ма Бен ков цу и од та да му се из гу био сва ки 
траг.

Уци је ни ли су До бри је ви ћа Ми ло ша, тр гов ца из Бос. Гра хо ва за 
сво ту од 150.000 ди на ра. Он ми је по ло жио 50.000 ди на ра, а оста ло ни је 
имао. Уста ше су при ми ли 50.000 ди на ра, али су га ипак оте ра ли пре ма 
Бен ков цу и од та да му се из гу био сва ки траг.
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Уци је ни ли су До бри је вић Пе тра, тр гов ца из Бос. Гра хо ва за сво ту 
од 50.000 ди на ра. До бри је вић ову сво ту ни је по ло жио јер ни је имао нов-
ца, па су га за то уста ше оте ра ле пре ма Бен ков цу и од та да му се из гу био 
сва ки  траг.

Уци је ни ли су Аре жи на Миљ ка, бив шег на род ног по сла ни ка из 
Бос. Гра хо ва за сво ту од 100.000 ди на ра. Он је по бе гао у Бе о град.

Уста ше су уоп ће чи ни ли сва ко ја ка на си ља над бес по моћ ним срп-
ским на ро дом у Гра хо ву и око ли ци.

Исти уста ше за па ли ли су дви је срп ске цр кве код се ла Др ва ра, ко је 
су пот пу но из го ре ле. У се лу Стр ми ци срп ску цр кву су пот пу но де мо ли-
ра ли.

Око по ло ви це ме се ца ју на о.г. по че ла је до ла зи ти у Бос. Гра хо во 
и окол на срп ска се ла та ко ђер јед на уста шка бан да са ста вље на од му сли-
ма на из Лив на. И ова уста шка бан да ста ви ла се под вођ ство ри мо ка то-
лич ког жуп ни ка из се ла Об ља ја, па је за јед но са уста ша ма - ка то ли ци ма 
пљач ка ле Ср бе у Бос. Гра хо ву и оста лим срп ским се ли ма, те вр ши ла над 
њи ма на пред опи са на на си ља.

Ја сам по бе гао из Бос. Гра хо ва пред ме сец да на.
Пред њи за пи снич ки ис каз ми је про чи тан и ја га усва јам као свој 

и пот пи су јем.

БУР САЋ Кри сти на, при ма ља /ба би ца/ из Ото ка, оп шти не исте, 
сре за Бос. Кру па, ста ра 55 го ди на, удо ви ца и ДРА ЖИЋ Ја ња, до ма ћи ца 
су пру га тр гов ца из Ото ка, ста ра 40 го ди на из ја ви ле су су гла сно 11 ок то-
бра 1941 го ди не сле де ће:

По сле сло ма Ју го сла ви је до шла је у Бос. Кру пу и Оток не мач ка 
вој ска, ко ја је та мо би ла око 3 тјед на, а по сли је ју је за ми је ни ла та ли-
јан ска вој ска, ко ја је на пу сти ла овај крај по ло ви цом ју ла о.г. Док је та мо 
би ла не мач ка и та ли јан ска вој ска био је мир и ред. Не мач ка вој ска је од 
свих без раз ли ке од у зе ла оруж је и сва ко ме је лич на и имов на без бед ност 
би ла оси гу ра на.

На кон од ла ска та ли јан ске вој ске хр ват ске вла сти су од мах на о ру-
жа ле са вој нич ким пу шка ма све му сли ма не сре за Бос. Кру па. Ови су се 
му сли ма ни про гла си ли уста ша ма.

Од мах по сле од ла ска та ли јан ске вој ске уста ше су по че ли ку пи ти-
све углед ни је Ср бе из Ото ка и свих се ла сре за Бос. Кру па и от пре ма ти их 
у Го спић, - на вод но на при си лан рад. Та да су по ку пље ни и от пре мље ни у 
Го спић из Ото ка: Дра жић Си мо, тр го вац и Га јић Ду шан, тр го вац. Из се ла 
Бу ше вић: Шко рић Мир ко, тр го вац, Ка ран Сте во суд ски гла сник; Ту мић 
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Ни ко ла, те жак и Ма ти јан Об рад, те жак. Из се ла Љу си на: Ни ко лић Ми ле, 
пен зи о нер; Мар ја но вић Ми лан, суд ски гла сник и Илић Па јо, пен зи о нер; 
из се ла Гло ди на Ра ше та Ра де, те жак; Та тић Ва со,тр го вац и Да кић Ни ко ла, 
те жак. Име на дру гих се не се ћа мо. Та да је от пре мље но у Го спић из Ото ка 
и окол них се ла укуп но око 150 углед них Ср ба. О њи хо вој  суд би ни ни ко 
ни шта не зна.

На 26 ју ла о.г. по че ли уста ше ку пи ти Ср бе из окол них се ла до-
во ди ти их у Оток и та мо их уби ја ти. Ово су на ста ви ли и сле де ћих да на. 
Ску пи не Ср ба до во ди ли су из окол них се ла на мост у Ото ку, ко ји во ди 
пре ко ре ке Уне, та мо су их на мо сту уби ја ли се ки ром и њи хо ве ле ше ве 
ба ца ли у во ду. Овај по кољ у сре зу Бос. Кру па тра јао је не пре кид но од 26 
ју ла до 4 ав гу ста ове го ди не.

На 27 ју ла о.г. био је по не де љак - ва шар ски дан у Бос. Кру пи уста-
ше су ку пи ли све Ср бе, ко ји су тај дан до шли на ва шар и од мах их од во-
ди ли до Кра ље ва До ма у мје сту, где су већ би ле ис ко па не ја ме, ту су их 
уби ја ли и њи хо ве ле ше ве у ис ко па не ја ме ба ци ли. Ове ја ме мо ра ли су 
још при је ис ко па ти на при сил ном ра ду ђа ци Ср би.

Из Ото ка уби је ни тај дан у Бос. Кру пи: Шко рић Алек са, тр го вац 
Ни ко лић Те шо, те жак; Ни ко лић Па вле тр го вац; 3ец Или ја, те жак; Пра у-
љац Ни ко ла, те жак; те мно ги дру ги, чи јих се име на са да ви ше не се ћа мо. 
Зна мо да је тај дан на ва ша ру у Бос. Кру пи по уста ша ма ухва ће но и код 
Кра ље вог До ма уби је но око 1000 Ср ба, ко ји су би ли до шли на ва шар. Тај 
дан су још у три ка ми о на Ср би од ве де ни Цр ном Је зе ру и та мо уби је ни, а 
ле ше ви њи хо ви ба че ни у је зе ро.

За чи та во то вре ме т.ј. од 26 ју ла до 4 ав гу ста уби ја ли на ли цу мје-
ста нај при је љу де, а по сли је све од ре да, ко га су год на шли, без об зи ра 
на спол и ста рост. По на шој оце ни уби је но је у сре зу Бос. Кру па ви ше од 
по ло ви це свих Ср ба.

У се лу Ото ку уби је ни су у то вре ме  сле де ћи: Бур саћ Пе тар, го сти-
о ни чар, муж пре слу ша не Кри сти не; Ра до ше вић Ми ћо, жел. рад ник; Се-
ми зо вић Ђор ђе, те жак; Кне же вић Ни ки фор, тр го вац; Мар мут Ни ко ла, 
го сти о ни чар; Га јић Мир ко, тр го вац; Кан тар Лу ка пен зи о нер; Боро је вић 
Љу бан, те жак; Ћу ли брк Ми ла дин, те жак; Ре ци ја Ђу кан, те жак; Сан трач 
Лу ка, пе кар и ње го ва же на Сав ка; Ми кић Ста ка, го сти о ни чар ка; Ста-
пар Мар ко, го сти о ни чар и ње го ва уну ка На да, ста ра 17 го ди на; Ћу ли брк 
Ми лан, те жак; Ћу ли брк Мир ко, те жак; Ћу ли брк Ду шан, те жак; те мно ги 
дру ги чи јих се име на са да ви ше не мо же мо сје ти ти. Тих да на уби је но је 
у са мом ме сту Ото ку пре ма спи ску, ко ји су но си ли уста ше, око 500 Ср ба 
ка ко су то они са ми твр ди ли и хва ли ли се, а ми ми сли мо да их је уби је но 
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мно го ви ше, јер уста ше ни су све уби је не уно си ли у спи сак, а на ро чи то не 
оне, ко је су уби ја ли у њи хо вим ку ћа ма. Ср би су у ме сту Ото ку пот пу но 
ис тре бље ни. За вре ме опи са ног по ко ља ни је се спа сао ни ти је дан му шка-
рац, већ са мо не ко ли ко же на и де це.

Исто доб но са по ко љем вр ши ли су уста ше по срп ским се ли ма и 
си ло ва ња ма ло доб них де вој чи ца, ко је су по сле то га уби ја ли.

На да ље су у то вре ме уста ше вр ши ли и пљач ку имо ви не по срп-
ским се ли ма сре за Бос. Кру па. Од ве зли су сву по крет ну имо ви ну, као 
ро бу, жи то, ра ки ју, су хо ме со, кај мак, сир и све дру го што су на шли по 
ку ћа ма, а сто ку су из сво јих се ла ода гна ли у сво ја се ла.

По сле из вр ше ног по ко ља и пљач ке па ли ли су ку ће, те ру ши ли и 
па ли ли цр кве.

У Ото ку вр ши ли су уста ше пљач ку на 31 ју ла о.г. Ми смо гле да ли 
ка ко из на ших до мо ва из но се жи вот не на мир ни це ро бу и све дру го до 
што су год до шли.

Уста ше по ру шли цр кве у Бос. Кру пи, те се ли ма: Иван ска, Ба ња-
ни, и Бу ше вић, те уоп ште по свим срп ским се ли ма. У се лу Бу ше ви ћу су 
по ру ши ли со кол ски дом.

Опи са не по ко ље и пљач ке, си ло ва ња и па ле же вр ши ли су уста ше 
Му сли ма ни из се ла Оток, Је зер ско, Бу жим, Бу ше вић и Пи шта ли на, сре-
за Бос. Кру па. Пред во дио их је Омер че ха јић Ху сни ја, бри цо из Ото ка и 
Бе шић Ибра хим, пе кар. Осо би то су се ис ти ца ли у по ко љу и пљач ки уста-
ше: Ра мић Ђeмо, Бра тић Mустафа, тeжак; Нeшић Ка сим, тeжак; Mуjагић 
Ку шим, те жак, Бе шић Ет хем, те жак, Бра тић Му ха мед, сто лар; Су љић Ху-
се ин, ђак гра ђан ске шко ле, Ко мић Ав да га, ме сар, сви из Ото ка.

Кер кез Пе ро, бив ши лу гар, Ср бин од мах се је при дру жио уста ша-
ма пре шао на ри мо ка то лач ку ве ру и мет нуо на гла ву фес. Он је за јед но са 
уста ша ма - Му сли ма ни ма уби јао Ср бе. Са да се исти на ла зи у Бе о гра ду 
као ко чи јаш.

У Ото ку су Ср бе за шти ћи ва ли Хр ва ти: Та јић Слав ко и Стан ко, 
го сти о ни ча ри; Биршл Јо сип, над зор ник пу те ва; Лон ча рић Јо шко и ма ти 
му Ма ри ја, по сед ни ци. Хр ва ти из Ото ка ни су уоп ште су де ло ва ли у пљач-
ки и по ко љу Ср ба, већ су то чи ни ли са мо Му сли ма ни.

Ми смо се спа си ле ти ме што смо се са кри ле за вре ме по ко ља у 
хр ват ске ку ће и то ја Бур саћ Кри сти на би ла сам са кри ве на у ку ћи Та ји ћа 
Слав ка и Стан ка, а ја Дра жић Ја ња би ла сам са кри ве ва у ку ћи Биршл Јо-
си па и ње го ве пу ни це Лон ча рић Ма ри је.

Ја Бур саћ Кри сти на по шла сам из Ото ка за Бе о град на 25 ав гу ста 
ка мо сам сти гла на 26 ав гу ста о.г. а ја Дра жић Ја ња по шла сам из Ото ка15 
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ав гу ста, ка мо сам сти гла 16 ав гу ста о.г.
Пред њи ис каз нам је про чи тан и ми га усва ја мо као наш и пот пи-

су је мо.

БУ ХА ВАЦ Ни ко ла, тр го вац стар 48 го ди на, оже њен, БИ ХА ВАЦ 
Ми ле, го сти о ни чар, стар 51 го ди ну; МУ ДРЕ НО ВИЋ Ри сто тр го вац, стар 
73 го ди не, оже њен; МУ ДРЕ НО ВИЋ Бран ко, тр го вац, стар 42 го ди не, - 
сви из Мр ко њић Гра да, из ја ви ли су су гла сно 27 сеп тем бра 1942 го ди не 
сле де ће:

По сле по вла че ња та ли јан ске вој ске по ја ви ли су се у на шем се лу 
и око ли ци т.зв. „хр ват ске уста ше“. Мје сни ка то ли ци и Му сли ма ни фор-
ми ра ли су уста шке бан де, а по ја вљи ва ле су се у на шем ме сту и уста шке 
бан де из Ба ња Лу ке.

Од мах су уста ше по че ле уце њи ва ти бо га ти је Ср бе у ме сту. Та ко 
су у три ма ха уце ни ли бо га ти је Ср бе за из ве сне сво те но ва ца, да ју ћи им 
рок од 2 са та, да но вац по ло же, ина че да ћа сно си ти све по сле ди це. Ми 
Му дре но вић Ри сто и Бран ко мо ра ли смо у три ма ха по ло жи ти уста ша ма 
65.000 ди на ра. Ми Бу ха вац Ми лан и Ни ко ла мо ра ли смо по ло жи ти уста-
ша ма у три ма ха 21.000 ди на ра. 3атим Гра јић Бран ко и Пе ро, тр гов ци, 
мо ра ли су по ло жи ти око 32.000 ди на ра. Бр кић Ђор ђе, тр го вац, мо рао је 
по ло жи ти око 28.000 ди на ра. Ђу кић Сто јан го сти о ни чар, мо рао је по ло-
жи ти око 20.000 ди на ра, те мно ги дру ги. Сви су уце ње не сво те и по ло-
жи ли.

Си ро ма шни ји Ср би, ко ји ни су има ли но ва ца да по ло же, би ли су 
по уста ша ма за тва ра ни у за твор сре ског на чел ства, те у по друм бол нич ке 
згра де, где је био уста шки стан. 3атво ре не Ср бе су уста ше стра шно зло-
ста вља ли ту ку ћи их кун да ци ма. Би ло је слу ча је ва да су их ту кли ци глом. 
За тим су их му чи ли, а на ро чи то гла ди. Ако би по ро ди ца од ку ће до не ла 
хра ну, уста ше ни су до зво ли ли, да се хра на пре да, већ су је вра ћа ли, а са-
ми ни су хте ли да ва ти хра ну.

Осим то га уста ше су исто доб но и пљач ка ли и срп ске рад ње и дру-
гу при ват ну сво ји ну. Узи ма ли су из срп ских ду ћа на ра зну ро бу, а да је ни-
су пла ћа ли, а ни ти пи та ли за це ну. Уста шки ло гор та ко ђер је узи мао из 
срп ских ду ћа на пи сме ним на ре ђе њем све ства ри што су им тре ба ле. Од 
Ср ба су од у зе ли сва мо тор на во зи ла и би ци кле, те их се би при сво ји ли.

На 5 ма ја ове го ди не од ве де ни су по уста ша ма у за твор у Ба ња 
Лу ку, Па јић Бран ко, шо фер и Ро љић Ђор ђе, оп штин ски бе ле жник. На 7 
ма ја од ве ден је Бу ди мир Си мо, пен зи о нер. Ро љић Ђор ђе је у Ба ња Лу ци 
уби јен, а Па јић је пу штен ку ћи, до чим је Бу ди мир Си ма пред два ме се ца 
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спро ве ден из Ба ња Лу ке у Го спић и од та да се за ње га не зна.
У ме ђу вре ме ну од 2-5 сеп тем бра о.г. уби ле су уста ше у Мр ко њић 

Гра ду: Ћу ћуз Ни ко лу, оп штин ског де ло во ђу; Га шић Пе ру, зи да ра; Пе рек 
Ни ко лу ба чва ра и ње го вог си на Сто ја на; То ло мир Ла зу, те жа ка и ње го ва 
бра та; Ба јић Ђур ђа, те жа ка и ње го ва два си на; То мић Дми тра, те жа ка и 
ње го ве си но ве; Сту пар Ми ло ша и ње го ва бра та Ла за ра, те жа ка; Ма лић 
Лу ку, бив шег жан дар ма. Исто доб но су уста ше од на ве де них опљач ка ли 
ку ће и од ве ли сто ку. За па ли ли су ку ће на ве де них То ми ћа, То ло ми ра и 
Ба ји ћа, те Но ва ко ви ћа Јо ве, До му зин Цви јо, и Пе ро, те Ву ко ви ћа Са ве, 
тр гов ца.

На 12 сеп тем бра о.г. у ве чер за па ли ли су уста ше срп ско-пра во-
слав ну цр кву у Мр ко њић Гра ду. Ова цр ква је из го ре ла. При је то га су је 
уста ше де мо ли ра ле и у њој ну жду оба вља ли.

На 11 сеп тем бра о.г. уста ше су све на ше не по крет но и по крет но 
има ње од у зе ли. Исто та ко и од дру гих Ср ба у ме сту од у зе ли су све тр го-
вач ке рад ње ма ну фак тур ном и тр го вач ком ро бом.

Пре два ме се ца јед но га да на уста ше су у срп ском се лу Под ра шни-
ца, ко ја је уда ље на 13 км. од Мр ко њић Гра да, из вр ши ла по кољ Ср ба. Уби-
ли су око 70 му шка ра ца, же на и де це. За па ли ли  су око 30 срп ских ку ћа. 
Из се ла су ода гна ли сто ку.

У ме ђу вре ме ну од 2 до 6 сеп тем бра о.г. до ма ћи уста ше за јед но са 
уста ша ма, ко ји су та да до шли из Мо ста ра и дру гих ме ста Хер це го ви не, 
те из За гре ба, из вр ши ли су по кољ Ср ба у срп ским се ли ма: Тр но во, Гер зо-
во, Ба ра ћи, Со ко лац, Драг нић По до ви и Под гор је, сре за Мр ко њић Град. 
У овим срп ским се ли ма из вр ши ли су уста ше оп шти по кољ Ср ба, те је 
ри јет ко ко остао жив. Исто доб но су уста ше из вр ши ли у овим се ли ма 
ошту па ље ви ну ку ћа, а сву сто ку су оте ра ли. Ово нам је по твр дио и уста-
ша Ви до вић Ма ти ја, те жак из Мр ко њић Гра да, ко ји је као уста ша и сам у 
ово ме по ко љу су де ло вао. При чао нам је да у на ве де ним срп ским се ли ма 
ни ти ко ко ши њац ни је остао. Ср би су по не го вом при ча њу бје жа ли у шу-
ме, и са кри ва ли се по до ли на ма, а уста ше на шав ши их у до ли на ма гу сто 
зби је не јед ног уз дру гог, све су их по кла ли.

У срп ским се ли ма Вје лај це, Гу сто ва ра, Ше хов ци, Ко пље ви ћи, 
Три је бо во Мај дан, Су ра јан и Пец ка, из вр шли су уста ше у исто ври је ме 
са мо де ли мич но по кољ Ср ба, те па ље ви ну ку ћа, а дје ло мич но су од ве ли 
и сто ку из ових се ла. У овим се ли ма уби је но је 30% до 40%,Ср ба.

У овим по ко љи ма пљач ки, па ле жу и про го ну Ср ба ис ти ца ли су се 
из Мр ко њић Гра да сле де ћи уста ше: Тан да рић Ле о полд, суд ски гла сник; 
Ћо сић Мир ко, шо фер; Ше хо вић Али ја, тр го вац; Вол фанг Том ше, ге о ме-
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тар; Дув њак Иван, ко вач и Ду вљак Па во, ко вач. Уста ше из дру гих ме ста 
не по зна је мо.

На 11 о.м. до би ли смо од уста шког ло гор ни ка про пу сни це за Зе-
мун. По ла са та по сле то га уста шки стан нам је из дао на ре ђе ње, да се не 
сме мо ни ку да кре та ти, већ да има мо оста ти у Мр ко њић гра ду 13 сеп тем-
бра о.г. уста ше су нас пет срп ских по ро ди ца по ку пи ли, мет ну ли у ау то-
бус и пре ве зли нас у Јај це, где су нас пре да ли та мо шњим уста ша ма. Сме-
ште ни смо у са лу хр ват ског пе вач ког дру штва „То ма ше вић“ а на вра ти ма 
је би ла по ста вље на уста шка стра жа. Ту смо оста ли за тво ре ни 12 да на све 
до 24 сеп тем бра о.г. ка да нас је пре у зе ла жан дар ме ри ја и спро ве ла вла-
ком до Вин ко ва ца, а ту нас је пу сти ла да иде мо да ље са ми. До шли смо у 
Бе о град 26 овог ме се ца.

Пред њи ис каз нам је про чи тан и ми га усва ја мо као свој и пот пи-
су је мо.

КА РА У ЛАЦ Са во, зва нич ник из Мр ко њић Гра да, стар 47 го ди на 
и ЂУ КИЋ Јо во, зва нич ник сре ског на чел ства у Мр ко њић Гра ду, стар 30 
го ди на, из ја ви ли су 1 ок то бра 1941 го ди не сле де ће:

Срез Мр ко њић Град по по пи су из го ди не 1931 има де 27.000 ста-
нов ни ка. Од то га има 21.000 Ср ба и б.000 Хр ва та и му сли ма на за јед но.

Де сет да на на кон про гла ше ња не за ви сне др жа ве Хр ват ске од ве-
де ни су из Мр ко њић Гра да у Ба ња Лу ку у за твор Бу ди мир Си мо, бив ши 
на род ни по сла ник, Ро љић Ђор ђе, оп штин ски бе ле жник и Па јић Бран ко 
вла сник ау то бу сног пред у зе ћа. У Ба ња Лу ци уби јен је по уста ша ма Ро-
љић Ђор ђе. Па јић Бран ко је пу штен ку ћи, а Бу ди мир Си мо от пре мљен у 
Го спић и од та да се за ње га ни шта не зна.

На 26 ју ла о.г. по на ре ђе њу сто жер ни ка Гу ти ћа из Ба ња Лу ке за-
тво ре но је у Мр ко њић Гра ду нас 78 Ср ба из ме ста. Исти дан до шли су 
уста ше из Ба ња Лу ке, ко ји су по на ре ђе њу Гу ти ћа има ли да нас за тво ре не 
Ср бе уби ју. Ме ђу тим Уру мо вић Ко ста, су ди ја сре ског су да, ко ји об на ша 
част уста шког ло гор ни ка и над по руч ни ка Ма те ка ло Ми лан за при је чи ли 
су то, по ста вив ши стра же пред за тво ром са на ре ђе њем да ни ко га не пу-
шта ју у за твор. Уста ше су се из Ба ња Лу ке по вра ти ли на зад нео ба вље на 
по сла. Сук це сив но смо пу шта ни из за тво ра та ко да је на 27 ав гу ста о.г. 
оста ло све га у за тво ру 18 Ср ба, ко је су осло бо ди ли од уста ша чет ни ци 
ко ји су тај дан ушли у ме сто. На 5 или 6 ав гу ста о.г. до шли су уста ше из 
Мр ко њић Гра да у обли жње срп ско се ло Под ра шни цу и та мо без ика квих 
раз ло га уби ли 28 љу ди, же на и де це, те за па ли ли 17 срп ских до мо ва.

На глас о ово ме по ко љу под у зео је Дре но вић Урош, учи тељ из се-
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ла Ба ра ћи да ор га ни зу је за шти ту срп ских се ла од даљ нег по ко ља са стра-
не уста ша. Од мах је за у ста вио че ту од 20 љу ди на о ру жа них са че ти ри 
вој нич ке пу шке. Оста ли се ља ци су би ли на о ру жа ни са ко љем ду гим два 
ме тра, а на вр ху сва ког кол ца био је при чвр шћен оштар же ље зни пред-
мет на чи њен од ста ре ко се, ви ла или но жа. При по ми ње мо, да су сви ка-
то ли ци и му сли ма ни у на шем сре зу на о ру жа ни са вој нич ким пу шка ма 
и бом ба ма.

Че та, ко ју је био ор га ни зо вао по ме ну ти учи тељ Дре но вић Урош, 
стал но се по ве ћа ва ла са дру гим Ср би ма из на шег сре за та ко да је ње зин 
број на ра стао на око 1500 љу ди, ко ји су има ли све га 19 пу ша ка, а оста ли 
су би ли на о ру жа ни ко љем, ка ко смо већ то на пред опи са ли.

Хр ват ске вла сти су око 20 ју ла 1941 го ди не по сла ле из Ба ња Лу ке 
вој ску од 500 вој ни ка, 100 жан дар ма и 100 уста ша. Вој ска је би ла на о ру-
жа на осим пу ша ка још са јед ним брд ским то пом, 8 те шких и 12 ла ких 
ми тра ље за. Ова вој ска је би ла за у зе ла по ло жај у се лу Бо ро ви ци, од ку да 
је тре ба ла да ље опе ри ра ти. Вој ска је сва ко днев но бом бар до ва ла по ло жа-
је че та учи те ља Дре но ви ћа.

На 25 ав гу ста ове го ди не че та учи те ља Дре но ви ћа ус пе ла је оп ко-
ли ти хр ват ску вој ску, ко ја се је та да на ла зи ла на на пред озна че ном по ло-
жа ју и јед ним на ле том ус пе ла је ову вој ску раз би ти. Та да је че та Дре но-
ви ћа од хр ват ске вој ске за пле ни ла је дан брд ски топ, 3 те шка и 8 лак ших 
ми тра ље за и 300 вој нич ких пу ша ка са не што му ни ци је. За ро би ли су 41 
вој ни ка, ко је су на кон не ко ли ко да на пу сти ли на сло бо ду. На 27 ав гу ста 
о.г.че та  Дре но ви ће ва је ушла у Мр ко њић Град, у ме сту чет ни ци ни су ни-
ко га ди ра ли, већ су са мо дво ји цу му сли ма на иза зи ва ча уби ли. Осно ва ли 
су би ли је дан од бор од 6 чла но ва у ко ји су ушли два Ср би на, два Хр ва та 
и два Му сли ма на. Ово ме од бо ру би ла је пре да на ци вил на упра ва.

На 1 сеп тем бра о.г. до шло је до по ја ча ња хр ват ске вој ске у ја ко сти 
од 3500 љу ди под ко ман дом пу ков ни ка Лук ца. На кон 48 са ти бор бе чет-
ни ци су се мо ра ли по ву ћи.

Пу ков ник Лу кац из дао је на 2 сеп тем бра о.г. про глас Ср би ма у 
ко ји ма их је по звао да у ро ку од 12 са ти по ло же оруж је под прет њом пот-
пу ног уни ште ња са ре чи ма: „Бит ће уни ште на и Ва ша де ца и се ме Ва ше 
и све што се зо ве срп ско“. Крај њи рок је био од ре ђен 2 сеп тем бра о.г. у 12 
са ти у под не. Ме ђу тим ови про гла си су ба че ни из ави о на тек по ла са та 
на кон ис те ка ро ка та ко, да је пу ков ник Лу кац исто доб но са ба ца њем на-
ве де ног про гла са упу ће ног Ср би ма из дао на ре ђе не вој ски и уста ша ма да 
у свим срп ским се ли ма сре да све ко љу, уби ја ју и па ле.

На 2 сеп тем бра о.г. упа ли су уста ше у Мр ко њић Град и пр ву дво-
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ји цу Ср ба те жа ка ијед ну се љан ку, ко је су на ули ци сре ли за кла ли су. Још 
су исти дан у ме сту уби ли Га шић Пе ру зи да ра, Пе рак Ми лу, ба чва ра и 
ње го ва си на Сто ја на. Дру ге Ср бе у ме сту за шти тио је Др. Ча ре та Ра фа ел 
Хр ват - адво кат из ме ста. Он је лич но за мо лио пу ков ни ка Лук ца, да се 
Ср би гра ђа ни Мр ко њић Гра да по ште де, јер да су и они за шти ти ли Хр ва-
те при го дом упа да чет ни ка. По сле је и сам Др.Ча ре та мо рао по бе ћи из 
Мр ко њић Гра да пред уста ша ма, јер су му се ови пре ти ли због ње го вог 
за у зи ма ња за Ср бе.

Из Мр ко њић Гра да су сва ко днев но ишли уста ше у окол на се ла 
под воћ ством по јед них Па ве ли ће вих еми гра на та и та мо су жи тељ ство 
хва та ли, за тва ра ли у ку ће, а по том ку ће па ли ли. Ако би тко год хтио да 
по бег не уби ја ли су га из пу ша ка. Сва ку ве чер до во ди ли су уста ше из се-
ла у Мр ко њић Град по 30 до 50 љу ди, же на и де це. До ве де не су кла ли у 
по дру му ме сне бол ни це, а њи хо ве ле ше ве од во зи ли су ко ли ма у мр ци ни-
ште /мар ве но гро бље/ где су их по ко па ли. Ово су уста ше ра ди ли јав но по 
да ну та ко, да смо ми Ср би мо ра ли то гле да ти.

У свим срп ским се ли ма сре за Мр ко њић Град уста ше су та да уби-
ли и по кла ли нај ма ње 5000 до 7000 љу ди же на и де це. Тај број ме ђу тим 
и да ље сва ко днев но ра сте, јер уста ше и да ље уби ја ју на род у срп ским се-
ли ма сре за Мр ко њић Град. Ујед но су уста ше за па ли ли укуп но око 2000 
срп ских до мо ва. Оста ли на род је по бе гао у шу му и кри је се по пе ћи на ма 
пред уста ша ма.

Уно ћи из ме ђу 12 и 13 сеп тем бра о.г. уста ше су за па ли ли срп ску 
пра во слав ну цр кву у Мр ко њић Гра ду. Пре то га су је упо тре бља ва ли за 
ну жник и ба ца ли у њу раз не од пад ке.

Тре ћи дан на кон што су уста ше са хр ват ском вој ском упа ли у Мр-
ко њић Град ухва ти ли су Ћу ћуз Ни ко лу Ср би на по сјед ни ка из Мр ко њић 
Гра да, за тво ри ли га и у за тво ру му пре би ли обе ру ке, об ре за ли му уши и 
нос. Два да на су га потгом ле чи ли и на кон то га су ис ко па ли очи и он да 
га за кла ли.

Овај по кољ Ср ба у Мр ко њић Гра ду вр ши ли су уста ше ко ји су до-
шли  из Мо ста ра и Хер це го ви не, ме ђу ко ји ма има нај ви ше му сли ма на. 
Сви су има ли осим пу ша ка и дру ге но же ве за кла ње.

Из ме ста Мр ко њић Гра да ис ти ца ли су се у про го ну и кла њу Ср ба 
уста ше: ТАН ДА РИЋ Ле о полд, суд ски гла сник; БЕ ШЛИЋ, ко сач, ДУВ-
ЊАК Ан тон ко вач; ЂУ РИЋ Ни ко, сто лар; ВОФ ГАНГ Том ше, ге о ме тар, 
ЗАМ КО ВИЋ Са бри ја ше ри јат ски су дац; СКИ ПАН ЧИЋ Јо во, ст. пра ва и 
ње гов брат То ми слав, тр го вац.

Ја Ка ру лац Са во, от пу то вао сам из Мр ко њић Гра да 26 сеп тем бра, 
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а ја Ђу лић Јо во на 12 сеп тем бра.
Пред њи ис каз нам је про чи тан и ми га усва ја мо као свој и пот пи-

су је мо.

ЧО ЛА КО ВИЋ Ла зар, по ре зник из Брч ког, стар 38 го ди на, из ја-
вио је 23 де цем бра 1942 сле де ће:

Слом Ју го сла ви је за те као ме је као вој ни ка у За гре бу. По ло ви цом 
ме се ца апри ла 1941 го ди не до шао сам у Брч ко и на пу стио ду жност код 
по ре ске упра ве. Сре ди ном ма ја от пу штен сам из слу жбе.

У ме се цу ал ри лу 1941 го ди не би ли су за тво ре ни по уста ша ма из 
Брч ког Ди вјак Ра де тр го вац и тр го вач ки по моћ ник име ном Ан то ни је, 
чи је пре зи ме не знам, са мо знам да је био на ме штен код тр гов ца Јан че-
ти ћа Са ве. Обо ји ца су по уста ша ма стра шно зло ста вља ни и јед не но ћи 
по ло ви цом ме се ца ма ја из ве де ни су из за тво ра на Сав ски мост и ту по 
уста ша ма уби је ни. Њи хо ви ле ше ви ба че ни су у Са ву.

Уста ше су од мах у по чет ку за тво ри ли ви ше углед ни јих Ср ба из 
Брч ког и око ли це. Та ко су би ли за тво ре ни: Ела ко вић Урош, ико но граф 
и кнез срп ске ва ро ши, Па вло вић Стан ко, пе кар, те ви ше дру гих са пе-
ри фе ри је ва ро ши, чи јих се име на сад ви ше не мо гу се ти ти. На кон не ког 
вре ме на пу ште ни су на сло бо ду и по том по бе гли у Ср би ју.

Ја сам по ло ви цом ју на 1941 го ди не пре шао у Ср би ју, а по ро ди цу 
сам оста вио у Брч ком. До био сам слу жбу као по ре ски чи нов ник у Ло-
зни ци.

По ло ви цом ме се ца ју ла 1941 го ди не вра тио сам се са про пу сни-
цом из да ном од не мач ких вој них вла сти у Брч ко у на ме ри, да пре се лим 
по ро ди цу у Ло зни цу. Од мах по до ла ску при ја вио сам се сре ском на чел-
ни ку а при мио ме је сре ски при став Хор ват Вје ко слав. Исти ми је од мах 
од у зео про пу сни цу ре кав ши ми, да то не ва жи за ње га. Ти ме ми је оне мо-
гу ћио по вра так и се о бу по ро ди це у Ло зни цу. Та ко сам ја био при си љен 
оста ти са по ро ди цом у Брч ком све до 22 де цем бра 1941 го ди не.

За вре ме овог мог бо рав ка у Брч ком би ло је мно го про го на Ср ба 
са стра не уста ша и Хр ват ских вла сти.

У ме се цу ав гу сту 1941 го ди не Ср би из Брч ког и око ли це у ма са-
ма су за тва ра ни по уста ша ма. Та ко су за тво ре ни по уста ша ма из Брч ког 
Цвет ко вић Љу бо, тр го вац, Ви да ко вић То шо, тр го вац, Узу но вић Са во, 
тр го вац; Бу ђен Ду шан, тр го вац; Ву ко вић Ђор ђе, тр го вац; Па вло вић Пе-
ро, тр го вац; Дра ги че вић Ми лан; ка фе џи ја; Не шко вић Ко ста, ка фе џи ја; 
Ву ко вић Или ја, ка фе џи ја; Ан то нић Ла за, ме ха ни чар, Пе тро вић Љу бо, 
ка фе џи ја; Јан чи кић Ђор ђе, тр го вац; Ми хај ло вић Бо шко, тр го вац; Не дић 
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Пе ро, тр го вац; Кој дић Ђо ко, ка фе џи ја; Ме ду нић Слав ко, оп штин ски чи-
нов ник, те мно ги дру ги, чи јих се име на са да ви ше не мо гу се ти ти. Из 
се ла До њи Жа ба ри за тво ре ни су Ви да ко вић Алек са, ве ле по сед ник, Стој-
шић Пе тар, те жак, те мно ги дру ги чи јих се име на са да ви ше не се ћа мо. 
Из оп шти не Че ли ћи, за тво ре ни су мно ги ви ђе ни ји те жа ци, а та ко исто и 
из дру гих оп шти на. Сви ови ни су мо гли ста ти у суд ски и сре ски за твор, 
па су их др жа ли за тво ре не и у хо те лу „Ју го сла ви ја“ а из др жа ва ње су мо-
ра ли за тво ре ни ци са ми да пла ћа ју. По зна то ми је, да је та да у за тво ру 
зло ста вљан Цвет ко вић Љу бо.

Та да је био у Брч ком ко тар ски пре стој ник Пу шка рић Пе тар, ко ји 
је био на кло њен Ср би ма и ко ји то ни је одо бра вао, али је био не мо ћан јер 
га је у то ме спре ча вао ко тар ски при став Хор ват Вје ко слав ко ји је стра шо 
мр зио Ср бе. Пу шка рић је кон цем ме се ца ав гу ста пре ме штен из Брч ког, а 
на ње го во ме сто по ста вљен је Мон та ни Ве ће слав, ко ји је од мах по чео са 
по ја ча ним про го ном Ср ба. Он је био у тје сним ве за ма са уста ша ма. Исти 
је мно ге Ср бе, ко ји су већ би ли пу ште ни на сло бо ду по нов но за тво рио а 
осим то га за тво рио је и мно ге те жа ке из око ли це Брч ког, ко ји су до са да 
би ли на сло бо ди. Сви ови за тво ре ни ци би ли су сме ште ни у ма га ци ну 
„Ети ва же“ у Брч ком.

Око по ло ви це ме се ца сеп тем бра 1941 го ди не из ве де но је из ово га 
ма га ци на 30-40 те жа ка, ко ји су од ве де ни ка ми о ном у прав цу Че ли ћа, где 
су ус пут уби је ни. Име на уби је них не мо гу на ве сти, али знам да су из оп-
шти не Че ли ћи. Оста ли за тво ре ни Ср би по вре ме но су пу ште ни ку ћа ма.

У ме се цу сеп тем бру 1941 го ди не ни је би ло на ро чи тих про го на 
Ср ба у сре зу Брч ком, осим што је Ср би ма би ло за бра ње но по ла зи ти јав-
не ло ка ле, са ста ја ти се и до ла зи ти у Брч ко.

У ме се цу но вем бру 1941 го ди не уста ше ор га ни зи ра ни и у ве ћим 
гру па ма, на о ру жа ни, за ла зи ли су у окол на срп ска се ла као По то ча ри, 
Сан ди ћи, Бре зик, Мр тви це, Ми ла дја, Ра жље во, оп шти не Бре зо во по ље, 
те у се ла Мач ко вац, Ја бла ни ца, Пи пе ри, Лу ка ви ца и Ва куф, оп шти не Че-
ли ћи. Где год уста ше у овим се ли ма ни су на шли го спо да ре код ку ће, уби-
ли су му сву че љад а ку ћу су му за па ли ли. Сто ку су оте ра ли у Брч ко, а све 
по крет не ства ри од ве зли.

Кон цем ме се ца но вем бра 1941 го ди не до шла је у Брч ко уста шка 
„Бој ни ца“ у ја ко сти 2-3 сат ни је под ко ман дом јед ног сат ни ка, чи је име не 
знам. Чуо сам да су до шли на зах тев ми ни стра Ку ле но ви ћа, да би то бож 
за шти ти ли Брч ко од чет ни ка.

На 1 де цем бра 1941 го ди не уста шка бој ни ца за јед но са град ском 
по ли ци јом хап си ла је од ре да све Ср бе у Брч ком. Та да је би ло ухап ше но 
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око 200 Ср ба из Брч ког. Ме ђу ухап ше ни ма био сам и ја. Ухап ше не Ср бе 
од во ди ли су уста ше по гру па ма у згра ду гим на зи је у стан слу жи те ља. Та-
мо сам и ја од ве ден са пр вом гру пом. У згра ди гим на зи је до че ки ва ли су 
нас уста ше са мот ка ма, жи ла ма и пу шка ма, те ка ко је ко ји од Ср ба ула-
зио, они су га ту кли. Ка да је ушла гру па, у ко јој сам био ја, мо ра ли смо 
про ћи кроз ред уста ша, и сва ки нас је уда рао, ку да је сти гао. По сле су 
нас по ре да ли око ло зи да и сва ки уста ша је при ла зио сва ко ме од нас, те 
нас ту као и псо вао на све мо гу ће на чи не. Ме ни је при шао је дан уста ша и 
пи тао ме, шта сам. Ка да сам му од го во рио да сам Ср бин, он ме је уда рио 
кун да ком у пр са и опсо вао ми Срп ску мај ку. Ка да ме је по но во, упи тао 
шта сам, ја сам ћу тао, а он ме је уда рио пе сни цом по оку, те ме да ље ту-
као, ја сам ћу тао. По сле ово га до шао је до ме не дру ги уста ша го во ре ћи 
ми, да сам чет ник и да сам ја ње го ву по ро ди цу у Ли ци за па лио, те ме је 
ту као ша ма ри ма. По сле ово га до шао је до ме не тре ћи уста ша, на зи ва ју ћи 
ме ко му ни стом. Он ме је ту као пе сни ца ма по гла ви и мот ком по за тиљ ку. 
Ова ко је по сту пао са сви ма оста ли ма ко ји су са мном до те ра ни у згра-
ду гим на зи је. На кон што су нас уста ше ова ко зло ста вља ли, на ре ди ли су 
нам, да се окре не мо ли цем пре ма зи ду, што смо и учи ни ли, а они су та да 
са мот ком ту кли нас по гла ви и по ле ђи ма. По је дин ци ма су уста ше на ре-
ди ли, да по сле то га лег ну на ле ђа, а они су их та да ту кли са мот ка ма по 
тр бу ху. Ви део сам да су та ко ту кли Ву ко ви ћа Или ју, ка фе џи ју и Триф ко-
вић Ра ду, тр гов ца, оба из Брч ког. Овај по то њи је ба цао од уда ра ца крв. 
Док смо ми ова ко зло ста вља ни по уста ша ма, био је ту при су тан и све ово 
гле дао Ба бић Да не, по штан ски пи смо но ша у Брч ком.

По сле су до ве ли уста ше у исте про сто ри је дру гу гру пу ухап ше них 
Ср ба из Брч ког, ко ји су би ли ту зло ста вља ни на исти на чин као и ми. Ми 
смо мо ра ли гле да ти њи хо во зло ста вља ње а по том су нас уста ше све за-
јед но ту кли мот ка ма по ле ђи ма.

По сле дру ге гру пе до ве де на је тре ћа гру па Ср ба, а по сле ове че-
твр та. И они су та ко ђер зло ста вља ни од уста ша на исти на чин као и ми. 
Њи хо во зло ста вља ње смо ми мо ра ли да гле да мо. У овом при зо ру ви дио 
сам мно го кр ва вих мо та ка, а и сам сам био кр вав, јер ми је из уста цу ри-
ла крв.

Ово зло ста вља ње, ко је је вр ше но на 1. XI. 1941 го ди не тра ја ло је 
од два и по са та по сле под не до де сет са ти на ве че.

У де сет са ти на ве че до шао је по ме не оп штнски стра жар и од вео 
ме у ка сар ну по ли ци је, где сам сме штен у са ми цу а оста ли Ср би оста ли 
су и да ље у згра ди гим на зи је. У је дан сат у но ћи био сам из ве ден из са ми-
це и пред ве ден пред ко тар ског пре стој ни ка Мон та ниа, ко ји ме је упи тао 
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тко сам, а ка да сам му ја ре као тко сам, он ми  је ка зао сле де ће: „Ви сте 
тај до бар па три о та, за што не пре ђе те на ри мо ка то лич ку ве ру.“ Ја сам му 
од го во рио, да мој па три о ти зам не ма ни ка кве ве зе са ри мо ка то лич ком 
ве ром, а он ми је на то усме но на ре дио, да су тра дан т.ј. на 2 де цем бра 
до ђем у ко тар ску област, и да пре дам мол бу за пре лаз на ри мо ка то лич ку 
ве ру. Ви де ћи о че му са ра ди ја сам на то при стао. Су тра дан сам оти шао у 
ко тар ску област и пре дао мол бу за пре лаз у ри мо ка то лич ку ве ру. На кон 
то га сам ис хо дио си ле ги ти ма ци ју, с ко јом сам мо гао до би ти про пу сни цу 
за пут у Оси јек. Ја сам ову про пу сни цу пре пра вио ти ме, да сам пра вац 
пу то ва ња про ме нио за Зе мун и та ко сам на 23 де цем бра 1941 го ди не до-
шао у Бе о град.

Оста ле Ср бе, ко ји су оста ли иза ме не у згра ди гим на зи је уста ше 
су и да ље зло ста вља ли на ре ђу ју ћи ујед но, да пе ва ју хр ват ске пе сме, мо-
ле ка то лич ки оче наш и да се кр сте по ка то лич ком об ре ду. Ко ји то ни су 
зна ли би ли су ту че ни. На кон то га су их пи та ли, да ли су вољ ни пре ћи на 
ри мо ка то лич ку ве ру, обе ћа ва ју ћи им, да ће они, ко ји пре ђу би ти осло-
бо ђе ни из за тво ра. Не ко ји су се ја ви ли, а не ко ји ни су хте ли. Они ко ји су 
се ја ви ли би ли су пу ште ни ку ћа ма, а дру ги су спро ве де ни пре ко Сав ског 
мо ста у ме сто Гу њу, и та мо укр ца ни у ва го не. Ту су им по ски да ли зим ске 
ка пу те и од у зе ли све вред не пред ме те. Др жа ли у ва го ни ма до су тра дан 
ују тро, а за тим их пу сти ли ку ћа ма уз оба ве зу, да и они пре ђу на ри мо ка-
то лич ку ве ру.

На 1 де цем бра о.г. уби је ни су од уста ша Ужи ча нин Ра ши да, Гој-
ко вић Лу ка, тр го вац из се ла Мр тви це, те це ла ње го ва по ро ди ца. Уби је ни 
су на пон тон ском мо сту на ре ци Са ви. Исти дан уби јен је и По пић Ми-
ло рад, син Ђор ђа. Дан по сле ово га уби јен је Си мић Три фун, тр го вац из 
се ла Бо ка. Он је ишао из Брч ког ку ћи. Ус пут су му се при дру жи ла два 
жан дар ма, ко ји су слу чај но ишли истим прав цем, па су за јед но ишли. 
За у ста вио их је је дан не по зна ти уста ша и за тра жио од жан дар ма да му 
из ру че Си ми ћа Три фу на, што су жан дар ми и учи ни ли. Уста ша је Си ми ћа 
Три фу на од вео до ре ке Са ве и та мо га на оба ли убио.

На 2 де цем бра 1941 го ди не об ја вље но је пу тем „до бо ша“ у Брч-
ком на ре ђе ње ко тар ског пре стој ни ка Мон та ниа, да сви „грч ко-ис точ ња-
ци“ ко ји ни су под не ли мол бу за пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру - мо ра ју 
од мах ста ви ти на про зо ре сво је га ста на нат пис „грч ко-ис точ њак“. Под-
јед но мо ра ју све све те ико не и кан ди ла пре да ти ко тар ској обла сти под 
прет њом нај стро жи је ка зне. Услед ова квог при ти ска и те ро ра сви Ср би 
из Брч ког под не ли су мол бе за пре лаз на ри мо ка то лич ку ве ру.

Исто га да на т.ј.на 2 де цем бра 1941 го ди не уста ше су ушли у срп ско 
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пра во слав ну цр кву, де мо ли ра ли ико но тас, те раз лу па ли сли ке и оста ло. 
Исто ве че исто га да на ба ци ли су бом бу на то рањ цр кве ко ји се је од то га 
сру шио и за па лио.

На 3 де цем бра 1941 го ди не оти шли су уста ше на ме сно пра во-
слав но гро бље, где су све кр сто ве и над гроб не спо ме ни ке на ру ши ли и 
по лу па ли. На 3 де цем бра о.г. за па ље на је по уста ша ма и пра во слав на ка-
пе ла по уста ша ма у Брч ком, ко ја је би ла ози да на као успо ме на пок. Ђо ке 
Ха џи ћа, тр гов ца из Брч ког.

По сле ово га уста шка бој ни ца за јед но са до ма ћим уста ша ма од 
ко јих су ве ћи на би ли му сли ма ни - и то нај ве ћи олош те уз са рад њу са 
хр ват ском вој ском ишли су у сва срп ска се ла оп шти не Бре зо во По ље и 
ре дом па ли ли све ку ће, а ста нов ни штво, ко је ни је при је то га из бе гло, 
по би ли су. Та ко су сва срп ска се ла, оп шти не Бре зо во По ље, пот пу но 
уни ште на по жа ром а ста нов ни штво, ве ћи ном же не и де ца су уби је ни. 
Уста ше су под јед но на ве де на се ла пот пу но опљач ка ли, од гнав ши бла го 
и од ве зав ши сву по крет ну имо ви ну, што су у Брч ком на јав ној дра жби 
про да ли. По зна то ми је да је та да у се лу Лу кав цу, оп шти не Че лић уби је но 
ско ро све ста нов ни штво.

Од мах по сле Брч ког, ко тар ски пре стој ник Мон та ни от по чео је 
те ро ром у оста лим срп ским се ли ла са свр хом, да Ср бе при мо ра да пре ђу 
на ри мо ка то лич ку ве ру. Слао је из Брч ког у срп ска се ла сво је еми са ре, 
ко ји су у до го во ру с њим ме ђу Ср би ма ши ри ли па ни ку и страх, са свр-
хом, да би их при мо рао да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру. Срп ска се ла су 
се со ли да ри са ла и ни су хте ли при ста ти на пре лаз, иа ко им је ко тар ски 
пре стој ник био од ре ђи вао не ко ли ко ро ко ва.

Оних да на, за па ље на је по уста ша ма и срп ско-пра во слав на цр ква 
у Бре зо ву По љу.

Све до до ла ска у Брч ко ко тар ског пре стој ни ка Мон та ниа би ло је 
ста ње за Ср бе у сре зу Брч ком и ако те шко, а оно ипак до не кле под но-
шљи во. Ње го вим до ла ском на ста ли су стра хо ви ти про го ни Ср ба.

Ини ци ја тор свих про го на Ср ба био је ко тар ски пре стој ник Мон-
та ни ко ји је за вре ме Ју го сла ви је ду го го ди на ма слу жбо вао у Б о гра ду код 
Упра ве Гра да. Он је осим на пред на ве де ног и пљач као Ср бе на тај на чин, 
да их је за тва рао и за но вац пу штао на сло бо ду. Ово је чи нио у до го во ру 
са Др. Це ба лом Ан то ном адво ка том у Брч ком.

Же лим још на по ме ну ти, да ја Мон та ни из бе гли це - Сло вен це ко-
ји су до шли у Брч ко дао на хра ну и из др жа ва ње са мо Ср би ма.

Ње го ви глав ни по ма га чи у про го ну Ср ба је су: Ба бић Да не, по-
штан ски ли сто но ша у Брч ком, Ужи ча нин Ра шид, без за ни ма ња из Брч-
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ког, Ту бић Мар ко, те жак из се ла Брод, срез Брч ко, Пе тро вић Мар тин, 
сту дент пра ва из Брч ког, Ра јић, сту дент из За гре ба, а ро дом из Хер це го-
ви не.

По мо јем ми шље њу и уве ре њу до са да је у сре зу Брч ком уби је но 
нај ма ње 3000 Ср ба.

Пред њи ис каз ми је про чи тан, ја га усва јам као свој и пот пи су јем.

БЈЕ ЛО ПЕ ТРО ВИЋ Ми ли ца, до ма ћи ца, из Брч ког, ста ра 21 го-
ди ну из ја ви ла је 13 мар та 1942 го ди не сле де ће:

У ме се цу апри лу 1941 го ди не уста ше су за тво ри ли у Брч ком Ди-
вјак Ра ду, тр гов ца и трг. по моћ ни ка име ном Ан то ни ја, ко је му пре зи ме не 
знам. Обо ји ца су уста ше у за тво ру зло ста вља ли, а за тим јед не но ћи из ве-
ли их из за тво ра и од ве ли на мост пре ко Са ве, где су их уби ли, а њи хо ве 
ле ше ве ба ца ли у во ду.

Од мах у по чет ку уста ше су у Брч ком за тво ри ли ви ше углед них 
Ср ба. Би ли су за тво ре ни: Ела ко вић Урош, кнез у Брч ком, Па вло вић 
Стан ко, пе кар; те ви ше дру гих, чи јих се име на не се ћам. Они су на кон 
не ког вре ме на пу ште ни на сло бо ду и та да су по бе гли у Ср би ју.

По чет ком ме се ца ав гу ста 1941 го ди не за тво ре ни су по уста ша ма 
сле де ћи Ср би из Брч ког: Цвет ко вић Љу бо, тр го вац, Узу но вић Са во, тр-
го вац; Бу ђе Ду шан, тр го вац; Ву ко вић Ђор ђе, тр го вац; Па вло вић Пе ро, 
тр го вац; Дра ги че вић Ми лан, ка фе џи ја; Не шко вић Ми лан, ка фе џи ја; Не-
шко вић Ко ста, ка фе џи ја; Ву ко вић Или ја, ка фе џи ја; Ан то нић Ла зо, ме ха-
ни чар; Јан чи кић Ђор ђе, тр го вац; Не дић Пе ро, тр го вац; Ме ду нић Слав ко, 
оп штин ски чи нов ник те ви ше дру гих, чи јих се име на са да ви ше не се-
ћам. Они су на кон ме сец да на пу ште ни на сло бо ду.

Ка да су го ре на ве де ни би ли за тво ре ни, био је у Брч ком ко тар ски 
пре стој ник Пу шка рић Пе тар. Он је на кло њен Ср би ма али им ни је мо гао 
мно го по мо ћи, јер га је у то ме спре ча вао ко тар ски при став Хор ват Вје-
ко слав, ко ји је мр зио Ср бе.

Кон цем ме се ца ав гу ста 1941 го ди не, пре ме штен је Пу шка рић у 
Трав ник, а за ко тар ског пре стој ни ка у Брч ком до шао је Мон та ни Вје ко-
слав. Он је од мах по чео стра хо ви то про го ни ти Ср бе. Од мах је по нов но 
за тво рио: Ву ко ви ћа Ђор ђа, тр гов ца; Ву ко ви ћа Или ју, ка фе џи ју; Ко ла ко-
вић Са ву, тр гов ца; Не шко вић Јо ву, тр гов ца; Ми хај ло ви ћа Пе ру, тр гов ца; 
Ми хај ло вић Бо шка, тр гов ца; Ма ти ћа Си му, пен зи о не ра; Мар ко ви ћа Са-
ву, тр гов ца; Триф ко ви ћа Ра ду, тр гов ца, те мно го дру гих, чи јих се име на 
са да ви ше не се ћам. Сви ови су на кон из ве сног вре ме на пу ште ни из за-
тво ра.
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Та да су за тво ре ни по Мон та ни ју и мно ги Ср би се ља ци из окол-
них се ла. Име на њи хо ва не мо гу на ве сти. Јед на гру па за тво ре них се ља ка 
из ве де на је та да из за тво ра, од ве де на до се ла Че лић и ту уби је на. Мон та-
ни је за тва рао Ср бе у ма га зин зва ни „Ети ваш“ у Брч ком.

У ме се цу но вем бру 1941 го ди не уста ше су из Брч ког у ве ћим гру-
па ма за ла зи ли у окол на се ла и то По то ча ре, Сан ди ћи, Бре зик, Мр тви-
це, Ми лој да, Ра жље во, Мач ко вац, Ја бла ни ца, Че ли ћи, Гре ди це. Где год 
уста ше у овим се ли ма ни су код ку ће на шли го спо да ре, по у би ја ли су сву 
че љад, ку ће опљач ка ли и за тим по па ли ли. Из ових се ла сто ку и жи вад 
до те ра ли су у Брч ко где су је про да ва ли на пи ја ци уз вр ло ни ске це не, а 
је дан део они су кла ли и је ли. Ову сто ку су ве ћи ном ку по ва ли од уста ша 
му сли ма ни.

Кон цем ме се ца но вем бра 1941 го ди не до шла је у Брч ко уста шка 
„бој ни ца“ у ја ко сти од три до че ти ри сат ни је под ко ман дом јед ног сат ни-
ка, чи је име не знам. Го во ри ло се је у Брч ком, да је ова уста шка бој ни ца 
до шла на зах тев Ми ни стра Ку ле но ви ћа, ра ди то бо жње за шти те Брч ког 
од чет ни ка. На 1 де цем бра 1941 го ди не уве че сти гла сам из Ву ко ва ра где 
сам би ла у по се ти код сво је се стре у Брч ко. Та да су ми при ча ли мо ји 
уку ћа ни, да су тај дан за тво ре ни мно ги Ср би из Брч ког и да су стра шно 
зло ста вља ни и при си ља ва ни, да се очи ту ју, да пре ла зе на ри мо ка то лич-
ку ве ру, обе ћа ва ју ћи да ће та да би ти пу ште ни на сло бо ду. Је дан део ових 
за тво ре них Ср ба од ве ден је исте ве че ри пре ко Са ве у Гу њу. Та мо су их 
зло ста вља ли и те ра ли да пе ва ју хр ват ске пе сме. За тво ри ли су их у Гу њи 
у ва го не и од у зе ли им зим ске ка пу те и сав но вац, ко ји су код се бе има ли. 
Су тра дан су их пу сти ли уз оба ве зу да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру.

На 1 де цем бра 1941 го ди не уста ша Ужи ча нин Ра шид из Брч ког 
до вео је на пон тон ски мост у Брч ком Гој ко вић Лу ку, тр гов ца и сву ње го-
ву по ро ди цу-же ну, два си на и јед ну кћер и та мо их убио, а њи хо ве ле ше-
ве ба цио у во ду.

На 2 де цем бра 1941 го ди не об ја вље но је у Брч ком пу тем до бо ша 
на ре ђе ње ко тар ског пре стој ни ка Мон та ни ја, да сви „грч ко-ис точ ња ци“ 
ка ко се та мо Ср би на зи ва ју ко ји ни су пре да ли мол бе на пре лаз на ри мо-
ка то лич ку ве ру, мо ра ју од мах ста ви ти на сво је про зо ре нат пис „грч ко-
ис точ њак“. Исто та ко мо ра ју све све те ико не и кан ди ла пре да ти ко тар-
ској обла сти под прет њом нај стро жи јих ка зни. Услед ово га стра шно га 
при ти ска, ко ји је на Ср бе вр шио ко тар ски пре стој ник Мон та ни, пре да ли 
су сви Ср би из Брч ко га на 3 де цем бра 1941 го ди не мол бе за пре лаз на ри-
мо ка то лич ку ве ру. Мол бе су већ би ле штам па не код ко тар ске обла сти, па 
их је тре ба ло са мо пот пи са ти, а у њи ма је ста ја ло, да нас ни тко не при си-
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ља ва, не го да до бро вољ но же ли мо пре ћи на ри мо ка то лич ку ве ру. По сле 
то га смо мо ра ли сви да иде мо сва ки дан у ри мо ка то лич ку цр кву од 7-8 
са ти уве че, где нам је ка то лич ки жуп ник Ви о ли ни пре да вао ве ро на у ку 
на гла шу ју ћи при то ме, да пра во слав на ве ра ни је би ла пра вил на, ни ти 
она ква ка кву је Исус осно вао, па да за то ми мо ра мо пре ћи на ри мо ка то-
лич ку ве ру, ко ја је је ди на пра ва ве ра.

На 2 де цем бра 1941 го ди не уста ше су про ва ли ли у срп ско пра во-
слав ну цр кву у Брч ком, де мо ли ра ли је,по ру ши ли ико но стас и раз лу па ли 
сли ке. Исту ве че ба ци ли су бом бу на цр кве ни то рањ ко ји се од то га сру-
шио и за па лио.

На 3 де цем бра 1941 го ди не оти шли су уста ше на ме сно пра во-
слав но гро бље, где су по ру ши ли и по лу па ли све над гроб не спо ме ни ке и 
кр сто ве. Исти дан су за па ли ли и пра во слав ну ка пе ли цу на ста ром пра-
во слав ном гро бљу, ко ју је био по ди гао по кој ни Ха џић Ђо ка тр го вац из 
Брч ког.

По сле то га уста шка „бој ни ца“ за јед но са до ма ћим уста ша ма оти-
шла је у окол на срп ска се ла, где су уби ја ли све ста нов ни штво, ко је ни је 
по бе гло у шу му. Се ла су опљач ка ли, а опљач ка не ства ри су до ве зли и 
до те ра ли у Брч ко. Ку ће у се ли ма су по па ли ли. Ово све из ве де но је у до-
го во ру са ко тар ским пре стој ни ком Мон та ни јем. Та да су стра да ла се ла: 
Бре зик, Сан дић, Гре ди це, По то ча ри, Че лић, те још не ка дру га.

Про го ни Ср ба у Брч ком и око ли ни на ста вље ни су и да ље у ме се-
цу фе бру а ру 1942 го ди не за тво ре на је Сте вић Ма ра из Бли зи не, ње зин 
син Сте во и кће р ка Да ни ца и ако су сви пре шли на ри мо-ка то лич ку ве-
ру. Ћер ка Дра ги ца ус пе ла је да се спа си бег ством у шу му. Сте вић Ма ру, 
ње ног си на и ћер ку из ве ли су јед не но ћи из за тво ра на же ље знич ки мост 
пре ко Са ве, та мо их уби ли, а њи хо ве ле ше ве ба ци ли у во ду. По сле то га 
уста ше су ње ну ку ћу опљач ка ли и од не ли ме ђу оста лим 70.000 ди на ра 
го то вог нов ца. За тим су ку ћу за па ли ли, а зе мљу и шу ме за пле ни ли у ко-
рист др жа ве Хр ват ске.

Кон цем ме се ца де цем бра 1941 го ди не или по чет ком ја ну а ра 1942 
го ди не уста ше су ухап си ли Ри ста ни ћа Ла зу, рад ни ка; Јо ву зва но га „Џо ју“ 
рад ни ка, и Ја ло ви ца Са ву, ме са ра и исту ноћ од ве ли их на Са ву и та мо 
их уби ли.

У ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не јед но по сле под не оти шли су уста-
ше, а ме ђу њи ма и по ме ну ти Ужи ча нин Ра шид, у обли жње се ло Гре ди цу 
и та мо уби ли јед ног чо ве ка, ко ји је био об у чен у жан дар ски ши њел, а 
на гла ви је имао офи цир ску ка пу бив ше Ју го сла вен ске вој ске. Исти дан 
пред ве че вра ти ли су се уста ше из то га се ла у Брч ко но се ћи на кол цу не-
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так ну ту гла ву уби је ног чо ве ка. Гла ву на кол цу на так ну ту но сио је по ме-
ну ти уста ша Ужи ча нин Ра шид. Су тра дан су ту гла ву не так ну ту на кол цу 
по ста ви ли на глав ном тр гу у Брч ком, да је свет гле да. Му сли ма ни су про-
ла зи ли по крај те гла ве и при том псо ва ли Ср бе. Ка сни је се ис по ста ви ло, 
да је та да био уби јен не ки бив ши жан дар ме ри ски на ред ник из Че ли ћа, 
му сли ман ко ји је био при ја тељ Ср ба.

Ри мо ка то лич ки Бо жић мо ра ли смо ми Ср би оба ве зно про сла ви-
ти по ри мо ка то лич ком об ре ду, те смо мо ра ли и у ри мо ка то лич ку цр кву 
ићи. Пра во слав ни Бо жић ни смо сме ли сла ви ти. Сви смо се мо ра ли у ри-
мо ка то лич кој цр кви при че сти ти и ис по ве ди ти, те сва ке не де ље и пра-
зни ка мо ра ли смо ићи у ри мо ка то лич ку цр кву јер се је о то ме во ди ла 
кон тро ла. Све Срп ки ње ко је су пре то га пе ва ле у срп ском пе вач ком дру-
штву „Ве нац“, мо ра ле су се упи са ти у ри мо ка то лич ко пе вач ко дру штво, 
где су их ча сне се стре учи ле пе ва ти ри мо ка то лич ке цр кве не пе сме, а мо-
ра ју сва ке не де ље и све ца до ла зи ти у ри мо ка то лич ку цр кву и та мо пе ва-
ти.

Нај ве ћи кри вац про го на Ср ба у сре зу Брч ком је сте по ме ну ти ко-
тар ски пре стој ник Мон та ни Вје ће слав, ко ји је за вре ме Ју го сла ви је слу-
жбо вао у Бе о гра ду код по ли ци је. Он је ме ђу тим у нај но ви је вре ме пре-
ме штен у Ву ко вар за ше фа по ли ци је, ка мо је оти шао на 27 фе бру а ра 1942 
го ди не. Чу ла сам да је та мо у Ву ко ва ру већ за тво рио пре ко 150 Ср ба. 
Осим Мон та ни ја ис ти ца ли су се у про го ну Ср ба БА БИЋ Да не, по штан-
ски пи смо но ша и глав ни по моћ ник Мон та ни јев; УЖИ ЧА НИН Ра шид, 
ПЕ ТР О ВИЋ Мар тин, студ. пра ва из Брч ког.

Ја сам из го ре на ве де них раз ло га на 27 фе бру а ра на пу сти ла Брч ко 
у на ме ри да пре ђем у Ср би ју. На пут сам кре ну ла са про пу сни цом ко ју 
сам до би ла од ко тар ске обла сти у Брч ком. Про пу сни ца је ва жи ла са мо 
до Ву ко ва ра, а ја сам је пра ви ла та ко да је гла си ла до Зе му на. Ус пут сам се 
на вра ти ла у Ву ко вар, где сам се за др жа ла код мо је се стре На де уда те По-
жгај. У Зе мун сам до шла на 1 мар та 1942 го ди не где сам оста ла код сво јих 
по зна ни ка све до 11 мар та ка да сам по мо ћу мо јих при ја те ља ла ђом пре-
шла у Бе о град. Ов де ће ме из др жа ва ти мо ја се стра Зо ра уда та Бој ко вић, 
са ста ном Цви ји ће ва ул. бр. 38.

Дру го ни шта не мам ис ка за ти а на ис ка за но и про чи та но - мо гу се 
и за кле ти.

ГРУ БИЋ Или ја, тр го вач ки по моћ ник, из Пе три ња ца, оп шти не 
Су ња, сре за Пе три ња, стар 28 го ди на, из ја вио је 26 ју на 1942 го ди не сле-
де ће:
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Од мах по сле ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске по ја ви ли су 
се у Су њи уста ше под вођ ством Ше ста но ви ћа, зе мљо рад ни ка из Гре де из 
Су ње. Уста ше ис по чет ка ни су про го ни ли Ср бе, већ су са про го ном по че-
ли истом он да, ка да су за то до би ли упу те из За гре ба.

У ме се цу ју лу 1941 го ди не уста ше су ухап си ли Вуч ко ви ћа Ни ко лу, 
све ште ни ка из Др ља ча, оп шти не Су ња и од ве ли га у Пе три њу у за твор. 
Од та да се о ово ме све ште ни ку ни шта не зна. Го во ри се, да је са  ви ше 
дру гих Ср ба из Пе три ње и око ли це од ве ден у јед ну шу му крај Си ска и 
та мо уби јен.

На 4 ав гу ста 1941 го ди не пред ве че до шли су из Су ње 7 уста ша у 
се ло Др ља че и то: Гла ва но вић, учи тељ из Су ње; Ланц Јо жа, рад ник; Ше-
ста но вић Иво, сај џи ја; Ви де ко вић Ми јо, рад ник; Ва лен тић Јо жа, рад ник; 
Вра не ше вић Зден ко, тр го вац; те жељ рад ник му сли ман из Бо сне име ном 
Омер. Уста ше су у Др ља ча ма са зва ли на род на скуп под из ли ком, да ће 
про чи та ти не ку по глав ни ко ву на ред бу. Код шко ле у Др ља ча ма са ку пи ло 
се је 14 се ља ка и то: Ба јић Ду шан, По јић Јо ван, Пе тр ов, По јић Иг ња ти-
је, По јић Јо ван Мир ков, По јић Пе тар, По јић Сто јан; Ни јем че вић Ми ле, 
Сте гић Ду шан, Сте гић Ђу ро Ада мов, Сте гић Ђу ро Ми ли чин, Ву ко тић 
Љу бан, Ву ко тић Ми лан, и По јић Сте ван. Ка да су се ови љу ди са ку пи ли, 
уста ше им ни су про чи та ли ни ка ко ву на ред бу, не го су им јед но став но 
са оп шти ли да ће би ти та о ци то бож ра ди то га, јер да су не ки уста ше по-
ги ну ли у Бо сни. По јић Сте ван пред о се ћао је, да би их уста ше мо гли уби-
ти, па је по бе гао, а оста ла три нај сто ри ца Ср ба по ве за ни су по уста ша ма 
шпа гом за ру ке и оте ра ни на суњ ско мар ве но гро бље (мр ци ли ште ко је је 
око је дан и пол ки ло ме тар уда ље но од се ла Др ља ча). На ово ме мр ци ли-
шту ци га ни из Су ње би ли су већ ис ко па ли ја ме и до ве зли креч по на ре-
ђе њу уста ша. Све на ве де не Ср бе уста ше су на мар ве ном гро бљу уби ли из 
пу ша ка и оста ви ли ле жа ти. По ме ну тог Ба ји ћа Ду ша на још су ус пут уби-
ли бо ду ћи га но же ви ма. По ме ну ти Ву ко тић Љу бан ни је био са свим уби-
јен, већ са мо те же ра њен у ру ку, па се је при та јио као да је мр тав, и кад 
су се уста ше уда љи ли, он се је устао и до ву као у се ло, а су тра дан оти шао 
у бол ни цу у Пе три њу. У бол ни ци се је из ле чио и са да се на ла зи у шу ми, 
јер не сми је у се ло од уста ша.

Исту ноћ, на кон што су уби ли на пред на ве де не Ср бе, вра ти ли су 
се уста ше по нов но у се ло Др ља че и на шли код ку ће Пе шкир Јо ве тро ји цу 
љу ди и то: Гво здић Сте ва на, Вук ма но ви ћа Сто ја на и Бе ук Љу бо ми ра, ко-
ји је по од ред би уста ша др жа ли стра жу код сво је ку ће јер је ку ћа од у зе та 
од вла сни ка и пре да та у вла сност хр ват ске др жа ве. Уста ше су на ре ди ли 
овој тро ји ци Ср ба, да има ду од мах оти ћи на мар ве но гро бље и за ко па-
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ти по би је не Ср бе. Ови су то на ре ђе ње од мах из вр ши ли, те се по вра ти ли 
на траг и на ста ви ли др жа ти стра жу код ку ће Пе шки ра Јо ве. По нов но је 
до њих до шао уста ша Вра не ше вић Зден ко и ка зао им, да има де још је дан 
уби је ни Ср бин, ко га тре ба по ко па ти, па да за то по нов но оду на мар ве-
но гро бље и то га чо ве ка по ко па ју. Сва тро ји ца су се по нов но упу ти ла на 
мар ве но гро бље и ка да су та мо до шли, уста ше су их до че ка ли и из пу ша-
ка уби ли.

Су тра дан, т.ј. на 5 ав гу ста 1941 го ди не по ме ну ти уста ша Омер до-
шао јеу се ло Др ља че до ку ће на ве де ног По ји ћа Сте ва на и од ње го вог де де 
По ји ћа Мир ка, ста рог 72 го ди не отео 400 ди на ра у го то вом нов цу, за тим 
З0 кг. ма сти и око 50 кг. су хог свињ ског ме са, те 2 ја сту ка. Овај уста ша 
на ре дио је, да се По ји ће ви ко њи упрег ну у ко ла, за тим је све оте те ства ри 
стр пао у ко ла и од ве зао се је у Су њу.

Чим је оти шао из Др ља ча Омер, исти тај дан до шли су у Др ља че 
уста ше Кри жа нић Мир ко, Цол нер Мар ко још дво ји ца уста ша из Су ње и 
од у зе ли од исто га По јић Сте ва на три ме тар цен та ку ку ру за, пет ме тар-
цен ти пше ни це 15 чар ша ва, је дан ду гач ки зим ски ка пут, јед не хла че и је-
дан пар ци пе ла, је дан сто, јед не вој ске те још не ке дру ге сит ни је пред ме те 
и све то са со бом од ве зли. На 4 ав гу ста 1941 го ди не оти шао је у Су њу да 
пре да пи смо на по шту Вој но вић Јо ван, зе мљо рад ник из Пе три ња ца. Ње-
га су уста ше ухва ти ли на же љез. ста ни ци у Су њи и за тво ри ли у оп штин-
ски за твор. С њи ме су за тво ри ли још Са бљи ћа Пе тра, тр гов ца из Су ње 
и Очи ги ју Сте ва на зе мљо рад ни ка из Бр ђа на. Не ко ли ко да на по сле то га 
сва тро ји ца ових Ср ба из ве де ни су по уста ша ма из за тво ра, од ве де ни на 
оба лу ре ке Са ве крај се ла Гре де, где су их уста ше нај пре стра шно му чи-
ли и пре би ли им ру ке и но ге а он да их жи ве ба ци ли у во ду. Овај зло чин 
из вр шио Мар ко вић Мар јан уста ша, ина че без за ни ма ња из Су ње са још 
не ко ли ко дру гих уста ша.

На 4 ав гу ста 1941 го ди не, до шли су из Су ње уста ше у се ло Че тврт-
ко вац и у ку ћи уби ли Дон чић Дми тра, зе мљо рад ни ка из Че тврт ков ца. 
Убио га је уста ша Ланц Јо жа, рад ник из Су ње. Тај дан је уста ша Ше ста но-
вић Иван убио у Че тврт ков цу јед ну же ну, ко ја се зо ве Ла ђе вић, а уста ша 
Омер убио је исти дан у Че тврт ков цу јед ног чо ве ка, ко ји је слу жио код 
јед ног се ља ка, а чи је име не знам.

Ра ди го ре опи са них по ко ља жан дар ме ри ја из Су ње по ве ла је ис-
тра гу и ухап си ла све на пред на ве де не уста ше, а осим њих јој и Ба ји ћа 
Во ји сла ва, Ср би на бив шег лу га ра из Че тврт ков ца, ко ји је та ко ђер уста ше 
по ма гао у овим зло чи ни ма. Ухап ше ни уста ше оста ли су у за тво ру све га 
15 да на, а на кон то га пу ште ни су на сло бо ду, а да по сле ни ка да ни су по-
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зи ва ни за то на од го вор ност. Чим су уста ше пу ште ни на сло бо ду, а то 
је мо гло би ти у ме се цу ок то бру до шли су јед ног да на у ку ћу Сто ја ко вић 
Ни ко ле, зе мљо рад ни ка из Че тврт ков ца, ко је га су из ве ли из ку ће, од ве ли 
га до по то ка Су ње и та мо уби ли, а ње гов леш ба ци ли у во ду.

Про шло ле то не се ћам се да на-уста ше су од ве ли у ло гор Са бљи ћа 
Јо ва на, тр гов ца из Су ње. Твр ди се, да је овај Са бљић по сле то га у ло го ру 
у Ја се нов цу уби јен. Уста ше су Са бљи ћев ду ћан пот пу но опљач ка ли.

По чет ком ме се ца ма ја 1942 го ди не уста ше су по ку пи ли ив се ла 
Пе три ња ца око 140 Ср ба и то љу ди, же на и де це и оте ра ли у ло гор у Ја-
се но вац. Пре три не де ље по бе гао је из Ја се нов ца Ша по ња Јо ви ца, зе мљо-
рад ник из Пе три ња ца, ко ји је са овом гру пом био оте ран у Ја се но вац. Он 
је при по ве дао, да су у ло го ру у Ја се нов цу уста ше оде ли ли же не и де цу од 
од ра слих му шка ра ца, па су же не и де цу от пре ми ли у Ста ру Гра ди шку, а 
од ра сле му шкар це за др жа ли у Ја се нов цу. Здра ви и спо соб ни за рад му-
шкар ци от пре мље ни су у Зе мун, а ста ре и за рад не спо соб не му шкар це 
уста ше у Ја се нов цу уби ја ју. Он је јед но га да на био од ре ђен, да са дру ги ма 
љу ди ма ис ко па ја ме и по ко па му шкар це, ко је су уста ше уби ли, јер су за 
рад би ли не спо соб ни. Та да му је ус пе ло по бе ћи и он је до шао ку ћи, те се 
и са да на ла зи у оно ме кра ју, кри ју ћи се по шу ма ма.

У исто вре ме от пре мље ни су у ло гор у Ја се но вац и Ср би из су-
сед них срп ских се ла Бе стр ме, Ки њач ке, Блињ ског Ку та, Бр ђа на, Па у ко ве 
Ма ле, Ву ко шев ца, Сви њи це, Др ља ча, Че тврт ков ца, Ра до ње Лу ке, као и из 
свих оста лих се ла сре за пе трињ ско га. Не ко ји жи те љи ових се ла ус пе ли 
су спа си ти се бег ством у шу му, где се и са да кри ју, а оста ли су сви от пре-
мље ни у ло гор у Ја се но вац. От пре мље но је из ових се ла око 2.000 Ср ба у 
Ја се но вац.

По сле то га уста ше су оп ко ли ли ова се ла, а ко га су год на шли, или 
ухва ти ли, за кла ли су га. Нај ви ше су та ко за кла ли ста ра ца и ма ле де це, 
ко ји ни су мо гли бе жа ти у шу му. На кон све га то га уста ше су сва ова се-
ла пот пу но опљач ка ли. У пљач ки ових се ла су де ло ва ли су и Хр ва ти из 
окол них се ла.

На кон што су уста ше из на ве де них се ла от пре ми ли Ср бе у ло гор 
у Ја се но вац, ша љу у на ве де на се ла, на ро чи то по но ћи сво је стра же, ко је у 
за се да ма до че ку ју Ср бе из ових се ла, ко ји су се спа си ли бег ством у шу му, 
па ако ко ји на и ђе сво јој ку ћи, да би по тра жио хра не, или оде ла, он да на 
ње га пу ца ју и уби ја ју га. И на тај на чин мно го је Ср ба из ових се ла из ги-
ну ло.

Уста ше су про шле зи ме си ли ле Ср бе да пре ђу на ри мо ка то лич ку 
ве ру, пре те ћи им се уби ством и ло го ри ма. У овој ак ци ји на сил ног по-
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ка то ли ча ва ња Ср ба играо је вид ну уло гу и ри мо ка то лич ки жуп ник из 
Су ње Ор лић. Ве ћи на Ср ба из стра ха пре шла је на ри мо ка то лич ку ве ру, 
али им ни то ни је ко ри сти ло, јер су у ме се цу ма ју и они исе ље ни у ло гор 
у Ја се но вац, од но сно уби је ни, ка ко сам то на пред на вео.

Про шлог ле та уста ше су по ру ши ли срп ско-пра во слав не цр кве у 
Др ља ча ма, Бр ђа ни ма, Ки њач кој, Че тврт ков цу, Пе три њи и Свињ ци.

Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: ШЕ СТА НО-
ВИЋ, зе мљо рад ник из Суњ ске Гре де и ње го ви си но ви Иван, а дру гом 
не знам име; ГЛА ВА НО ВИЋ Бо го сав, учи тељ из Су ње; ЛА ВРЕ КО ВИЋ 
Ју рај, оп штин ски бе ле жник из Су ње; БЛА ЖЕ ВИЋ Ру де, тр го вац. Ова че-
тво ри ца би ли су глав ни пот стре ка чи свих уста шких зло чи на. За тим су се 
ис та кли: Ланц Јо жа, рад ник; ВИ ДЕ КО ВИЋ Ми јо, рад ник; ВА ЛЕН ТИЋ 
Јо жа, рад ник; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ Зден ко, тр го вац; рад ник из Бо сне име ном 
Омер; МАЈ ДАН ЧИЋ Јо сип, по сед ник, МАР КО ВИЋ Ма ри јан, без за ни-
ма ња; КРИ ЖА НО ВИЋ Мир ко; ЦО НЕР Мар ко; БА ЈИЋ Во ји слав, бив ши 
лу гар из Че тврт ков ца. Сви оста ли су из Су ње.

Узи ма ли су Ср бе у за шти ту: Цу јан Ћи ро, ме сар и бив ши на род ни 
по сла ник; Ба љак, се љак и бив ши оп штин ски на чел ник и Ло ход ни Сте во, 
тр го вац сви из Су ње.

Ја сам от пу то вао из Пе три ња ца на 19 ју на 1942 го ди не са про-
пу сни цом, ко ју сам до био од оп шти не Ста за по сред ством јед ног мо га 
при ја те ља. Из Зе му на сам пре шао у Бе о град на 24 ју ла 1942 го ди не опет 
по мо ћу јед ног мо га при ја те ља.

Дру го не мам ни шта ис ка за ти, а на ис ка за но ми и про чи та но мо гу 
се и за кле ти.

ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ Дра гић, зе мљо рад ник из Ла пов ца, оп шти не 
Ве љун, сре за Слуњ, стар 56 го ди на, ПО ПО ВИЋ Ми лош, зе мљо рад ник, 
из Мрач ја, оп шти не Ве љун, сре за Слуњ, стар 55 го ди на, КО МА ДИ НА 
Ни ко ла, зе мљо рад ник из Ве љун ске Гли не, оп шти не Ве љун, сре за Слуњ, 
стар 17 го ди на, ГОЈ СО ВИЋ Ми ле, зе мљо рад ник из Ве љу на, оп шти не-
и сте, сре за Слуњ, стар 17 го ди на, ТУМ БАС Ни ко ла, зе мљо рад ник из 
Шљи ва ка, оп шти не Ве љун, сре за Слуњ, стар 16 го ди на, ЦР НО КРАК Ра-
де, зе мљо рад ник из Ве љун ске Гли не, оп шти не Ве љун, сре за Слуњ, стар 
17 го ди на,  ПО ПО ВИЋ  Дра гић, зе мљо рад ник, из Мрач ја, оп шти не Ве-
љун, сре за Слуњ, стар 16 го ди на, ВУЧ КО ВИЋ Па вао, зе мљо рад ник из 
Ла пов ца, оп шти не Ве љун, сре за Слуњ, стар 17 го ди на, МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 
Све то зар, ђак гим на зи је из Ве љу на, стар 17 го ди на, су гла сно су из ја ви ли 
8 ју ла 1942 го ди не сле де ће:



Саслушања српских избеглица

129

У но ћи 5 на 6 ма ја 1941 го ди не уби је ни су чла но ви по ро ди це Мра-
вун ца Јо се, мли на ра из Хр ват ског Бла га ја. Уби је ни су: Јо со, ње го ва же на 
и тро је де це. Оста ла је жи ва јед на Јо си на кћер, ста ра 10 го ди на. Мра ву-
нац Јо со био је Хр ват. По сле уби ства уби це су опљач ка ли ову по ро ди цу 
и од не ли око 3000 ди на ра. На ве де ни Мра ву нац Јо со жи вео је као Хр ват 
у вр ло до брим од но си ма са Ср би ма, с ко ји ма је увек и гла сао на скуп-
штин ским из бо ри ма. За то су га Хр ва ти из Хр ват ског Бла га ја од у век мр-
зе ли, па је нај ве ро ват ни је, да су га они и уби ли. Ме ђу тим за ово уби ство 
окри вље ни су од стра не уста ша Ср би из Ве љун ске оп шти не.

Су тра дан на Св. Ђур ђа, т.ј. на 6 ма ја 1941 го ди не по на ре ђе њу 
уста шког по ве ре ни ка Шај фа ра Ива на, учи те ља из Ве љу на, жан дар ми су 
ухап си ли До бро са вље вић Бран ка, све ште ни ка у Ве љу ну; МА НОЈ ЛО ВИ-
ЋА Ма ну, тр гов ца и го сти о ни ча ра у Ве љу ну; Ду ду ко ви ћа То ду, оп штин-
ског на чел ни ка у Ве љу ну; Вуч ко ви ћа Љу бу, зе мљо ра ни ка из Гли ни це; 
Сто ји ћа Ми лу, оп штин ског стра жа ра; Ло ври ћа Ла зу и ње го вог си на Ми-
лу, зе мљо рад ни ка из Цви ја но вић Бр да. Исти дан по сле под не ухап си ли 
су До бро са вље вић Не бој шу, сту ден та пра ва и си на све ште ни ка До бро-
са вље ви ћа, те ви ше дру гих чи јих се име на са да ви ше не се ћа мо. Тај дан 
су жан дар ми оти шли у По лој, сре за Вој нић и та мо по ку пи ли око 50 Ср ба 
и до те ра ли их у Ве љун. Сви ови Ср би би ли су ис по чет ка за тво ре ни у 
по дру му жан дар ме ри ске ка сар не, где су их уста ше из Хр ват ског Бла га ја 
ту кли.

У но ћи од 6 на 7 ма ја 1941 го ди не до шли су у Ве љун уста ше из За-
гре ба и Слу ња, па су са до ма ћим уста ша ма из Хр ват ског Бла га ја на ста ви-
ли са хап ше њем Ср ба. Од мах су ухап си ли Мар ти но вић Јо ва на, учи те ља 
из Ве љу на; Ско ру па на Дми тра, све ште ни ка из Цви ја но вић Бр да Ву ји чи-
ћа Сто ја на, лу га ра из Ве љу на и ње го вог си на Ђу ру, чи нов ни ка сре ског 
на чел ства и уну ка Ра ду, те мно го дру гих се ља ка Ср ба из оп шти не Ве љун. 
Уста ше су са та ва на све ште ни ка Ско ру па на ски ну ли су хо ме со и ме тли 
у јед ну вре ћу, те на ре ди ли све ште ни ку Ско ру па ну, да ту вре ћу са ме сом 
на се би но си и да још пе ва цр кве не пе сме. Ско ру пан је ме со у вре ћи но-
сио и пе вао цр кве не пе сме. Уста ше и жан дар ми по ку пи ли су из ве љун ске 
оп шти не, те из се ла По лој укуп но 625 Ср ба, од ко јих су њих 95 ве ћи ном 
ста ра ца, пу сти ли а оста лих 530 од ве ли у Хр ват ски Бла гај и та мо за тво ри-
ли у шко лу, где су их уста ше ту кли и на по слет ку уби ли. Крај шко ле у Хр-
ват ском Бла га ју у јед ној до ли ни ис ко па ли су ве ли ку ја му и у ту ја му све 
Ср бе по ба ца ли од ко јих су мно ги још на по ла жи ви. По њи ма су по су ли 
жи во вап но и он да на гр ну ли зе мљу. По сле то га су Хр ва ти из Хр ват ског 
Бла га ја ову до ли ну из о ра ли и по њој по си па ли зоб. Уби је ни су сви Ср би, 
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ко ји су на пред по и мен це по ме ну ти, те мно ги дру ги.
Исто доб но су уста ше пљач ка ли ку ће уби је них Ср ба, од но се ћи сав 

но вац, жи ве жне на мир ни це, ро бу и све што су год од вред но сти на шли.
По сле то га Ср би ни су сме ли по се ћи ва ти ва ша ре. Ако је ко ји Ср-

бин оти шао на ва шар, тај се са ва ша ра ни је вра ћао, јер су га уста ше на 
ва ша ру ухва ти ли, опљач ка ли и за тим уби ли. Та ко је не ко ли ко да на пре 
Св.Или је оти шао на ва шар у Слуњ да ку пи во ло ве Вуч ко вић Си мо, зе-
мљо рад ник из Цр ног Вре ла. Вуч ко вић је са со бом по вео и сво ју же ну 
Ма ри ју. Ку пио је во ло ве за 7.000 ди на ра и по шао ку ћи. Уста ше су му оте-
ли во ло ве, ње го ву же ну упу ти ли ку ћи без во ло ва, а ње га су стр па ли у 
ау то мо бил, не ку да га од ве ли и уби ли.

Про шлог ле та, не ка ко у исто вре ме оти шао је у Слуњ на ва шар 
Ло врић Ми лу тин, зе мљо рад ник из Цви ја но вић Бр да са сво јом же ном 
Ло врић је на ва шар ода гнао пар во ло ва и про дао их је за 10.000. дин. Ка да 
се хтео са же ном вра ти ти ку ћи, ухва ти ли су га у Слу њу уста ше оте ли му 
сав но вац, ње го ву же ну по сла ли ку ћи ра зу ми је се без нов ца, а ње га стр-
па ли у ау то мо бил и са дру гих ви ше Ср ба ко је су за јед но по ве за ли, од ве-
зли у прав цу Це тињ Гра да. Ка да су до шли на Жа ли ће ву Ко су за у ста ви ли 
су ау то мо бил и у јед ној до ли ни хте ли ове Ср бе уби ти, ка да се је Ло врић 
Ми лу тин не ка ко се од ве зао и по бе гао, а оста ли Ср би су сви уби је ни у 
тој до ли ни. Овај Ло врић Ми лу тин остао је иза нас код сво је ку ће у Цви-
ја но вић Бр ду.

Про шлог ле та од ве зли су се у Слуњ на ва шар бра ћа Ву ја кли ја Ми-
лић и Ми ле, зе мљо рад ни ци из Бан ди на се ла. Њих су уста ше у Слу њу 
ухва ти ли оте ли им ко ла и ко ње, а њих стр па ли у ау то мо бил не ку да од-
ве зли и уби ли.

Је дан дан по сле Св. Или је т.ј. на 3 ав гу ста 1941 го ди не до шли су 
у Ве љун ску оп шти ну на о ру жа ни уста ше из Слу ња ко ји уз по моћ до ма-
ћих уста ша из Хрв. Бла га ја ку пи ли све Ср бе од ре да и до во ди ли у Ве-
љун. Же не и де цу за тво ри ли су у пра во слав ну цр кву и цр кве ну пор ту а 
му шкар це у по друм жанд. ста ни це. Са уста ша ма из Слу ња до шли су и 
мно ги мла ди ћи Хр ва ти, ко ји су са со бом но си ли се ки ре и ба ти не. Ови су 
мла ди ћи, иду ћи са на о ру жа ним уста ша ма, ту кли же не и де цу. Исту ве че 
уста ше су и же не и де цу пу сти ли ку ћи, и то те ле фон ским на ре ђе њем ко је 
је до шло из Слу ња, а му шкар це - њих око 100 - од ве ли су прав цем Слу-
ња, и ус пут уби ли. Ме сто, где су их уби ли ни је по зна то. Тај дан уста ше 
су би ли ис ко па ли јед ну ве ли ку ја му на по љу Ву ји чи ћа Ми ло ша из ме ђу 
Ве љу на и Хрв. Бла га ја. Ухва ти ли су пра се Ву ји чи ћа Ми ло ша за кла ли га и 
ис пе кли га, те се ча сти ли, пи ју ћи ра ки ју, ко ју су опљач ка ли од по је ди них 
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Ср ба. Ов де су тре ба ли по ко па ти же не и де цу, ко је су би ли ухва ти ли, али 
на те ле фон ски на лог из Слу ња мо ра ли их пу сти ти.

Та да су по уста ша ма уби је ни: Ми хај ло вић Ва со оп штин ски бе ле-
жник из Гли не, ко ји је ро дом ив Ве љу на и на кон ус по ста ве не за ви сне др-
жа ве Хр ват ске жи вео у Ве љу ну; Мар ти но вић из Цви ја но вић Бр да: Ве ли-
ми ро вић Стан ко оп штин ски пи сар из Ве љу на; Гво здић Ра де, по штар из 
Ве љу на; Ду ду ко вић Во јо оп штин ски стра жар из Зе му на; Си ки ри ца Ми-
ле, оп штин ски на чел ник из Ве љу на ко ји је по стао оп штин ским на чел ни-
ком на кон уби ства Ду ду ко ви ћа То де, те ви ше дру гих чи јих се име на са да 
ви ше не се ћа мо. Укуп но је уби је но око 100 Ср ба из оп шти не Ве љу.

Исто доб но су уста ше опљач ка ли до мо ве уби је них Ср ба и од не ли 
сав но вац, ро бу, жи ве жне на мир ни це, и све што им се до па ло.

Ка да су уста ше на 3 ав гу ста 1941 го ди не ку пи ли Ср бе у Ве љун ској 
оп шти ни, он да су у по је ди ним срп ским ку ћа ма на ср та ли на мла ђе же не и 
де вој ке и си ло ва ли их. Та ко се на јед ној же ни из ре да ло 15 уста ша.

Уста шки по ве ре ник за оп шти ну Ве љун на ве де ни учи тељ Шај фар, 
иа ко је био оже њен и имао де цу одр жа вао је љу бав не од но се са јед ном 
учи те љи цом Хр ва ти цом из Цви ја но вић Бр да, ко јој је че шће од ла зио. На 
5 ав гу ста 1941 го ди не до шао је у Цви ја но вић Бр до, где су га Ср би се ља ци 
ухва ти ли и пи та ли га за од ве де не Ср бе, тра же ћи од ње га као уста шког 
по ве ре ни ка да од ве де не Ср бе по вра ти. Учи тељ Шај фар је та да Ср би ма 
се ља ци ма при знао да су сви од ве де ни Ср би уби је ни. Опи сао је ка ко Ср-
би ко ји су о све том Ђур ђу би ли од ве де ни у Хр ват ски Бла гај та мо му че ни 
и за ко па ни у јед ној до ли ни од мах по крај шко ле у Хр ват ском Бла га ју. У 
тој до ли ни су Хр ва ти из Хр ват ског Бла га ја по си ја ли зоб. Ср би из Цви-
ја но вић Бр да ра ди ових зло чи на уби ли су уста шу и учи те ља Шај фа ра. 
По сле ово га све га Ср би су у ма са ма по че ли бе жа ти у шу ме, јер су ви де ли 
да им дру гог спа са не ма.

У ме се цу сеп тем бру 1941 го ди не до шла је у Ве љун ску оп шти ну 
хр ват ска вој ска. Хр ват ски вој ни ци су за јед но са жан дар ми ма из Ве љу на 
ухап си ли бра ћу По по ви ће Ми ло ва на и Ми лу и са со бом по ве ли. Код се-
ла Шљив ња ка су ко би ли су се са од бе глим Ср би ма и ту је по ги ну ло не ко-
ли ко хр тват ски вој ни ка, а бра ћа По по ви ћи су осло бо ђе ни.

Су тра дан до шли су у Ве љун ску оп шти ну уста ше из За гре ба и 
Кар лов ца, те су спа ли ли се ло Шљи вљак. У се лу је био остао са мо је дан 
ста рац, ко ји је био бо ле стан и ни је мо гао бе жа ти и ње га су уста ше за кла-
ли и у ку ћи спа ли ли. Сви оста ли жи те љи из се ла Шљив ња ка по бе гли су 
пред уста ша ма у шу му.

По сле то га би ли су че сти су ко би из ме ђу од бе глих Ср ба и уста ша, 
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ко ји су на срп ска се ла на ср та ли. Уста ше је пот по ма га ла хр ват ска вој ска. 
Уста ше су та да са хр ват ском вој ском спа ли ли се ла: Ве љун, То чак, За гор-
је, Ла по вац, Гроб ник, По но рац и Срп ски Бла гај. Ко га су год у тим се ли ма 
на шли, то га су уби ли, али је на род ве ћи ном за вре ме на по бе гао у шу ме 
и та ко се спа сао. Исто доб но са па ле жом на ве де них се ла, уста ше су и хр-
ват ски вој ни ци сва ова се ла пот пу но опљач ка ли, од не сав ши све жи вот-
не на мир ни це, ро бу и све оста ло, што им се сви де ло. Сто ку су та ко ђер 
ода гна ли.

Не ко ли ко да на пре пра во слав ног Ус кр са о.г. до шли су у Ве љун ску 
оп шти ну по но во уста ше са хр ват ском вој ском и ку пи ли од ре да све Ср бе 
ре дом, ко је су на шли у се ли ма, а оста ла се ла су пљач ка ли. Овај пут ни су 
ку ће па ли ли, не го са мо пљач ка ли. По ку пи ли су у ве љун ској оп шти ни 
око 50 Ср ба се ља ка, док су сви дру ги по бе гли у шу му. По ку пље не Ср-
бе се ља ке од ве ли су у Вој нић и за тво ри ли у авли ју при ват не ку ће. Ме ђу 
та да по ку пље ни ма и од ве де ни ма Ср би ма би ли смо и ми. Стра жу су над 
на ма вр ши ли хр ват ски вој ни ци, ко ји су се пре ма на ма до бро по на ша ли 
и бра ни ли нас од уста ша, јер су уста ше че шће пу та на нас на ср та ли хти-
ју ћи нас ту ћи. Јед ном је је дан за гре бач ки уста ша ушао у дво ри ште у ко ме 
смо би ли за тво ре ни и са шта пом ту као та мо за тво ре не Ср бе уз псов ку: 
„Мај ку Вам срп ску, да Вам по ка же за гре бач ки уста ша, ка ко се би је.“

Док сам ја Ми хај ло вић Све то зар на ла зио у ло го ру у Вој ни ћу до-
шла је ме ни у по сје те и до не ла ми је сти мо ја мај ка Ол га, а оца ми уста ше 
на 3. ау гу ста 1941 го ди не од ве ли и уби ли. Са мо јом мај ком до шла су и 
мо ја два мла ђа бра та и то Сто јан, стар 11 го ди на и Ср ђан стар 9 го ди на. 
Уста ше су мо ју мај ку и бра ћу за у ста ви ли, стр па ли у ло гор и по сле от пре-
ми ли у Ста ру Гра ди шку, где се и са да на ла зе.

Ми смо на кон 12 да на бо рав ка у Вој ни ћу от пре мље ни у Ста ру 
Гра ди шку, где смо би ли са мо три да на, а за тим смо од ве де ни у Зе мун. 
При го дом од ла ска из Ста ре Гра ди шке у Зе мун мо ра ли смо по на ре ђе њу 
уста ша, ко ји су нас пра ти ли ићи до жељ. ста ни це Оку ча ни, ко је је да ле-
ко 14. км. тр че ћим ко ра ком. Ста ри ји и сла би ји љу ди, та да су од сил но га 
умо ра па да ли по пу ту, а уста ше су их ту кли кун да ци ма и но га ма.

Ка да смо до шли до Ста ре Гра ди шке у Зе мун, је дан уста ша, ко ји 
нас је пра тио из Ста ре Гра ди шке до Зе му на, ка зао нам је, по ка зу ју ћи ру-
ком на Бе о град: „Ено Вам ва шег кр ва вог Бе о гра да, сав је сру шен.“ Ми 
смо сви са мо шу ти ли.

На 7 ју ла 1942 го ди не пре ве де ни смо из Зе му на у Бе о град.
Про шлог ле та про па ги ра ло се је у на шој оп шти ни пре лаз на ри-

мо ка то лич ку ве ру, али је пре шао са мо је ди ни Ср бин и то Ву ја кли ја Ни-
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ко ла, ме сар из Ве љу на. Сви оста ли Ср би оста ли су у пра во слав ној ве ри. 
Овај Ву ја кли ја је по сли је од Ср ба уби јен, за то што је пре шао на ри мо ка-
то лич ку ве ру.

У про шлој го ди ни уста ше су опљач ка ли пра во слав не цр кве у Ве-
љу ну и Цви ја но вић Бр ду, од не сав ши из њих све вред ни је ства ри. По сле 
то га су пра во слав ну цр кву у Ве љу ну по ру ши ли, док је она у Цви ја но вић 
Бр ду са мо за тво ре на.

Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: Шај фар 
Иван, уста шки по ве ре ник за оп шти ну Ве љун и учи тељ у Ве љу ну; Ма ри-
нац Да не, зе мљо рад ник из Хрв. Бла га ја и за ме ник уста шког по ве ре ни ка. 
Овај Ма ри нац је по сле Шај фа ро ве смр ти по стао уста шки по ве ре ник, али 
је и он по сле по ги нуо; Гра шић Ма те; Чи гри ја Пе ро: Об ра но вић Ми лић, 
сви зе мљо рад ни ци из Хр. Бла га ја: за тим ри мо ка то лич ки жуп ник из Слу-
ња Ник шић ко ји је био глав ни под стре кач свих не де ла и зло чи на слуњ-
ских уста ша. На да ље су се ис та кли Ко ва че вић Ру ди ца, тр го вац из Слу ња; 
Ску кан Иван, мли нар из Рас то ка крај Слу ња; Је ле ча нин Гер харт, тр го вац 
из Слу ња; Ште фа нац Ју ре, обу ћар из Слу ња; три бра та Ко ва че ви ћа, од 
ко јих је је дан учи тељ, дру ги до мо бран ски ча сник, а тре ћи без за ни ма ња, 
те мно го дру гих Хр ва та из Слу ња, ко ји ма не зна мо име на. Ис та као се у 
про го ну Ср ба и не ки Ја вор, ро дом из За гре ба, ко ји је био за по слен на 
град њи ко ран ске пру ге. Он је на ро чи то мно го пљач као Ср бе.

Дру го ни шта ни је нам по зна то, а на ис ка за но и про чи та но нам 
мо же мо се и за кле ти.

КО ВА ЧЕ ВИЋ Јо ва, стар 34 го ди не, чи нов ник Град ског По гла вар-
ства у Са ра је ву, а до пра ћен из ло го ра у Ја се но вац из ја вио је 12. ју на 1942 
го ди не сле де ће:

Ро ђен сам у се лу Ту ко ви ћи ма, код Ту зле. Тр го вач ку ака де ми ју 
свр шио сам у Са ра је ву, а по свр ше ној шко ли био сам јед но вре ме на ме-
штен код Град ске ште ди о ни це у Са ра је ву.

По од слу же њу ка дров ског ро ка пре шао сам у са мо у прав ну слу-
жбу и био по ста вљен за чи нов ни ка Град ског По гла вар ства у Са ра је ву у 
ко јој сам не сме та но оста но до да на хап ше ња т.ј. до 16 апри ла 1942 го ди-
не.

Слом Ју го сла ви је за те као ме је у Бос. Бро ду, где сам био на вој ној 
ду жно сти као ре зер вни офи цир, код 377 рад нич ке че те. На Ве ли ку Су бо-
ту 12 апри ла 1941 го ди не кад се Ју го сла вен ска вој ска тре ба ла да по ву че 
из Сла во ни је пре ко Са ве у Бо сну по чео је у Бос. Бро ду је дан поп фра ње-
вац, ко је му име не знам, да ор га ни зу је гра ђа не и Хр ва те вој ни ке у на ме ри 
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да пру же от пор и спре че пре ла зак ју го сло вен ске вој ске из Сл. Бро да у 
Бос. Брод. Ме ђу тим, ка ко је вој ска до ста ор га ни зо ва но на сту пи ла пре ма 
овим еле мен ти ма, ко ји су по ку ша ва ли да спре че пра вил но по вла че ње 
вој ске, ни је то ус пе ло, те ни су мо гли да пру же ни ка кав ефи ка сан от пор 
вој сци. Би ло је не што пу шка ра ња из ме ђу вој ске и ових пре врат нич ки 
еле ме на та, али се све свр ши ло без жр та ва, овај поп фра ње вац ко је му име 
не знам, има де у Бос. Бро ду сво ју ку ћу, од мах до ка то лич ке цр кве.

Ус по ста вље њем ре дов ног са о бра ћа ја на пру зи Бос. Брод Са ра је во 
од мах сам от пу то вао из Бос. Бро да у Са ра је во и ја вио се на ду жност у 
сво је над ле штво.

У пр ви мах по ус по ста ви не за ви сне др жа ве Хр ват ске уста шке 
вла сти по хап си ле су нај ви ђе ни је Ср бе у Са ра је ву, ме ђу њи ма Др. Ду ша на 
Јеф та но ви ћа, Др. Во ју Бе са ро ви ћа, про ту Ми ла на Бо жи ћа, као и мно ге 
дру ге. Стал но се и да ље на ста вља ло са хап ше њи ма, узи ма њем та о ца, та-
ко да је од ви ђе ни јих Ср ба ма ло ко ји био по ште ђен.

Па ра лел но са хап ше њи ма по че ло се је и са кр ва вим уби ја њем Ср-
ба у окол ним Са ра је ва,та ко да је још у апри лу или ма ју стре ља но на Вра-
ца ма код Са ра је ва 30 Ср ба, ме ђу њи ма, го во ри ло се да је био и Др. Јо во 
Кр шић, про фе сор из Са ра је ва. Уби ја ња Ср ба од стра не уста ша од но си ло 
се у глав ном на се ља ке из се ла око Са ра је ва. Та ко је у Под лу го ви ма по би-
је но до ста се ља ка под сум њом ства ра ња чет нич ке ак ци је. У се ло Или ја-
шу уста ше су уби ле та мо шњег све ште ни ка, ко је му име не знам.

У ме се цу ју лу по ста вљен је за та бор ни ка у Алин Па шин Мо сту 
Ан дри ја Бу љан, ина че из Ча пљи не, по знат као кри ми на лан тип по сво јој 
про шло сти. Он је по зи вао Ср бе се ља ке из се ла око Алин Па ши ног Мо-
ста да се при ја ве за јав не ра до ве. Кад су ови се ља ци до шли он их је дао 
ве за ти и по том их јед ну по јед ну пар ти ју во дио у Ре ље во, где су све Ср бе 
се ља ке за тва ра ли у ку ће, а по том ку ће спа ли ли. У слу ча ју ако је ко ји од 
се ља ка по ку шао да бе жи или иза ђе из ку ћа у ко ји ма су би ли за тво ре ни 
уста ше су их уби ја ли из пу ша ка. Та ко је де ло ва њем Ан дри је Бу ља на уби-
је но је у око ли ци Али Па ши ног мо ста, Ре ље ва и Или џе не ко ли ко сто ти на 
Ср ба се ља ка. По зна то ми је да се са мо слу ча јем спа сио бег ством прет сед-
ник оп шти не у Рај лов цу Спа со је Мла ђан. Он је жи ви све док ових жа ло-
сних стре ља ња и уста шког на си ља у око ли ни Са ра је ва, па ми је о то ме 
све му при чао. Он је ме ђу тим и да ље остао у Али Па ши ном Мо сту, те се 
та мо на ла зио и до да на мо га хап ше ња т.ј. до 16 апри ла о.г.

Ова кав те рор и уби ства од стра не уста ша при ну ди ли су срп ско 
ста нов ни штво по се ли ма, да бе жи од сво јих ку ћа, а му шкар ци да се ор га-
ни зу ју у чет нич ке од ре де. У са мом Са ра је ву кон стант но су вр ше на хап-
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ше ња Ср ба, ко је су сла ли у рад не ло го ре у Хр ват ску, док ме ђу тим не ких 
ма сов них уби ја ња Ср ба у са мо ме Са ра је ву ни је би ло. По ред то га Ср би 
су ма сов но от пу шта ни из др жав них и са мо у прав них слу жби, као и при-
ват ни на ме ште ни ци. Ова кво кон ста нто про га ња ње и ши ка ни ра ње Ср ба 
у Са ра је ву по тра ја ло је са ве ћим или ма њим пре ки ди ма све до мо га хап-
ше ња у ме се цу апри лу.

Ка ко је ове зи ме и у ра но про ле ће за вла да ла у Са ра је ву ве ли ка 
не и ма шти на, а по зна то је да у Са ра је ву има мно го си ро ти ње, по ве ли су 
имућ ни ји Ср би, ко ји се још на ла зе у Са ра је ву ак ци ју за да ва ње по мо ћи 
си ро ма шним бес по сле ним Ср би ма, па ка ко хр ват ске вла сти ни су да ле за 
ову ак ци ју одо бре ње и би ли уоп ште про тив ни сва кој та квој ак ци ји гле-
да ју ћи у њој не што не до пу ште но и по ин те ре се хр ват ске др жа ве штет но 
,по че ло се по чет ком апри ла са но вим хап ше њи ма Ср ба као и оних му-
сли ма на и Хр ва та на ко је се сум ња ло да су одр жа ва ли ве зе са Ср би ма.

По хап ше но је та ко у Са ра је ву у пр вој по ло ви ци апри ла око 250 
љу ди, од то га две тре ћи не Ср ба, а оста ло са ра јев ски му сли ма ни и Хр ва-
ти. Од овог бро ја ухап ше них обра зо ван је је дан тран спо рт од 180 љу ди и 
по слан у ло гор у Ја се но вац.

Ја сам ухап шен 16 апри ла и нај пре спро ве ден у по ли ци ски за твор 
а по сле 8 да на у суд ски за твор у пра во суд ној па ла ти где сам узет на са-
слу ша ње ра ди то га, што сам и ја при ло жио на име по мо ћи за си ро ма шне 
и по стра да ле Ср бе. Иа ко нам је упра ви тељ суд ског за тво ра ре као да нас 
у ово ме за тво ру не ће ни ко ди ра ти, ипак су по ли ци ски аген ти при нуд-
но под ба ти на ма при ну ђи ва ли при зна ња од мно гих ухап ше ни ка. Да ле ко 
го ре би ло је у по ли ци ском за тво ру где су љу де фор ма ло но пре мла ћи ва-
ли, па су та ко не ко ји и уми ра ли под ба ти на ма, као што је био слу чај са 
Му сли ма ном Ши ши ћем, ко ји је под ба ти на ма умро у бол ни ци у ко ју је у 
те шком ста њу пре не шен из по ли ци ског за тво ра.

Ме ђу ухап ше ни ма би ло је до ста Хр ва та као и офи ци ра и вој ни ка 
хр ват ског до мо бран ства, ко ји су та ко ђер у по ли ци ском за тво ру 26 до-
мо бран ских офи ци ра и не што ма њи број вој ни ка до мо бра на ца ко ји ма 
је ста вље но на те рет да су одр жа ва ли ве зе са срп ским чет ни ци ма и по-
бу ње ни ци ма, а хр ват ским офи ци ри ма ави ја ти ча ри ма, да ни су при ли ком 
бор би са чет ни ци ма из ави о на ба ца ли бом бе на чет нич ке по ло жа је, не го 
би ло где,а чак да су на мер но ба ца ли бом бе на по ло жа је на ко ји ма су се 
на ла зи ли уста ше и до мо бран ци.

Ме ђу ухап ше ним хр ват ским офи ци ри ма у по ли ци ском за тво ру 
ви део сам: пу ков ни ка Фи ли по ви ћа, пот пу ков ни ка По ја, над по руч ни-
ка Ра да сли ћа, Му сли ма на, по руч ни ка Ре за ко ви ћа Му сли ма на, док име-
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на дру гих не знам. Ка ко на ве дох би ло је ту 26 офи ци ра хр ват ске вој ске. 
Спо ме ну ти Фи ли по вић био је ра ни је ко ман дант или за ме ник ко ман дан-
та пу ка 10 пе ша ди ског у Ју го сла вен ској вој сци у чи ну пот пу ков ни ка. Ови 
офи ци ри хр ват ске вој ске от пра ће ни су у За греб док су обич не вој ни ке 
хр ват ске вој ске уба ци ли у тран спорт у ко јем сам и ја оти шао у Ја се но вац.

Од ра ни је ухап ше них Хр ва та још у ме се цу ја ну а ру а ко је сам за-
те као у Ја се нов цу на во дим Ђу ру Глан ца, пот пре сед ни ка пре ког су да у 
Са ра је ву и Стје па на Ма ри чи ћа, дро ге ри сту у Са ра је ву.

У ме се цу ја ну а ру до шло је и до хап ше ња Ива на То ља ше фа са-
ра јев ске по ли ци је и Ци ви ди ни ја, ше фа по ли ци ског от се ка по ли ци ске 
упра ве у Са ра је ву. Ухап шен је та да и Ариф Бал та, за ме них управ ни ка 
по ли ци је Ива на То ља. Они су ме ђу тим ка сни је пу ште ни на сло бо ду.

Ка ко се у сво је вре ме го во ри ло у Са ра је ву дро ге ри ста Стје пан 
Ма ри чић ухап шен је био за то и оте ран у ло гор у Ја се но вац, што је ивја-
вио за Ју ру Фран це ти ћа, за по вед ни ка уста шке „Цр не Ле ги је“, да је исти 
опљач као у Са ра је ву је вреј ске рад ње. За Ци ви ди ни ја се го во ри ло да је 
био уха шпен за то, што је хтео из вр ши ти си ло ва ње у по ли ци ском за тво-
ру над јед ном жен ском. За што су ухап ше ни шеф по ли ци је Иван Тољ и 
ње гов за ме ник Ариф Бал та ни сам мо гао са зна ти.

Од Хр ва та и Му сли ма на ко ји су се ис та кли у про го ни ма про тив 
Ср ба као глав не ини ци ја то ре ис ти чем на ро чи то: Др. Ха ким Ха џи ћа про-
фе со ра, ко ји је од мах по ус по ста вље њу не за ви сне др жа ве Хр ват ске по-
ста вљен за по ве ре ни ка уста шког при бив шој бан ској упра ви у Са ра је-
ву, Бо жи да ра Бра лу, са ра јев ског жуп ни ка, те Јо си па Зу би ћа не свр ше ног 
сту ден та ме де ци не а са да вла сни ка гра ђе вин ског пред у зе ћа. Ов де ме ђу 
ове тре ба на ве сти и Др. Фи ли па Фе ри ћа, ра ни јег ше фа ад ми ни стра тив-
ног оде ље ња Са ра јев ске оп штин ске упра ве а са да ди рек то ра ма ги стра та 
ко ји је за јед но са град ским на чел ни ком Др. Аки фом Ха џи-Ха џи ћем по-
нај ви ше зла учи нио и са ма те ри јал не стра не Ср би ма при ли ком исе ље ња 
Ср ба и кон фи ско ва ње срп ских има ња.

Про го не Ср ба у Са ра јев ској по ли ци ји вр ши по зна та трој ка у ко јој 
се на ла зе Гре го рић, шеф по ли тич ког от се ка, ње гов за ме ник Фран це тић, 
брат Ју ре Фран це ти ћа пу ков ни ка и за по вед ни ка „Цр не Ле ги је“, те с овом 
дво ји цом у дру штву и агент Па ве лић.

Од Ср ба ко ји су као за то че ни ци сам ном до пра ће ни у ло гор Ја се-
но вац на во дим: Стје пу Ива ни ше ви ћа, жељ. чи нов ни ка, Си му Мар ја но-
ви ћа, коч ни ча ра, Ду ша на Та ди ћа, жељ. чи нов ни ка, Бран ка Га ле ба про-
фе со ра, Ми лу ти на По по ви ћа чи нов ни ка окру жног уре да, Мир ка Ник-
ши ћа, чин. бан ске упра ве, док се дру гих Са рај ли ја са да не мо гу да се тим 
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по име ну. У овој пар ти ји за Ја се но вац би ло је до ста Ср ба из Ко њи ца, 
Ви со ког и Зе ни це, но ка ко ове љу де не по зна јем то их не мо гу на ве сти по 
име ну.

У ја се но вач ком ло го ру про вео сам око не де љу да на а за то крат ко 
вре ме ви део сам ка квом су гро зном по ступ ку из ло же ни за то че ни ци у 
овом ло го ру.

Ви део сам с ка квом се бру тал но шћу љу ди те ра ју на рад и ка кав 
све рад има ју да оба вља ју. И ја сам мо рао да ра дим при ли ком укла ња ња 
ци гле и ка ме на од по ру ше не срп ске цр кве у Ја се нов цу.

По до ла ску у ло гор уста ше су од мах из на ше пар ти је ко ја је до-
шла из Са ра је ва одво ји ли на стра ну за на тли је и исте упу ти ти на рад у 
ло гор ске ра ди о ни це, а на ма оста ли ма је ре че но да иде мо као на до пу на 
за рад ну слу жбу у Зе мун. И та ко смо нас око 150 из са ра јев ске пар ти је са 
пар ти јом Ср ба из Ја се нов ца и Бос. Ду би це укуп но око 650 љу ди кре ну-
ли и сти гли у Зе мун 17 ма ја. У Зе му ну смо оста ли 10 да на и за ово вре ме 
сти гла је из Но ве Гра ди шке јед на пар ти ја од 700 љу ди пред ви ђе на за рад 
у Не мач ку. У Зе му ну је из вр ше но одва ја ње ста ра ца од мла ђих и за рад 
спо соб них љу ди. Та ко је од на шег тран спор та одво је но је око 150 ста ра ца 
ко ји ма је ре че но, да ће би ти пре ба че ни у Ср би ју, а Му сли ма ни и Хр ва ти 
да ће би ти пу ште ни сво јим ку ћа ма. Ме ђу тим са свим нео че ки ва но из дво-
је но је 26 Ср ба, ко ји смо до шли из Ја се нов ца и 27 ма ја о.г. от пра ће ни смо 
по не мач ким вој ни ци ма у Бе о град, где смо при хва ће ни од иза сла ни ка 
Ко ме са ри ја та за из бе гли це и сме ште ни са ста ном при вре ме но у бо го-
слов ски ин тер нат.

Ви ше не мам ни шта из ја ви ти,а на све што сам ре као мо гу се по 
по тре би и за кле ти.

ВОЈ НО ВИЋ Ми ле, ло жач из Бој не оп шти не Вр но грач, срез Ца-
зин, син Мар ка и Ђу ре рођ. Па ја гић, стар 23 го ди не, нео же њен, ис ка зан 
са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом бр.110459.

По зван да ка же чи сту и пра ву исти ну, о при ли ка ма у свом кра ју 
по сле сло ма на ова мо ис ка зу је:

Мо је се ло Бој на, је чи сто срп ско се ло са при бли жно 250 до мо ва. 
У бли зи ни су још чи сто срп ска се ла: Гли ни ца, 3бо ри ште и Ста бан џа. У 
сре зу има осим Ср ба са мо још Му сли ма на, ко ји чи не ве ћи ну.

По сле сло ма на и шла је у срез ца зин ски не мач ка вој ска. Ни су на-
ста ле ни ка кве про ме не у днев ном жи во ту. Ми смо ра ди ли мир но сво је 
по сло ве и сло бод но се кре та ли, је ди но смо мо ра ли пре да ти оруж је не-
мач кој вој сци.
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Та ко се одр жа ва ло ста ње у ми ру и ре ду до од ла ска не мач ке вој ске 
не где до кон ца ма ја.

Са да пре у зи ма ју власт уста ше ко је у на шем кра ју прет ста вља ју 
до ма ћи Му сли ма ни из Вр но гра ча. Нај пре су от пу сти ли из слу жбе све 
Ср бе слу жбе ни ке. Он да су за ре да ли по се ли ма под из ли ком ре кви зи ци је 
на мир ни ца, а у ства ри је то би ла ор ди нар на пљач ка.

У на ше се ло до шао је је дан од ред тих уста ша Му сли ма на из Вр но-
гра ча, под вођ ством бив шег ју го сла вен ског жанд. на ред ни ка Му сли ма-
на, чи је име не знам, а знам да је био на ста ни ци Рав ни ца (чи ни ми се да 
је зло гла сни Мар тин Пи лин гер) чу вен по те ро ру по двор ском сре зу. Он 
је ја шио на ко њу а са њим су сту па ли уста ше пе ва ју ћи:

Кра љу Пе тру кур вин си не - не ма ви ше ју го ви не,
Кра љу Пе тре ти си мла до де те - сад вас 
се ку на ше ба јо не те,
Па ве ли ћу, дај нам два-три мет ка
Да уби је мо кра ља Пе тра.
Па ве ли ћу, Па ве ли ћу, цве та ла ти ру ка
Што с убио срп ско га хај ду ка.“

За ре да ли су по свим ку ћа ма од у зи ма ју ћи жи то, ку ку руз су во ме-
со, сла ни ну, и оста ло што им се сви де ло, оста вља ју ћи не знат не ко ли чи не 
за ис хра ну че ља ди.

Сва се је та хра на са би ра ла пред ку ћом Јо же Му дри ни ћа зва ног 
„Ћу ће“. Ту су уста ше пе кли јањ це пи ли ра ки ју, а хра ну не ка мо од во зи ли. 
То га Јо жу Му дри ни ћа су пред ку ћом уби ли и го лог обе си ли. Ви сио је три 
да на. За то вре ме су га бо ли ви ла ма крај то га се ча сте ћи упљач ка ном хра-
ном и пи ћем.

Мно го то га се је још до го ди ло у ви ду пљач ке и на си ља у дру гим 
се ли ма, но по је ди но сти ја не знам.

По сле то га пр во га на ле та за вла да ла је јед но вре ме ре ла ти ван мир 
до же тве. Ка да смо по жње ли и сло жи ли сно пља у кр ста че, то је би ло кон-
цем ју ла до шао је по зив из оп шти не Вр но грач да се та мо ску пи 650 љу ди 
из гор њих се ла ра ди упу ћи ва ња на рад у Ли ку. Љу ди су се не слу те ћи зла 
ода зва ли и са ку пи ли код оп шти не. Чуо сам, да се је из оп шти не ја ви ло у 
За греб, да је ухва ће но 650 чет ни ка. На кон из ве сног вре ме на још исти дан 
до шли су од не куд ка ми о ни. Љу де се тр па ло у ка ми о не и од во зи ло у шу-
му зва ну „По љи ца“. Та мо су уста ше из ка ми о на љу де ис тр па ли и уби ја ли 
пу шка ма и но же ви ма, по ка па ју ћи их у Ја ме ра ни је ис ко па не. Сви су та ко 
по би је ни осим јед ног је ди ног, ко ји се је чу дом спа сао, име му не знам. Тај 
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је отр чао у се ла и ја вио шта се де си ло. На ста ла је па ни ка и бе жа ње на све 
стра не.

Ра но ују тро око 4 са та оп ко ли ли су уста ше гор ња се ла. Све жи во 
са те ра ли у цр кве, за кљу ча ли и спа ли ли жи ве за јед но са цр ква ма. Ку ће су 
опљач ка ли, мар ву оте ра ли и ко нач но за па ли ли све ку ће. Та ко су гор ња 
се ла збри са на са ли ца зе мље. Чак су и гро бља оскр на ви ли по ва див ши 
кр сто ве и сру шив ши спо ме ни ке. Ту је по ги ну ло око 3000 Ср ба.

У том те ро ру ис ти ца ли су се на ро чи то Му сли ма ни Му ха мед Пу-
рић оп штин ски пи сар и не ки Џа лак, рад ник, обо ји ца из Вр но гра жа и 
Хр ват Иван Дев чић, тр го вац из Вр но гра ча. Оста лих по име ну не знам.

Чуо сам да су та ква зве р ста вр ше на и у оста лим се ли ма сре за ца-
зин ског но по је ди но сти ја не знам.

Том при ли ком ја сам по бе гао у глин ски срез, па сам пре ко Ца пра-
га и Бро да до шао у Зе мун.

Ту сам се за по слио све до ових да на.
То је све што знам о при ли ка ма у мом кра ју, а на ка за но мо гу се и 

за кле ти.
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Влахо фра Маргаретић прекрштава православне Србе у селу Миклеушка код Кутине

Рушење цркве Светог Јована у селу Јасеновац
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Др. Фра Срећ ко Пе рић, фра ње вац фра ње вач ког са мо ста на код 
Лив на, ро дом из сре за ли вањ ског, чи ја је се стра уда та за Ср би на, пре ма-
сов ног по ко ља Ср ба у ли вањ ском сре зу ме се ца ју на 1941 год. са ол та ра 
са мо стан ске цр кве у Го ри ци по звао је Хр ва те ка то ли ке да за поч ну по кољ 
Ср ба са ре чи ма:

„Бра ћо Хр ва ти иди те и ко љи те све Ср бе. Нај пре за ко љи те мо ју 
се стру, ко ја је уда та за Ср би на, а он да све Ср бе од ре да, ка да овај по сао 
за вр ши те, до ђи те ме ни у цр кву, где ћу вас ис по ве ди ти и при че сти ти, па 
ће вам он да сви гре си би ти опро ште ни.“

Фра Фи ли по вић ису со вац из са мо ста на Пе три ћев ског 8. фе бру а-
ра 1942 го ди не по звао је уста ше из Па ве ли ће ве „те ле сне бој не“ на по кољ 
Ср ба у око ли ни Ба ња Лу ке са по кли ком: „Уби јај те а ја ћу вас раз ре ши ти 
гре ха“.
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„Хр ват ски лист“ из Оси је ка бр. 124 од 29. ма ја 1942. го ди не до но-
си до пис из Ви ро ви ти це:

Са хра на уста шког бор ца оца Си до ни ја Шол ца.
Ви ро ви ти ца, 27 свиб ња. Ци је ла Ви ро ви ти ца и пре ко сто ти ну на-

шич ких мје шта на и мла де жи от пра ти ло је да нас при је под не до по след-
њег по чи ва ли шта узор ног хр ват ског све ће ни ка и уста шког бор ца бла го-
по кој ног о. Си до ни ја Шол ца, до ма ћег си на, ко ји је у вр ше њу сво је све ће-
нич ке и до мо вин ске ду жно сти на тра ги чан на чин из гу био свој мла ди и 
ра ди ни жи вот на пр ви дан Ду хо ва на пу ту из На ши ца у јед но се ло, где је 
био под му кло на пад нут и на окру тан на чин умо рен. Ти је ло пок. о. Си до-
ни ја Шол ца до пре мље но је си ноћ вла ком из На ши ца и ста вље но на одар 
у ов да шњој жуп ској цр кви. Ти су ће и ти су ће гра ђа на до шли су у цр кву, да 
се по кло не си је ни вр лог све ће ни ка и да се по мо ле за ње го ву ду шу. Да нас 
у ју тро сти гла је ве ли ка по вор ка мје шта на из На ши ца, где је по кој ник 
про вео не ко ли ко го ди на све ће ни штва. Уста шки ло гор ник из На ши ца г. 
Хрип ко, ло гор ник уста шке мла де жи Дра гу тин Ма јер, оци Фра њев ци, ва-
тро га сци, „Ка то лич ка ак ци ја“ и број ни гра ђа ни из На ши ца до шли су, да 
се опро сте зад њи пу та са сво јим дра гим ду шо бри жни ком.

Жа лоб на све ча ност по че ла је све ча ним ре кви е мом, ко ји је слу-
жио о. Еу ген Ку ки на из Бје ло ва ра, док је на ко ру пје вао му шки збор ХПД 
„Ро до љу ба“. О по кој ни ко ву ра ду и жи во ту го во рио је у цр кви о. Се ба сти-
јан Шан та ла а спро вод је во дио уз број но све ћен ство по кој ни ков друг о. 
Срећ ко Мај сто ро вић, вје ро у чи тељ из За гре ба. Огром на по вор ка на ро да, 
прет став ни ка уста шких др жав них вла сти, уста шке мла де жи, ва тро га са-
ца те чла но ва вјер ских и кул тур них мје сних дру шта ва по шла је пра ће на 
жа лоб ним зву ци ма гла збе до гро бља Св. Мар ка. У по вор ци но ше но је 
мно го вје на ца.

Уз ов да шње прет став ни ке др жав не и уста шке вла сти при су ство-
ва ли су спро во ду и по боч ник уста шког сто же ра из Оси је ка г. Хамш, 
упра ви тељ жуп ског ре дар ства, г. др. Дра гу тин Бра ту ша, тај ник ве ли ког 
жу па на Ве ли ке жу пе Ба ра ња г. Адам Вр ба нац те уста шки пот по руч ник г. 
Ко чиш. На кон бла го сло ва мр твог ти је ла опро стио се с по кој ни ком у име 
на шич ких гра ђа на и на шич ке „Ка то лич ке ак ци је“ уста шки ло гор ник, на-
да све дир љи вим го во ром у ко ме је из нио не у мор ни рад пок. оца Си до-
ни ја за вје ру и до мо ви ну. У име све ћен ства Ко та ра на шич ког го во рио 
је о. Ости јан Острог нај, жуп ник из Ђур ђе нов ца, те о. Мар вин Стру цер, 
фра ње вац из На ши ца, а у име ве ли ке жу пе Ва ра га тај ник г. Вр ба нец.

Не ка му је ла ка хр ват ска гру да, за ко ју је по ло жио свој жи вот!
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БА ЈИЋ Ђор ђе, ка фе џи ја из Ба ња Лу ке, стар 58 го ди на, син пок. 
Ни ко ле и Ми ли це, рођ, Ма ле ше вић, нео же њен, ис ка зан са из бе глич ком 
ле ги ти ма ци јом бр. 35647 – на кон што је опо ме нут на ис каз исти не, ис ка-
зао је 25 апри ла 1942 го ди не сле де ће:

Јед не ноћ пр вих да на на кон ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват-
ске про ва ли ли су уста ше у стан срп ског вла ди ке Пла то на из Ба ња Лу ке, 
из ве ли га из ку ће, стр па ли у ау то мо бил и од ве зли у не по зна том прав цу. 
Око 10 да на по сле ње го вог од во ђе ња, на ђен је ње гов леш од се ља ка у ре-
ци Вр ба су код пи ла не „Бо сна Боа“, а.д. крај Ба ња Лу ке. Ка да је леш ва ђен 
из во де, он да је у ње му пре по знат вла ди ка Пла тон. На ње му се ви де ло, да 
је вла ди чи на бра да би ла из го ре ла и да су му на гру ди ма ло жи ли ва тру, а 
за тим га за кла ли. По сле то га при ча ло се је по вер љи во ме ђу Ср би ма, да 
је вла ди ку Пла то на од вео и на кон му че ња за клао ЧОН ДИЋ Ни ко, зи дар 
из Ба ња Лу ке.

У ме се цу ма ју 1941 го ди не, ухап ше ни су и до ве де ни у Ба ња Лу-
ку, те за тво ре ни у т. зв. „Цр ну ку ћу“: Су бо тић Ду шан, про та и бив ши 
на род ни по сла ник из Бо сан ске Гра ди шке; Ма ри ја нац Си ма, по сјед ник и 
бив ши на род ни по сла ник из Мр ко њић-Гра да; про та из При је до ра, ко је-
му не знам име на, а с њим ухап шен је и за тво рен Ћур чи ја, го сти о ни чар 
из Ба ња Лу ке. Они су би ли у за тво ру око је дан ме сец да на, а за тим јед не 
но ћи из ве де ни из за тво ра и уби је ни у Че лин цу крај Ба ња Лу ке. Ле ше ви 
про те из При је до ра и го сти о ни ча ра Ћур чи је на ђе ни су у ри је ци Вр ба њи, 
крај Че лин ца, а ље ше ви про те Су бо ти ћа и Ма ри јан ца ни су про на ђе ни.

Од мах по сле ових, до ве де ни су у Ба ња Лу ку и за тво ре ни у „Цр ну 
ку ћу“. Бра шко вић Ду шан, зе мљо рад ник и бив ши на род ни по сла ник из 
Кру пе у Вр ба су и Вра не ше вић Ђор ђе, про та и бив ши се на тор из Пр ња-
во ра.

Они су та ко ђер др жа ни у за тво ру пре ко је дан ме сец да на, а за тим 
јед не но ћи од ве де ни у се ло Дра ку ли ћи и та мо уби је ни. Њи хо ви ље ше ви 
ни су про на ђе ни.

У ме ђу вре ме ну од ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске, па до 
ме се ца ав гу ста 1941 го ди не, уста ше су уби ли у се ли ма Ивањ ској Пи ска-
ви ци и Ра ми ћи ма пре ко 600 Ср ба му шка ра ца. Об о ру жа ни уста ше ишли 
су но ћу по овим се ли ма, про ва љи ва ли у срп ске ку ће и од во ди ли све му-
шкар це ста ри је пре ко 15 го ди на и уби ја ли их у од но сним се ли ма. Знам, 
да је та да уби јен Ми ла ко вић Га вро, же ље зни чар из Ивањ ске, док име на 
дру гих не знам. У ме се цу но вем бру 1941 го ди не, хр ват ска вој на ко ми си-
ја от ко па ла је ви ше ја ма, у ко ји ма су по ко па ни ле ше ви уби је них Ср ба 
из на ве де них се ла, па је та да уста но вље но да су у јед ној ја ми по ко па на 4 
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му шкар ца у се де ћем ста ву у 4 ћо шка, а на ље ше ви ма ни су се мо гле на ћи 
ни ка кве ра не, или озле де, па се је из то га са си гур но шћу утвр ди ло, да су 
жр тве жи ве са хра ње не. Ово је би ло у се лу Ивањ ска.

У про шлој је се ни об о ру жа ни уста ше до шле су у срп ско се ло Ре-
бро вац крај Ба ња Лу ке и та мо уби ли све од ра сле Ср бе му шкар це.

Те ча јем ме се ца ју ла и ав гу ста 1941 го ди не, ухап ше ни су по уста-
ша ма и од ве де ни у Го спић сле де ћи Ср би из Ба ња Лу ке: Ку ру зо вић Све-
то зар, сто лар, Фин дрик Лу ка, бив ши сре ски на чел ник; Пер див Ду шан, 
тр го вац; Јан ко вић Ми ћо, тр го вац др вом; Те ша но вић Ђор ђе, сто лар, Ко-
шчи ца, бив ши сре ски на чел ник и мно ги дру ги, чи јих се име на ви ше не 
се ћам. О суд би ни њи хо вој се ни шта ни је до зна ло, али је си гур но, да су 
сви уби је ни.

У ме се цу де цем бру 1941 го ди не, до шао је из За гре ба у Ба ња Лу ку 
из ве стан број уста ша из Па ве ли ће ве „те ле сне бој не“, ко ји су уби ја ли Ср-
бе по срп ским окол ним се ли ма, а се ла пљач ка ли и упљач ка ну имо ви ну 
до во зи ли у Ба ња Лу ку.

На 8 фе бру а ра 1942 го ди не, јед на гру па ових уста ша под вођ ством 
фра тра-ису сов ца име ном Фи ли по ви ћа из ма на сти ра Пе три чев ца, крај 
Ба ња Лу ке оти шла је у срп ско се ло Ра ко ви ца-Руд ник крај Ба ња Лу ке. У 
овом се лу ра ди ли су у руд ни ку Ср би рад ни ци за јед но са рад ни ци ма ка-
то ли ци ма и му сли ма ни ма. Фра тар - уста ша, Фи ли по вић по ле ги ти ма-
ци ја ма уста но вио је рад ни ке Ср бе, ко је је од мах одво јио од рад ни ка ка-
то ли ка и му сли ма на, те их исто доб но на ли цу ме ста у руд ни ку дао по 
уста ша ма уби ти. Уста ше су ове рад ни ке Ср бе уби ли крам по ви ма. Та да 
су ов де уби је на 52 рад ни ка Ср би на.

По сле то га оти шли су уста ше под вод ством фра тра Фи ли по ви ћа у 
се ло Дра ку ли ћи крај Ба ња Лу ке, от ку да по ти чу уби је ни рад ни ци ру да ри. 
У овом се лу уста ше су под ру ко вод ством фра тра Фи ли по ви ћа уби ли око 
1500 Ср ба - љу ди, же на и де це. У овом се лу та да су уби је ни сви жи те љи 
је ди но се је спа си ла јед на же на име ном Лен ка и ње зи них 5 де це, те још 
јед но де те, чи ји су ро ди те љи уби је ни. Же на Лен ка је ка сни је по лу де ла.

Се ло Дра ку ли ћи, у ко јем су уста ше из вр ши ли го ре опи са ни по-
кољ спа да под оп шти ну Бу џак, сре за Ба ња Лу ка. По сле из вр ше ног по ко-
ља по сла ла је оп шти на бу џач ка слу жбе ни из ве штај ко тар ској обла сти у 
Ба ња Лу ци, у ко јем ја вља да су Па ве ли ће ви уста ше на 8 фе бру а ра 1942 
го ди не упа ли у мир но се ло Дра ку ли ћи и без ика квог раз ло га по кла ли 
1500 Ср ба, чи је су ље ше ве оста ви ли да их по но ћи раз вла че пси и крм ци. 
Сто ку и на мир ни це уби је них Ср ба од ве зли су уста ше у сво је ма га ци не 
у Ба ња Лу ку. Ова ко је гла сио из ве штај оп шти не о оном гро зном по ко-
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љу Ср ба, ко је су из вр ши ли уста ше из Па ве ли ће ве „те ле сне бој не“. Ја сам 
лич но гле дао, ка ко су уста ше на 9 фе бру а ра 1942 го ди не, по сле го ре опи-
са ног по ко ља до те ра ли сто ку у Ба ња Лу ку.

На 9 фе бру а ра 1942 го ди не, уста ше су кла ли Ср бе у се ли ма Мо ти-
ка ма, Па влов цу и Хан ко ли ма, сре за ба ња луч ког. Уку пан број по кла них 
Ср ба у го ре на ве де ним се ли ма из но си око 2700 ду ша.

По сле ових по ко ља у ме се цу фе бру а ру би ли су на ва ша ру у Ба ња 
Лу ци се ља ци из се ла Кла шни це: По по вић Мом чи ло, два бра та Мо ми ћи, 
те још дво ји ца, чи јих име на не знам. Они су вра ћа ју ћи се са ва ша ра ку ћи, 
има ли код се бе ве ће су ме но ва ца, па су их за то на пе ри фе ри ји гра да код 
свињ ске пи ја це до че ка ли уста ше, сни ми ли их са ко ла и од ве ли у не по-
зна том прав цу, те се о њи ма ви ше ни шта не зна. Си гур но је, да су уби је ни 
и по уста ша ма опљач ка ни, а мо тив уби ства би ла је пљач ка.

По сле ових по ко ља на ста ла је у Ба ња Лу ци ме ђу Ср би ма па ни ка 
тим ви ше, што су им уста ше по ру чи ли, да ће по кла ти све Ср бе у Ба ња 
Лу ци, па су та да би ли и бло ки ра ли Ба ња Лу ку. Та да је оти шао у За греб 
Бе шла гић пр вак му сли ма на ба ња луч ких и ка зао Па ве ли ћу, да он не мо-
же до зво ли ти по кољ Ср ба у Ба ња Лу ци, јер да ће се у том слу ча ју му сли-
ма ни диг ну ти на от пор. Ти ме су Ср би из Ба ња Лу ке спа ше ни по ко ља, 
али су на те ра ни да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру, па их је ве ћи на под 
при ти ском и пре шла.

Мно ге срп ске по ро ди це из Ба ња Лу ке хр ват ске вла сти су још про-
шло ле то при сил но пре ба ци ли у Ср би ју. Ста но ве ових Ср ба уста ше су 
по сле то га пот пу но опљач ка ли. Нај бо ље и нај ску по це ни је ства ри из срп-
ских ста но ва до би ли су ро ђа ци на ве де ног Др. Гу ти ћа. Ро ђак Гу ти ћев, по 
име ну Ман дро вић, ко ји је ина че без за ни ма ња, до био је ку ћу и на ме штај 
про те ра ног тр гов ца Бо жи ћа Ко сте. Ње го ва кћер ка Ми ра до би ла је из на-
пу ште них срп ских ста но ва ску по це не зим ске кр зне не ка пу те. Уоп ште 
ро ђа ци Др. Гу ти ћа са да су сви по ста ли бо га та ши.

Про шлог ле та уста ше су по ру ши ли у Ба ња Лу ци дви је срп ско-
пра во слав не цр кве. Ру ше ње ових цр ка ва мо ра ли су вр ши ти Ср би и Је-
вре ји, ко ји су та да би ли за тво ре ни у „Цр ној Ку ћи“.

Глав ни ини ци ја тор свих про го на и по ко ља, те пљач ке Ср ба у оном 
кра ју јест већ по ме ну ти Др. Гу тић Вик тор, ко ји је у сво јим го во ри ма 
стал но ха ран ги рао про тив Ср ба. За тим су се осо би то ис ти ца ли: ГУ ТИЋ 
Блаж, адво кат ски со ли ци та тор, и брат Гу ти ћа Вик то ра: ЧОН ДИЋ Ни ко, 
зи дар; ЂЕ ЛИЋ, слу га; БУ ТО РАЦ Вил ко, бан ков ни чи нов ник и ње го ва 
два бра та, ко ји ма не знам име на; КАН, шеф Гу ти ће ва ка би не та, за ко јег 
ка жу, да је био ју го сло вен ски до бро во љац; МОМ ЧИ НО ВИЋ, бив ши чи-
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нов ник, Бан ске упра ве, те на пред већ спо ме ну ти фра тар ФИ ЛИ ПО ВИЋ. 
Та ко ђер и дру ги фра три до ла зи ли су на до го вор Гу ти ћу, али ја њи хо ва 
име на не знам.

У зад ње вре ме у око ли ци Ба ња Лу ке во де се огор че не бор бе из ме-
ђу Ср ба, ко ји су пред зу лу ми ма уста ша по бе гли у шу му, те са мих уста-
ша. Од бе гли Ср би др же це лу ба ња луч ку око ли цу, осим пу та ко ји во ди за 
Бос. Гра ди шку.

Ја сам на пу стио Ба ња Лу ку на 18 апри ла 1942 го ди не, јер се из го-
ре на ве де них раз ло га ни сам осе ћао си гу ран. У Бе о град сам сти гао на 19 
апри ла 1942 го ди не.

Дру го не мам ис ка за ти, и на про чи та но мимо гу се за кле ти.

МАР ТИ НО ВИЋ До бри ла, учи те љи ца основ не шко ле у Ши пра-
га ма, сре за Ко тор Ва рош, ста ра 21 го ди ну, ис ка за ла је 5 мар та 1942 го ди-
не сле де ће:

Ја сам би ла учи те љи ца основ не шко ле у Ши пра га ма сре за Ко тор 
Ва рош. Ка да је на ста ла не за ви сна др жа ва Хр ват ска ни сам по ло жи ла за-
кле тву вер но сти Др. Па ве ли ћу, па сам за то пре ста ла вр ши ти учи тељ ску 
ду жност. У Ши пра га ма сам оста ла све до 21 ју на 1941 го ди не, ка да сам 
то ме сто на пу сти ла и пре шла у Ба ња Лу ку, где сам стал но жи ве ла код 
ро ди те ља.

Ме сто Ши пра ге јест нај ве ћим де лом му сли ман ско. Ср ба има ма-
ње од де сет про це на та. Око ли на је сва срп ска. За вре ме мо јег бо рав ка 
у Ши пра га ма ни је би ло про го на Ср ба ка ко у Ши пра га ма, та ко ни ти у 
сре зу ко тор ва ро шком. То се по мом ми шље њу мо же за хва ли ти ПЕ ТРИ-
ЧЕ ВИ ЋУ Мат ку, та да њем ко тар ском прет стој ни ку у Ко тор Ва ро ши, ко ји 
је бли жи ро ђак Др. Гу ти ћа Вик то ра уста шког сто жер ни ка за бив шу Вр-
ба ску Ба но ви ну.

У ме се цу ма ју 1941 го ди не по ру ше не су срп ско пра во слав не цр-
кве у Ко тор Ва ро ши, Че лин цу и Ма сла ва ри ма. Ру ше ње ових цр ка ва мо-
ра ли су вр ши ти до ма ћи и нај у глед ни ји Ср би. На ре ђе ње за ру ше ње срп-
ско пра во слав них цр ка ва из дао је по ме ну ти Др. ГУ ТИЋ Вик тор.

У ме се цу ма ју 1941 год. јед не но ћи уста ше су упа ли у при ват ни 
стан ба ња луч ког вла ди ке Пла то на, од ве ли га у за твор зва ни „Цр на Ку ћа“, 
а ода тле исту ноћ ње га и Су бо ти ћа, про ту из Бос. Гра ди шке, ко ји је већ 
био та мо за тво рен, од ве ли су у се ло Бр ба њу, ко је се на ла зи три ки ло ме-
тра од Ба ња Лу ке, где су их уби ли, а њи хо ве ле ше ве ба ци ли у ре ку Вр ба-
њу. Ова умор ства из вр ше на су по сле пи јан ке Гу ти ћа и ње го вог крв ни ка 
Ђе ли ћа.
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По сле то га на ста ло је хап ше ње и од во ђе ње Ср ба. У ме се цу ју лу 
1941 год. ухап ше ни су и од ве де ни у ло гор у Го спић: Те ша но вић Ђор ђе, 
сто лар, бив ши сре ски на чел ник у Ко тор Ва ро шу, те мно ги дру ги Ср би, 
чи јих се име на ви ше не се ћам. О њи хо вој се суд би ни до са да ни шта не 
зна. Уста ше су та ко ђе у ма са ма хап си ле Ср бе те жа ке из срп ских се ла у 
око ли ци Ба ка Лу ке и за тва ра ли их у за твор зва ни „Ка стел“ у Ба ња Лу ци. 
При ча ју, да су мно ги Ср би у овом за тво ру уби је ни и ба че ни у ри је ку Бр-
бас, али ја не мо гу на ве сти име на уби је них. При ча ла ми је јед на Сло вен-
ка, ко ја је та да пу то ва ла за Ба ња Лу ку, да је на пу ту код се ла Кла шни ца 
ви де ла у ре ци Вр ба су 30-40 људ ских ле ше ва.

Те ча јем го ди не 1941 по је ди нач но су не ста ја ли мно ги Ср би из Ба-
ња Лу ке. За суд би ну ових Ср ба се не зна. Име на не знам на ве сти.

На пра во слав ни Бо жић 1942 го ди не уста ше су до шли у срп ско 
се ло Че ли нац крај Ба ња Лу ке и та мо на шли у не ко ли ко срп ских ку ћа упа-
ље не бо жић не све ће, као бо жић ни оби чај. Ра ди то га су уста ше уби ли 
уку ћа не код ко јих су на шли упа ље не бо жић не све ће, а на кон то га не ке су 
ку ће у том се лу и за па ли ли.

У ме се цу де цем бру 1941 го ди не до шло је из За гре ба у Ба ња Лу ку 
око 3500 уста ша из та ко зва не Па ве ли ће ве „те ле сне бој не“.

На 8 фе бру а ра 1942 го ди не јед на гру па ових уста ша под вођ ством 
јед ног фра тра - ису сов ца из ма на сти ра Пе три чев ца крај Ба ња Лу ке оти-
шла је у срп ско се ло Ра ко ви ца - Руд ник крај Ба ња Лу ке. У овом се лу ра-
ди ли су у руд ни ку Ср би рад ни ци за јед но са рад ни ци ма ка то ли ци ма и 
му сли ма ни ма. Уста ше су по ле ги ти ма ци ја ма уста но ви ли рад ни ке Ср бе, 
ко је су од мах од ве ли од рад ни ка ка то ли ка и му сли ма на, те их од мах на 
ли цу ме ста у руд ни ку се ки ра ма уби ли. Ов де су уста ше уби ли 30-40 Ср ба 
рад ни ка. По сле то га оти шли су под вођ ством исто га фра тра у се ло Дра-
ку ли ћи крај Ба ња Лу ке, од ку да по ти чу и уби је ни рад ни ци ру да ри, те где 
су се на ла зи ле и њи хо ве по ро ди це. Ов де су у овом се лу уста ше уби ли око 
1500 Ср ба-љу ди, же на и де це. У овом се лу уби је ни су сви жи те љи, је ди но 
се је спа сла јед на же на име ном Лен ка и ње зи них 5 де це, те још јед но де те, 
чи ји су ро ди те љи уби је ни. Ова же на је ка сни је по лу де ла.

Се ло Дра ку ли ћи, у ко јем су уста ше из вр ши ли го ре опи са ни по-
кољ пот па да под оп шти ну Бу џак, сре за Ба ња Лу ка. По сле из вр ше ног по-
ко ља по сла ла је оп шти на бу џач ка у Ба ња Лу ку ко тар ској обла сти слу жбе-
ни из ве штај, у ко јем ја вља, да су Па ве ли ће ви уста ше на 8 фе бру а ра 1942 
го ди не упа ли у мир но се ло Дра ку ли ћи и без ика квих раз ло га по кла ли 
1500 Ср ба, чи је су ље ше ве оста ви ли да их по но ћи раз вла че пси и крм ци. 
Сто ку и на мир ни це уби је них Ср ба од ве зли су уста ше у сво је ма га ци не 
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у Ба ња Лу ку. Ова ко је гла сио из ве штај оп шти не о овом гро зном по ко љу 
Ср ба, ко је су из вр ши ли Па ве ли ће ви уста ше. Ја сам лич но ви де ла уста ше, 
ко ји су на 9 фе бру а ра 1942 го ди не до те ра ли у Ба ња Лу ку сто ку, ко ју су 
по ку пи ли у се лу Дра ку ли ћи по сле из вр ше ног по ко ља.

На 9 фе бру а ра 1942 го ди не уста ше су кла ли Ср бе у се ли ма Мо-
ти ка ма, Па влов цу и Хан ко ли ма сре за ба ња луч ког. Уку пан број у та два 
да на по кла них Ср ба из но си 2700.

По сле ових по ко ља на ста ла је у Ба ња Лу ци ме ђу Ср би ма па ни ка, 
тим ви ше што су им уста ше по ру чи ли, да ће по кла ти све Ср бе у Ба ња 
Лу ци, па су та да би ли и бло ки ра ли Ба ња Лу ку. Та да је оти шао у За греб 
БЕ ШЛА ГИЋ пр вак му сли ма на ба ња луч ких и ка зао Др. Па ве ли ћу, да он 
не мо же до зво ли ти да се по ко љу Ср би у Ба ња Лу ци, јер да ће се у том 
слу ча ју му сли ма ни диг ну ти на от пор. Та ко су Ср би из Ба ња Лу ке спа ше-
ни од по ко ља, али су на те ра ни да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру па их је 
ве ћи на под при ти ском пре шла.

Мно ге срп ске по ро ди це из Ба ња Лу ке хр ват ске вла сти су још про-
шло ле то при сил но пре ба ци ли у Ср би ју. Ста но ве Ср ба уста ше су по сле 
то га пот пу но опљач ка ли. Нај бо ље и нај ску по це ни је ства ри из срп ских 
ста но ва до би ли су ро ђа ци на ве де ног Др. Гу ти ћа. МАН ДРО ВИЋ, Гу ти-
ћев ро ђак, ина че без пра вог за ни ма ња, до био је ку ћу и на ме штај про те-
ра ног Бо жи ћа Ко сте тр гов ца. Он је мо гао да би ра на ме шта је и из дру гих 
срп ских ку ћа. Ње го ва кћер ка Ми ра има са да вр ло ле пе зим ске ка лу те, 
те це лу гар де ро бу, ко ју при је ни је има ла. По је дин ци на њој пре по зна ју 
одев не пред ме те про те ра них Ср ба.

Још про шло ле то уста ше су по ру ши ли у Ба ња Лу ци две срп ско-
пра во слав не цр кве. Ру ше ње цр ка ва мо ра ли су вр ши ти Ср би и Је вре ји, 
ко ји су та да би ли за тво ре ни у „Цр ној ку ћи“.

Глав ни ини ци ја тор свих про го на и по ко ља Ср ба у оно ме кра ју 
јест већ по ме ну ти Др. ГУ ТИЋ Вик тор, ко ји је у сво јим го во ри ма стал но 
ха ран ги рао про тив Ср ба.

Осим ГУ ТИ ЋА глав ни уста ше у Ба ња Лу ци је су: већ по ме ну ти 
ЂЕ ЛИЋ, ГУ ТИЋ Блаж, брат Вик то ра Гу ти ћа; БУ ТО РАЦ Вил ко, Гу ти ћев 
се кре тар; КАН, шеф Гу ти ће вог ка би не та, ко ји је био Ју го сло вен ски до-
бро во љац, те не ки уста шки офи ци ри, ко ји су до шли из За гре ба у Ба ња 
Лу ку, а чи јих име на не знам. Сам по кољ Ср ба оба вља ли су по на ре ђе њи-
ма и упу та ма на пред на ве де них уста ша, уста ше ко ји су до шли из За гре ба 
из Па ве ли ће ве „те ле сне бој не“, а за јед но с њи ма олош му сли ман ски и 
ка то лич ки ко ји је у ту свр ху узет из по је ди них бо сан ских ме ста.

Ја сам на пу сти ла Ба ња Лу ку из го ре на ве де них раз ло га на 25 фе-
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бру а ра 1942 го ди не у на ме ри да пре ђем Ср би ју. Жи ве ла сам у Сре му и у 
Зе му ну све до 4 мар та ка да сам са по гра нич ном про пу сни цом, ко ју сам 
до би ла од по ли ци је у Зе му ну пре шла у Бе о град. Ов де сам се при вре ме но 
сме сти ла код се стре, а као ди пло ми ра на учи те љи ца за мо ли ћу да ме се 
при ми у учи тељ ску слу жбу.

Дру го ни шта не мам ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
и да се за ку нем.

Не по зван при сту пио је ДРА ГИЋ Сре тен ко, кро јач ки по моћ ник 
из Це ре мо шња ка, оп шти не и сре за На ши це, стар 19 го ди на те је ис ка зао 
20. мар та 1942 го ди не сле де ће:

Јед не но ћи про шле го ди не пре пра во слав ног Пе тров да на про ва-
ли су уста ше у стан пра во слав ног све ште ни ка у На ши ца ма, ко је му је име 
Ђо ка, а пре зи ме на му не знам. Ње га су уста ше на пре ва ран на чин из ве ли 
из ку ће го во ре ћи му, да га во де у сре ско на чел ство на пре слу ша ње. Стр-
па ли су га у ау то мо бил, од ве зли прав цем Фе ри ча на ца и ка да су до шли 
до се ла Мар тин, та мо су га за кла ли, а ње гов леш оста ви ли у гра би крај 
пу та. На ле шу се је ви де ло, да је све ште ник био за клан и то на тај на чин, 
да су му нож за бо ли у врат и окре та ли. За тим су му јед ну плећ ку но жем 
од ре за ли.

Од мах по сле уби ства срп ско-пра во слав ног све ште ни ка из На ши-
ца, до шао је у Це ре мо шњак фра тар-фра ње вац из На ши ца па тер Си до-
ни је, ко ји је на го ва рао Ср бе у мо је му се лу да пре ђу на ри мо ка то лич ку 
ве ру, јер да дру гог спа са не ма го во ре ћи им: „Ви ди те љу ди, ви сте ва шег 
све ште ни ка из гу би ли, ва ма сад не пре о ста је ни шта дру го, не го да сви 
пре ђе те у ри мо ка то лич ку ве ру, јер ће те и ви из ги ни ти“. На род је ње му 
обе ћао пре лаз. Он је на по ла ску ка зао, да се сви, ко ји ће пре ћи на ри мо-
ка то лич ку ве ру по пи шу и да га до че ка ју пред ри мо ка то лич ком цр квом у 
Це ре мо шња ку, ка да по нов но та мо до ђе.

На кон не ког вре ме на па тер Си до ни је по нов но је до шао у Це ре мо-
шњак, али га ни тко од Ср ба ни је до че као. Он се на то на љу тио и Ср би ма 
се јав но у се лу згро зио са ре чи ма: „Не би био ја онај, ко ји је сам, ако вас 
не про те рам, ви де ће те шта вас још че ка.“

По сле то га на пра во слав но Пре о бра же ње - на 19 ав гу ста 1941 г. 
у но ћи до шли су об о ру жа ни уста ше из На ши ца у Це ре мо шњак, где су 
их до че ка ли уста ше из Це ре мо шња ка. Од мах су про ва ли ли у ку ћу До-
ки ћа Жар ка, зе мљо рад ни ка и уби ли ње га и ње го вог си на Сте ву, док им 
је дру ги Жар ков син уте као. Том зго дом су опљач ка ли ку ћу пок. Жар ка 
До ки ћа. Од не ли су му су хо ме со, ко ба си це, 2 хле ба и ка пут ње го вог си на 
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Сте ве. Ту исту ноћ оте ра ли су 18 Ср ба-му шка ра ца, же не и де це у ло гор у 
Слав. По же гу. Све су их по ве за ли шпа гом и ус пут ту кли све до се ла Лон-
џи це. Не ко ји су се од ових по сле по вра ти ли сво јим ку ћа ма и то ка да су 
пре шли на ри мо ка то лич ку ве ру.

Ка да су оста ли Ср би из Це ре мо шња ка ви де ли, да им зби ља не ма 
дру гог спа са, већ да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру, оти шли су у На ши це 
до па тра СИ ДО НИ ЈА и ње му ка за ли, да „ће пре ћи на ри мо ка то лич ку ве-
ру. Он им је ка зао, да то мо ра ју од мах учи ни ти, јер ће ина че и они про ћи 
као што су про шли они Ср би ко ји су већ оте ра ни са сво јих има ња. По сле 
то га су сви Ср би из Це ре мо шња ка пре шли на ри мока то лич ку ве ру. Ср-
би мо ра ју ићи ре до ви то у ри мо ка то лич ку цр кву, јер их на то си ли па тер 
СИ ДО НИ ЈЕ. Он их под у ча ва и ри мо ка то лич ки ве ро на ук.

Па тер СИ ДО НИ ЈЕ оби ла зио је са на о ру жа ним уста ша ма и оста ла 
срп ска се ла у сре зо ви ма На ши це, Сл. По же га и По др. Сла ти на и си лио 
на род да пре ђе на ри мо ка то лич ку ве ру, пре те ћи се, да ће их да ти по ту ћи, 
или про те ра ти го во ре ћи: „Сви ће те пре ко Дри не, или у Дри ну“.

Да би за стра ши ли Ср бе и та ко их при си ли ли на пре лаз на ри мо-
ка то лич ку ве ру, уста ше су у до го во ру са па те ром СИ ДО НИ ЈЕМ мно ге 
Ср бе уби ли, а мно ге стра хо ви то му чи ли. Та ко су у се лу Ива нов цу, сре за 
Сл. По же га ухва ти ли 18 Ср ба, оте ра ли их у шу му и та мо уби ли. У се лу 
Стој чи нов ци, сре за Сл. По же га уби ли су Ра ди во јац Са ву и Дра гић Сре-
ту, зе мљо рад ни ке. У се лу Ла ти нов ци, сре за Сл. По же га му чи ли су јед ног 
се ља ка ко је му је име Дра ган, а пре зи ме на му не знам. Ње му су зве за ли 
ру ке и но ге за јед но, про ву кли штап ис под но гу и у том по ло жа ју су га 
ту кли та ко ја ко, да је још и са да те шко бо ле стан. Дру ги ма су у овом се лу 
ки да ли кље шта ма нок те са ру ку. Ко тр ља нац Мир ка из Ла ти нов ца оте ра-
ли су у Слав. По же гу и о ње му се да ље не зна.

Јед но га да на про шлог ле та до шли су уста ше у се ло Су жи не, сре за 
На ши це, по ку пи ли 6 Ср ба се ља ка, оте ра ли их у ме сно гро бље, где су их 
при си ли ли, да са ми ис ко па ју ја му, а за тим су их уби ли и њи хо ве ле ше-
ве у ту ја му за ко па ли. Име на уби је них не знам, јер је то се ло уда ље но од 
мо га се ла.

Под ова квим стра шним при ти ском Ср би из сре зо ва На ши це, Сл. 
По же га и По драв ска Сла ти на, по пу сти ли су и сви пре шли у ри мо ка то-
лич ку ве ру.

По зна то ми је, да је срп ско пра во слав на цр ква у се лу Лон џи ци 
пре тво ре на у ри мо ка то лич ку. Срп ско пра во слав ни ма на стир у Сл. Ора-
хо ви ци пре тво рен је у уста шки ло гор.

У ме се цу фе бру а ру 1942 год. уста ше су из ме ста Га ви је оп шти не 
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Фе ри чан ци, сре за На ши це, ухап си ли 32 Ср би на се ља ка и оте ра ли их не-
ку да у ло гор. О суд би ни ових се не зна ни шта.

У ме се цу фе бру а ру 1942 го ди не до шли су уста ше у се ло Гор њу 
Мо ти чи ну, оп шти не На ши це и дво ји ци Ср ба по ту ри ли бом бе у пласт 
се на и окри ви ли их, да су то њи хо ве бом бе. Обо ји ца ових Ср ба, зна ју ћи 
шта их че ка, по бе гли су у шу му, а уста ше су њи хо ве фа ми ли је оте ра ли у 
ло гор.

Ку ће Ср ба, ко ји су при сил но исе ље ни у Ср би ју, уста ше су пот пу-
но опљач ка ли и све ства ри као и сто ку ме ђу со бом по де ли ли.

По шу ма ма у Сла во ни ји по ја ви ли су се срп ски чет ни ци. То су Ср-
би, ко ји су пред уста ша ма по бе гли у шу му. Хр ва ти при ста ли це Др. Ма-
че ка не за до вољ ни су са са да шњим ре жи мом у Хр ват ској, па су и они 
ве ћи ном по бе гли у шу му, јер не ће да иду у вој ску, го во ре ћи да ће и они 
слу жи ти у вој сци са мо он да ка да се по вра ти Др. Ма чек, и да не ће да слу-
же Па ве ли ћа. Па тер СИ ДО НИ ЈЕ на го ни Ср бе да иду у шу му и да се бо ре 
са чет ни ци ма, јер се уста ше бо је ићи у шу му.

Ис та кли су се у про го ну Ср ба и као уста ше: Па тер СИ ДО НИ ЈЕ, 
фра ње вац из На ши ца; ИСКРА Па во; БЛА ЖЕ ВИЋ Или ја, ША РИЋ Јо зо, 
БР КИЋ Лу ка сви зе мљо рад ни ци из Це ре мо шња ка. Бр кић Лу ка лич но је 
пу цао на по ме ну тог До ки ћа Жар ка и ње го ва си на Сте ву. За тим: ВУК МА-
НО ВИЋ Фра њо, шо фер; ЛОН ЧА РЕ ВИЋ Слав ко, ме сар; ГЛА ВА ТИ Јо зо, 
зе мљо рад ник; ХРИП КО Ште фо, ра тар - сви из На ши ца. Ја сам на 19 мар-
та 1942 г. оста вио се ло Це ре мо шњак и от пу то вао за Ср би ју, јер се ни сам 
же лео бо ри ти са чет ни ци ма, ка ко то од нас зах те ва па тер СИ ДО НИ ЈЕ, а 
осим то га као Ср бин ни сам мо гао ниг де до би ти за по сле ње.

На пут сам кре нуо са про пу сни цом ко ју сам до био од ко тар ске 
обла сти у На ши ца ша. Про пу сни ца је гла си ла до Зе му на. Из Зе му на сам 
пре шао у Бе о град по мо ћу јед ног кон дук те ра и сти гао у Бе о град на 19 
мар та 1942 г. у ве че. Ја на ме ра вам да ље про ду жи ти пут за Вел. Ки кин ду, 
где има дем сво га ку ма Ка та ни ћа Дми тра, па ћу та мо по тра жи ти и за по-
сле ње.

Дру го ни шта не мам за ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но ми 
мо гу се за кле ти.

МИ ЛИН КО ВИЋ Лу ка, тр го вач ки по моћ ник, из То ми нов ца оп-
шти не Ку тје во, сре за Слав. По же га, стар 17 го ди на, 4 ју на 1942 го ди не 
из ја вио је сле де ће:

Од мах по сле ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске по ја ви ли су се 
уста ше у Сл. По же зи и окол ним се ли ма. У уста шке ре до ве сту пи ли су у 
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Слав. По же ги Хр ва ти, а у окол ним се ли ма на се ље ни Че си и Сло ва ци, те 
не што ци га на.

Уста ше су од мах по че ли са про го ном Ср ба. Ку пи ли су ис по чет ка 
све ви ђе ни је Ср бе из Слав. По же ге и око ли це, за тва ра ли их у уста шки 
стан у Слав. По же ги, где су их стра хо ви то зло ста вља ли, а по том по но ћи 
тр па ли на ка ми о не, из во зи ли у обли жње шу ме и та мо их уби ја ли.

У ме се цу ма ју 1941 го ди не, уста ше су по хап си ли ви ше Ср ба из 
Слав. По же ге и за тво ри ли их у уста шки стан, где су их стра шно зло ста-
вља ли, а за тим јед не но ћи по тр па ли у ка ми о не и од ве зли у шу му зва ну 
„Бо рик“, крај Слав. По же ге, где су их уби ли и за ко па ли. Та да су уби је ни у 
шу ми „Бо рик“ Јо ва но вић, град ски се на тор; ме сни пра во слав ни све ште-
ник ко је му је име Ђор ђе, док му пре зи ме на не знам; Стан ко вић Ми лан, 
тр го вац, Ву ка ши но вић Сте ван, тр го вач ки по моћ ник; Ми ло ше вић Стан-
ко, чи нов ник сре ског на чел ства; Ву ко вић Ми ли ца, чи нов ни ца бан ке, те 
ви ше дру гих, чи јих се име на ви ше не мо гу се ти ти. Сви уби је ни Ср би пре 
то га су стра шно му че ни. Град ски се на тор Јо ва но вић при је уби ства био 
је ве зан уз те ле граф ски стуб, за тим ту чен и од ње га сје че ни ко ма ди ме са, 
а истом он да уби јен. Оста ли су при је уби ства зло ста вља ни у уста шком 
ста ну.

Из се ла То ми нов ца уби је ни су од уста ша у ме се цу апри лу 1941 
го ди не, Ву ја си но вић Ми ле, и Стан ко вић Ми ле, обо ји ца зе мљо рад ни ци. 
Ву ја си но вић је на пр ви дан пра во слав ног Ус кр са, т.ј. на 21 апри ла 1941 
го ди не у ве че на вра тио се у го сти о ну Кан ђе ре Пе тра из То ми нов ца. Хтео 
је још од мах с ве че ри да се упу ти сво јој ку ћи, али су га уста ше - Сло ва-
ци за др жа ва ли у го сти о ни, ча сте ћи га пи ћем. Ка да је Ву ја си но вић око 
11 са ти у но ћи иза шао из го сти о не и упу тио се сво јој ку ћи, до че ка ли 
су га уста ше - Сло ва ци и то они исти, ко ји су са њи ме би ли у го сти о ни 
и ча сти ли га, те га на со ка ку уби ли из ре вол ве ра. Зна се да су ово уби-
ство из вр ши ли: Кан ђе ра Пе тар, го сти о ни чар и ње гов си но вац То ми ца, 
КЛАД ЊАК Ка рел, ШТИР МЕР Иван, ШИ РОЛЦ Лу то, РАН ЦИН ГЕР Се-
по, ХИ ТЕ ЛЕР Фран зо и ПА НОШ Се по, сви зе мљо рад ни ци - Сло ва ци из 
То ми нов ца. Овај слу чај уби ства при ја вљен је жан дар ме ри ји у Ку тје ву и 
жан дар ме ри ја је во ди ла из ви де, али ни тко ни је за ово уби ство од го ва-
рао и ако су уби це до бро по зна ти. На 22 апри ла 1941 го ди не исти уби це 
про ва ли ли су по но ћи у ку ћу по ме ну тог Стан ко ви ћа Ми ла, из ве ли га из 
ку ће и од ве ли на пра во слав но гро бље, где су га уби ли. Уби це су и за овај 
слу чај при ја вље ни жан дар ме ри ји у Ку тје ву, али ни су од го ва ра ли.

Не ко ли ко да на по сле пра во слав ног Ус кр са про шле го ди не, до шли 
су уста ше из Слав. По же ге у Пле тер ни цу, где су ухап си ли Бе го ви ћа Ђор-
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ђа, тр гов ца, од ве ли у Слав. По же гу и за тво ри ли у уста шки стан, где су га 
стра хо ви то му чи ли, гу ле ћи му ко жу са ле ђа. Ње гов при ја тељ, је дан Хр-
ват, тр го вац из Слав. По же ге ус пео је, да га за но вац из ву че из за тво ра и 
до ве де у ку ћу Пле тер ни цу. Ме ђу тим, већ по сле два да на уста ше из Слав. 
По же ге по нов но су до шли у Пле тер ни цу, ухап си ли га и по нов но од ве ли 
у Слав. По же гу, а ода тле у Но ву Гра ди шку, где је уби јен.

У ме се цу апри лу 1941 го ди не, до шли су уста ше из Слав. По же ге у 
срп ско се ло Ива но вац, оп шти не Бег теш, и по ку пи ли 25 ви ђе ни јих Ср ба - 
му шка ра ца и од ве ли их у Слав. По же гу, те за тво ри ли у уста шки стан. Су-
тра дан су по нов но до шли у Ива но вац, по ку пи ли још 12 углед них Ср ба и 
од ве ли у Слав. По же гу, те за тво ри ли у уста шки стан. Све ове Ср бе уста-
ше су у за тво ру 6 да на ужа сно зло ста вља ли. Дво ји цу од ових Ср ба на кон 
6 да на пу сти ли су из за тво ра и они су до шли сво јим ку ћа ма, али су од мах 
дру ги дан по до ла ску умр ли од за до би је них озле да. Све оста ле су од ве ли 
по но ћи у шу му зва ну „Бо рик“ крај Слав. По же ге, где су их уби ли и за ко-
па ли. Име на уби је них не мо гу на ве сти, али ми је вр ло до бро по зна то, да 
је та да из Ива нов ца од ве де но и уби је но укуп но 37 Ср ба. На кон 4-5 да на, 
уста ше су по нов но до шли у ово се ло и по ку пи ли све же не уби је них Ср ба 
и од ве ли их у ло гор у Ја се но вац и о њи хо вој суд би ни да ље ни шта не зна.

Од мах на кон ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске, уста ше су за-
ла зи ли и у дру га се ла сре за сла вон ско-по же шког, ку пи ли Ср бе и од во ди-
ли их на уби ја ње, али ме ни о то ме по бли же ни је ни шта по зна то.

Од во ђе ње и уби ја ње по је ди них Ср ба на ста вље но је и по сле то га. 
Та ко је про шле је се ни по уста ша ма од ве де ни из Ива нов ца у Слав. По же-
гу и та мо је уби јен Ма шић Стан ко, зе мљо рад ник из Ива нов ца. У ме се цу 
де цем бру 1941 го ди не, до шли су уста ше из Слав. По же ге у Ку тје во, ухап-
си ли Дра го је ви ћа Ми ла на, зе мљо рад ни ка, од ве ли га у Слав. По же гу и 
та мо уби ли. Јед но га да на у ме се цу апри лу 1942 го ди не, до шли су уста ше 
из Слав. По же ге у То ми но вац, где су ухап си ли Бу ко вић Ни ко лу, зе мљо-
рад ни ка, од ве ли га у Слав. По же гу и од та да се за ње га ни шта не зна. Пре 
два ме се ца до шли су уста ше из Слав. По же ге у се ло Хр ње вац, оп шти-
не Ку тје во, ухап си ли Ста ри ми но ви ћа Мар ка, зе мљо рад ни ка, од ве ли га 
у Слав. По же гу и та мо уби ли. На 24 ма ја 1942 го ди не, про ва ли ли су по 
но ћи уста ше у стан Ву ко ви ћа Мар ка, ше фа фи нан сиј ске кон тро ле у пен-
зи ји из Слав. По же ге, из ву кли га из ста на и уби ли код то пов ских шу па у 
Слав. По же ги.

Уста ше су вр ши ли по је ди нач на уби ства Ср ба и у дру гим се ли ма, 
сре за сла вон ско-по же шког, али ја не мо гу на ве сти име на уби је них.

Од ме се ца но вем бра 1941 го ди не, па да ље вр шен је стра хо вит 
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при ти сак на Ср бе у сре зу сла вон ско-по же шком, да пре ђу на ри мо ка то-
лич ку ве ру. Овај при ти сак вр ши ли су: Ко тар ска област у Слав. По же ги, 
по је ди не оп шти не, уста ше те фра тар фра ње вац, ШОЛЦ СИ ДО НИ ЈЕ из 
На ши ца и ри мо ка то лич ки жуп ник из Ку тје ва, за ко га не знам ка ко се зо-
ве, али сам чуо, да му је мај ка Ма ђа ри ца. Ако је ко ји Ср бин пра во слав не 
ве ре до шао Ко тар ској обла сти у Слав. По же ги, или оп шти ни и мо лио 
ка кву про пу сни цу, или што дру го, он да га се је нај при је пи та ло, да ли 
се је по кр стио, ако је ре као да ни је, он да му се је од го во ри ло: „Иди ку ћи 
и нај при је пре ђи на ри мо-ка то лич ку ве ру па он да до ђи, па ће ти мол би 
би ти удо во ље но.“ Уста ше и на ве де на дво ји ца ри мо-ка то лич ких све ште-
ни ка пре ти ли су се Ср би ма јав но са уби ством, ако не пре ђу на ри мо-ка-
то лич ку ве ру. На 28 или 29 но вем бра 1941 го ди не, са звао нас је ри мо-ка-
то лич ки жуп ник из Ку тје ва у згра ду основ не шко ле у Ку тје ву и по звао 
нас, да од мах сви пре ђе мо на ри мо ка то лич ку ве ру. Ре као нам је, да овај 
пре лаз мо ра из гле да ти, као да сви до бро вољ но пре ла зи мо на ри мо ка то-
лич ку ве ру. На кон цу сво га го во ра жуп ник нам се за пре тио ре кав ши, да 
сва ки онај Ср бин, ко ји од мах не пре ђе на ри мо ка то лич ку ве ру јест про-
тив по глав ни ка и не за ви сне др жа ве Хр ват ске, па ће ра ди то га би ти или 
уби јен, или от пре мљен у ло гор.

На ве де ни фра тар ШОЛЦ СИ ДО НИ ЈЕ вр шио је на сил но по ка то-
ли ча ва ње Ср ба у су сед ном сре зу на шич ком, а до ла зио је и у срп ска се ла 
оп шти не Бек теш, сре за Слав. По же га и та мо вр шио на сил но по ка то ли-
ча ва ње Ср ба, пре те ћи им се та ко ђер уби ством и ло го ри ма. Овај фра тар 
дао је уби ти мно го Ср ба у сре зу на шич ком, за ко је је ми слио, да му сме-
та ју код на сил ног по ка то ли ча ва ња. На ве де ни фра тар Си до ни је до шао је 
јед но га да на про шле је се ни, пра ћен об о ру жа ним уста ша ма, у се ло Јур ко-
вац, оп шти не Бек те шке, сре за сла вон ско-по же шког. Чим је до шао у ово 
се ло, на ре дио је сво јим уста ша ма, да му до ве ду пред ње га По по ви ћа Влај-
ка, тр гов ца из Јур ков ца и да га од мах пред ње го вим очи ма стре ља ју, јер 
да тај По по вић ње му сме та код на сил ног по ка то ли ча ва ња Ср ба. Уста ше 
су оти шли до ку ће на ве де ног ПО ПО ВИ ЋА Влај ка, али је По по вић знао 
да му фра тар СИ ДО НИ ЈЕ пре ти уби ством, па чим је до знао, да је фра тар 
до шао у се ло, он је од мах по бе гао од ку ће, и по сле то га от пу то вао у Ср-
би ју, те се и са да не где у Ср би ји на ла зи.

Под ова ко те шким окол но сти ма сви су Ср би из сре за на шич ког и 
сла вон ско-по же шког по пу сти ли и пре шли на ри мо-ка то лич ку ве ру, са-
мо да спа су сво је го ле жи во те.

Про шле је се ни уста ше су по ру ши ли срп ско-пра во слав не цр кве у 
Тре шта нов ци ма и Ве то ву, сре за сла вон ско-по же шког. Са срп ско-пра во-
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слав не цр кве у Слав. По же ги по ру ши ли су про шле је се ни то рањ и цр кву 
пре тво ри ли у ме сни цу, па и са да у тој цр кви по сто ји ме сни ца. Срп ско-
пра во слав не цр кве у се ли ма Гра ди шту, Лон џи ци и Са пи ни пре тво ре не 
су про шле је се ни у ри мо-ка то лич ке цр кве и у њи ма вр шио је све до са да 
ри мо ка то лич ки фра тар СИ ДО НИ ЈЕ ми се за по ка то ли че не Ср бе.

Услед ова ко те шких при ли ка, Ср би су још про шле је се ни по че ли 
оста вља ти сво ја се ла и бе жа ти у шу ме. Они су у шу ма ма ор га ни зо ва ли 
от пор про тив даљ њих уста шких на си ља.

При ста ше Др. Ма че ка Влат ка, - нај ви ше се ља ци - не за до вољ ни су 
са Па ве ли ће вим ре жи мом, па су и они овог про ле ћа у ве ћем бро ју по че ли 
бе жа ти у шу ме. На ро чи то не ће да слу же у вој сци, већ бје же у шу ме. Сви 
од бе гли Хр ва ти, Ма че ко ви при ста ше, при дру жи ли су се Ср би ма и за јед-
но са њи ма бо ре се про тив уста ша. До ја че бор бе из ме ђу од бе глих Ср ба 
и Хр ва та с јед не стра не, те уста ша и до мо бра на се дру ге стра не, ни је још 
до шло, јер се до мо бра ни од мах пре да ју, а уста ше не сми ју у шу му. Уста-
ше нај ра ди је иду по се ли ма, где су оста ле са ме же не и де ца и та мо чи не 
сва ко ја ка на си ља, јер зна ју, да им се ни тко та мо не мо же опи ра ти. Ко-
ман дант срп ских од ре да у шу ма ма јест је дан се љак, ко је му је име Урош, 
а пре зи ме на му не знам са мо знам, да је ро дом из се ла Ду бо ке, оп шти не 
Бек те шке, сре за сла вон ско-по же шког. Ко ман дант у шу ме из бе глих Хр ва-
та јест се љак из се ла Ве ње, оп шти не Ку тје во, сре за Слав. По же га, ко је му 
је име Мар ко а пре зи ме на му не знам.

На 17 ма ја 1942 го ди не, до шао је из На ши ца у срп ско се ло Са пи ну, 
оп шти не Бек те шке, сре за сла вон ско-по же шког по ме ну ти фра тар ШОЛЦ 
СИ ДО НИ ЈЕ и вр шио ка то лич ку ми су у пра во слав ној цр кви у то ме се лу. 
Ка да се је по сле ми се вра ћао ку ћи, до че ка ли су га не ки љу ди у шу ми из-
ме ђу Са пи не и Ље ско ви це, из ву кли га из ко ла и уби ли. При ча се, да је 
фра тар Си до ни је овим љу ди ма, пре не го што су га уби ли, при знао, да је 
он лич но као хр ват ски уста ша мно го Ср ба убио, а у пр вом ре ду све оне, 
ко ји су му сме та ли код на сил ног по ка то ли ча ва ња. Љу ди су га ра ди ових 
ње го вих не дје ла та да уби ли.

Исти дан у ве че до ши су об о ру жа ни уста ше у се ло Са пи ну и та мо 
уби ли Јан ко вић Ми ла на и Вук са нац Пе тра, зе мљо рад ни ке и по па ли ли 
око 20 ку ћа у се лу. Оста ло жи тељ ство спа си ло се је бег ством у шу ме и не 
сми је се вра ти ти у се ло.

Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: на ве де ни 
фра тар из На ши ца ШОЛЦ СИ ДО НИ ЈЕ; ри мо ка то лич ки жуп ник из Ку-
тје ва, ко јем не знам име; за тим: МА РАК Фра њо, рад ник из Слав. По же ге, 
ко ји је по на род но сти Ма ђар, ШТЕ ФЕК Иван, рад ник из Слав. По же-
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ге, ЛУ КЕШ Мар тин, рад ник из Слав. По же ге; ЛАЈ КАФ Ми лан, тр го вац 
из Слав. По же ге; КЛАД ЊАК Ка рел, ШТИР МЕР Иван, КАН ЂЕ РА Јо-
сип, КАН ЂЕ РА Ште фан и ње гов син То ми ца. ПА НОШ Јо сип, ХИ ТЕ-
ЛЕР Франц, ХРУ ШКА Мар тин, КУЛ ЋАК Дра го, ШЋА СНИК Стје пан и 
КО ТР ЛА Фра њо, сви зе мљо рад ни ци - Сло ва ци из То ми нов ца, те КАН-
ЂЕ ЛА Пе тар, го сти о ни чар из То ми нов ца. За тим: МЕР ДА Иван, зе мљо-
рад ник; КУЛ ЋАК Фра њо, ме сар, оба из То ми нов ца. На да ље ПА УС Ма-
то, БА ТРИ НИК Стје пан, БА У ФРАНТ Иван и КАЈ ЗИН ГЕР Пе тар сви 
зе мљо рад ни ци из Хр њев ца, оп шти не Ку тје во; За тим: СЕЛ ГЕР Мар тин, 
ВИН ЦЕ КУ ШЕ Иван, и ПРЕ БИЋ Стан ко, зе мљо рад ни ци из Ми тров ца, 
оп шти не Ку тје во; За тим РАЈФ, ко лар из Ве ња, оп шти не Ку тје во; СТАР-
ЧЕ ВИЋ Иван, го сти о ни чар из Јак ши ћа, оп шти не исте; ПУ ЛИЋ Ђу ро, 
зе мљо рад ник из Шу ма на, оп шти не Јак шић, те мно ги дру ги, ко ји ма не 
знам име на. Ка ко сам већ на по ме нуо у по чет ку у уста шке ре до ве у сре зу 
сла вон ско-по же шком сту пи ли су од мах у по чет ку Хр ва ти из Слав. По-
же ге, а из оста лих се ла нај ве ћим де лом на се ље ни Сло ва ци и Че си, те до-
ма ћи ци га ни из Ку тје ва.

У но ћи од 28 на 29 ма ја 1942 го ди не, до шли су уста ше к мо јој ку-
ћи и тра жи ли, да иза ђем из ку ће. Ја сам им од го во рио, да не ћу у ни ко јем 
слу ча ју по но ћи да из ла зим из ку ће. Они су на то пу ца ли из пу ша ка кроз 
про зор и раз би ли га, те по че ли кроз про зор ула зи ти у ку ћу. Ја сам на то 
по гра био ре вол вер и пу цао пре ма уста ша ма, ко ји су хте ли кроз раз би је-
ни по зор да уни ђу у мо ју ку ћу и ти ме их збу нио. По том сам се ље ства ма 
по пео кроз кров ку ће и по бе гао. Уста ше су зам ном пу ца ли, али ме ни су 
по го ди ли. Ту ноћ сам се крио у шу ми, а су тра дан сам до шао у се ло Гра-
ди ште, где сам се крио све до 1 ју на 1942 го ди не. За то вре ме сам си ис по-
сло вао од ко тар ске обла сти у Слав. По же ги пре ко јед ног мо га при ја те ља 
про пу сни цу и са овом про пу сни цом кре нуо сам на пут 1 ју на 1942 го ди-
не. У Зе мун сам сти гао на 2 ју на 1942 го ди не, а исту ве че по мо ћу јед ног 
кон дук те ра Хр ва та пре ве зао сам се на те рет ном во зу у Бе о град. Ово ме 
кон дук те ру Хр ва ту за то сам пла тио 800 ди на ра.

Дру го ни шта ми ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но мо гу се 
и за кле ти.

ПО ПО ВИЋ Мир ја на, из бе гли ца из Кра љев ча на, сре за Гли на, 
срп ско-пра во слав не ве ре, ста ра 30 го ди на, из ја ви ла је 6 фе бру а ра 1942 
го ди не сле де ће:

У апри лу про шле го ди не жи ве ла сам са сво јим му жем Бу ди ми-
ром у се лу Тр мо шња ку, где смо има ли тр го ви ну. Ста ње у сре зу глин ском 
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би ло је при лич но мир но све до 25 ју на про шле го ди не, т.ј. док уста ше 
ни су до шле у Гли ну у срез Глин ски. Та да су на ста ли про го ни и хап ше ње 
Ср ба. Ср би из се ла сре за глин ског од ве де ни су од сво јих ку ћа у ве ли ком 
бро ју у Бан ски Гра бо вац, где су сви по би је ни, осим по је ди на ца ко ји ма је 
у по след њи час ус пе ло по бе ћи. Ме ђу ови ма био је и мој муж Бу ди мир ко-
ји је не по сред но пред стре ља ње из свр ста ног ре да по бе гао, али је бе же ћи 
био ра њен у ле ву но гу. По сле овог до га ђа ја оти шла сам с му жем из Тре-
му шња ка у Кра љев ча не код ма те ре мо јег му жа, а одав де мој муж на кон 
што му је оздра ви ла но га, от пу то вао у Бе о град.

На по ми њем да су уста ше на шу тр го ви ну у Тре му шња ку по сле 
опљач ка ли, та ко да нам ни је пре о ста ло дру го не го да се скло ни мо у Кра-
љев ча не, ко је је се ло би ло та да по ште ђе но.

Ови про го ни би ли су раз ло гом да је ве ли ки број Ср ба се ља ка мо-
рао од бе ћи од ку ће у шу ме, да спа су гла ве, док су се уста ше раз ми ле ле 
го то во по сви ма се ли ма, да би спре чи ли до дир се ла са од бе гли ма у шу му 
као и пру жа ње по мо ћи они ма ко ји се на ла зе у шу ми. За то вре ме вр ши-
ли су уста ше пљач ку, од у зи ма ју ћи од на ро да жи ве жне на мир ни це оде ћу 
и сто ку.

У ју лу ме се цу про шле го ди не јед на гру па пи ја них уста ша не над-
но је на па ла на су сед на се ла; Бе го ви ће, Мач ко во се ло и Ми о чи но ви ће, 
нај пре пу ца ју ћи на сва ко се ло, а по том па ле ћи ку ће на ко је су на и шли. 
Том при ли ком не ко ји љу ди из ових се ла пру жа ли су от пор та ко да је је-
дан уста ша по ги нуо а је дан је те шко ра њен, но и тај је од за до би је не ра-
не умро. Па ли су од ру ке Сто ја на Кла ји ћа из Тре му шња ка ко ји је лич но 
убио ову дво ји цу уста ша. Због овог до га ђа ја ова три се ла уни ште на су и 
по па ље на до те ме ља, а све што су уста ше жи во за те кли у се лу по кла ли су 
и то же не и де цу, док су му шкар ци го то во сви ус пе ли да по бег ну у шу му. 
За кла не же не и де цу су по ба ца ли у ку ће а ку ће су по том за па ли ли. Жи то 
и сто ку из ових се ла уста ше су со бом од не ли.

По сле овог слу ча ја на ста ло је за тиш је, ко је је по тра ја ло до ме се ца 
ок то бра. Не се ћам се тач но да на али би ло је то по чет ком ок то бра ка да 
су не на да но уста ше и хр ват ска вој ска упа ли у се ла сре за глин ско га са 
10 тен ко ва, го во ре ћи да иду чи сти ти шу му. Ме ђу тим они су из тен ко ва 
и ми тра ље за пу ца ли без ика кво га ци ља и ре зул та та на шу му, пла ше ћи 
се очи то да за ђу ду бље у шум ски пре део а по по врат ку на па ли су на се-
ла До до ше, Шу шњар и Б. Гра бо вац па ле ћи ку ће и уби ја ју ћи ко га год су 
за те кли. У се лу До до ши ма по ги ну ло је том при ли ком 20 љу ди, же на и 
де це. У се лу Бун чи ћи ма око 70, у се лу Шу шња ру око 100. Ко ли ко је том 
зго дом стра да ло жи во та у Бан ском Гра бов цу не знам. Уста ше не са мо да 
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су уби ја ли не го су и вр ши ли нај го ра зло ста вља ња и му че ња. Та ко су у се-
лу Шу шња ру ухва ти ли 25 де це, по ве за ли им ру ке стра га на ле ђа жи цом 
и по ста ви ли ову де цу ис под вра та од се ни ка те им ту ри ли но ге на вра та 
уну тар се ни ка док је оста ли део те ла остао на по љу, а та да су за па ли ли 
се ник та ко да су де ци из го ре ле но ге до ко ле на. Ова ко упо ла из го ре лу 
де цу из ву кли су ка сни је и ба ци ли на це сту док де ца ни су из дах ну ла у 
нај го рим му ка ма.

Прак ти ко ва ли су обич но да ста ри је љу де оста ве у ку ћа ма за тво-
ре не и он да ку ће за па ле, а же не и де цу уби ја ју т.ј. бо ду ба јо не ти ма и то 
нај пре де цу а он да же не.

У се лу Бун чи ћу за кла ли су пред очи ма Дра га на Бун чи ћа ње го вих 
тро је де це ис под 5 го ди на, а за тим ње го ву же ну ко ја је мо ра ла гле да ти 
смрт и му че ње сво је де це. Отац се за то вре ме на ла зио скри вен у се ну. 
На кон што су ово по чи ни ли за па ли ли су уста ше Дра га ну Бун чи ћу ку ћу и 
све згра де. Бун чи ћу по сле то га ни је дру го пре о ста ло не го да оде у шу му. 
Исте зго де у то ме се лу за кла ли су јед ну же ну тек два са та на кон по ро да 
за јед но са де те том, као и јед ну же ну са де те том ста рим три ме се ца.

У се лу Гра бов цу јед ној су же ни пре ре за ли гру ди и кроз гру ди про-
ву кли јој ру ке на ле ђа и ру ке све за ли, а за тим је ба ци ли на ва тру и по сле 
то га она ко упо ла ис пе че ну оста ви ли да се му чи док није из дах ну ла. У 
истом се лу на ђе но је дво је за кла не де це у ку ћи за јед но са мај ком док се 
дру ги дво је де це са кри ло у кру шну пећ у дво ри шту. Ову де цу при ме ти ли 
су на кон од ла ска уста ша хр ват ски вој ни ци и спа сли их.

Ова квих и слич них слу ча је ва мо гло би се мно го на бро ја ти. За све 
то вре ме уста ше су по се ли ма пљач ка ли, уби ја ли сто ку и жи ви ну и раз-
ба ци ва ли не ко ри сно.

У ме се цу но вем бру на па ли су уста ше на се ло Вла хо вић, но ту је 
до шло до от по ра и у бор би из ме ђу уста ша и чет ни ка по ги ну ло је 18 уста-
ша. По сле то га уста ше су за па ли ли се ло али ни су мно го све та по би ли 
због ја ког от по ра чет ни ка.

Уз гред на по ми њем да је из се ла Ша хо ви ћа још у ју ну ме се цу од-
ве де но око 90 љу ди у Бан ски Гра бо вац и сви ови љу ди та мо су по би је ни. 
Ово је се ло као и се ло Дра го ти на нај го ре стра да ло у сре зу глин ском. Ср-
би се ља ци ко ји се још на ла зе у жи во ту са да су у шу ма ма или у брд ским 
се ли ма по ку ћа ма ко је су још оста ле чи та ве.

29 ја ну а ра о.г. за па ље на су до те ме ља се ла Гор ња и До ња Па сту ша, 
оп шти не Ја бу ко вац и се ло Ко мо го ви на у сре зу Ко стај нич ком, као и се ло 
Јо ше ви ца у оп шти ни Ја бу ко вац.

Сем у се лу Ко мо го ви ни, у дру гим на ве де ним се ли ма љу ди ни су 
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стра да ли јер су на вре ме од бе гли у шу ме, али је стра да ло мно го же на и 
де це. У Јо ше ви ци знам да је по кла но 7 де це и ту за кла ну де цу оста ви ли 
су пред цр квом по ста вље ну у круг. У Ко мо го ви ни су уста ше упа ли нео-
че ки ва но па је ту стра да ло по ред же на и де це и мно го љу ди.

2 фе бру а ра 1942 г. кад је кроз Кра љев ча не про ла зи ла хр ват ска 
вој ска од Бос. Но во га са те ре на, пре ти ли су вој ни ци и уста ше да ни јед-
но срп ско ма че не сме оста ти у жи во ту. Би ли су ср ди ти и го во ри ли су да 
мо ра ју осве ти ти крв сво је бра ће ко ја су по ги ну ла у бор ба ма код Бос. Но-
во га где је код се ла Рав ни ца 31 де цем бра про шле го ди не по ги ну ла јед на 
чи та ва сат ни ја уста ша та ко да ни је дан ни је из нео жи ву гла ву.

На во дим и то да је срп ско се ло Мар ко ви ћи, оп шти на Ја бу ко вац, 
ко је има око 80 ку ћа пот пу но уни ште но и ни ко жив ни је из то га се ла 
остао. Љу ди су се да ли за ва ра ти да ће би ти за шти ће ни и са чу ва ни ако 
пре ђу у ка то лич ку ве ру. Услед то га су љу ди за ва ра ни оста ли код сво јих 
ку ћа и та ко на пре ва рен на чин пла ти ли гла вом.

Са да се у шу ма ма по ред Ср ба на ла зи и ве ли ки број Хр ва та, ко ји 
су де лу ју за јед но са Ср би ма у бор би у од бра ни про тив уста ша. Та ко се на-
ла зи ме ђу њи ма Др. Хер лин гер из Си ска, Тур ку лин, по ре ски чи нов ник 
из Пе три ње са же ном, те сту ден ти из Пе три ње Ја ње ко вић и Штај цар. 
Ови Хр ва ти ко ји су од бе гли ве ћи ном су из Си ска, Пре ло шци це, То по-
лов ца и Ца пра га.

У Кра љев ча ни ма је са да „За по вед ни штво од ре да Мрак“, за пра во 
се ди ште јед ног пу ка хр ват ске вој ске ко ја са да опе ри ше у глин ско ме сре-
зу. Овај од ред до био је име по Мра ку, бив шем ак тив ном офи ци ру ју го-
сла вен ске вој ске. У пу ку се на ла зи као пу ков ски ле кар је дан Хр ват ко ји 
је спа сао од смр ти 25 де це из се ла Јо ша ви це као а 20 же на и ко ји је ме ни 
ре као, да ви ше не мо же гле да ти ове гро зо те што их чи не уста ше. Ре као 
ми је да и хр ват ски вој ни ци је два че ка ју про ле ће па да и они оду у шу му 
јер су не за до вољ ни са оним што се ра ди, а и за то што се то мо же осве ти-
ти јед но га да на и оним Хр ва ти ма ко ји су ис прав ни.

У про го ни ма про тив Ср ба ис та кли су се: бра ћа ЈУ РАЈ, Јо ко и Иво 
ТУР КО ВИЋ, Пе ро БОЛ ТУ ЖИЋ, Ђу ка КО ЛИЋ, Ан тун КАР ДАШ, ци-
пе лар, сви из Кра љев ча на као и Ан тун КАР ДАШ, бив. Оп штин ски слу-
жбе ник у Ја бу ков цу, а са да жи ви у Дра го тин ци ма, оп шти на Кра љев ча ни. 
На да ље су се ис та кли у про го ни ма Ср ба, Ан тун и Пе ро БА РИЋ, бра ћа 
МР МИ ЋИ, а пре свих фра тар Ча сти мир ХЕР МАН, сви из Чун ти ћа, као 
и Или ја БОЛ ТУ ЖИЋ из Мли но ге. Уста ше ко ји су вр ши ли про га ња ња 
ве ћи ном су из Пе три ње и око ли це, као и Гли не и глин ске око ли це. Ви ше 
не мам ни шта из ја ви ти, а на ис ка за но мо гу се за кле ти.
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ВУ КА ШИ НО ВИЋ Ми ле ва, из бе гли ца из Оку ча на, ста ра 20 го-
ди на из ја ви ла је 14 фе бру а ра 1942 го ди не сле де ће:

Мој муж ВУ КА ШИ НО ВИЋ Го луб из бе гао је из Оку ча на кон цем 
ок то бра 1941 г. јер су га хр ват ске уста шке вла сти сум њи чи ле да је био 
чет ник, па је био и за тво рен у апри лу про шле го ди не код сре за, но по сле 
8 да на пу штен је на сло бо ду. За тво рен је био због то га што по сле сло ма 
у апри лу ни је остао код ку ће не го не го пре шао у Бо сну и при дру жио се 
од ре ди ма ју го сло вен ске вој ске ко ји су и да ље пру жа ли от пор.

По сле пу шта ња из за тво ра ба вио се мој муж тр го ви ном и од ла зио 
че сто у Б. Гра ди шку. Ме ђу тим не ки му сли ма ни при ја ви ли су га да је чет-
ник и ве ли ки Ср бин, те је тре бао по но во би ти ухап шен, а он кад је за ово 
са знао из бе гао је из Оку ча на и пре ко Зе му на до шао у Бе о град.

У Оку ча ни ма ни су вр ше на уби ја ња Ср ба. Знам да је је ди но од ве-
ден у Ја се но вац у ло гор и то још у апри лу Ни ко ла Кр мар, ужар из Оку ча-
на и за ње го ву суд би ну се ни да нас не зна.

Ина че мо гу на ве сти да су сру ше не срп ске цр кве у Оку ча ни ма, Бо-
де гра ји ма, Ца га ма и Ра ји ћу, а са да прет сто ји ру ше ње цр ка ва и у оста лим 
ме сти ма Оку чан ског сре за.

Рад на ру ше њу цр ка ва оба вља ли су Је вре ји под над зо ром уста ша.
Да ље мо гу на ве сти да је пре ме сец да на исе ље но це ло се ло Скен-

де ров ци, оп шти не Ча глић, сре за Па крац, Ста нов ни штво ово га се ла 
осум њи чи ли су хр ват ске вла сти да одр жа ва ве зу са од бе гли ма у пла ни ну 
Псуњ. Ме ђу тим, пре исе ле ња уби ли су уста ше 11 се ља ка Ср ба из то га 
се ла, од ко јих ја лич но по зна јем од по ги ну лих Ди ми тро ви ћа Сте ву, си на 
Про ки но га.

Са да се вр ши у Оку ча ни ма и око ли ни по ка то ли ча ва ње Ср ба. У 
Оку ча ни ма на ла зи се са да је дан ми си о нар фра тар из За гре ба, ко ји одр-
жа ва че сто у згра ди основ не шко ле у Оку ча ни ма вер ске про по ве ди и на 
тај на чин про па ги ра пре лаз на ри мо-ка то лич ку ве ру. И ја сам мо ра ла 
ићи на ове про по ве ди, где нам је из ме ђу оста ло га овај фра тар ми си о нар 
го во рио да је ка то лич ка цр ква мно го ста ри ја од пра во слав не, и то да је 
ка то лич ка осно ва на пре 1500 го ди на пра во слав на пре 900 го ди на. На да-
ље да пра во слав ни све ште ни ци не вр ше об ред ис по во да ња ка ко тре ба 
т.ј. не ис пи ту ју сва ког по је ди ног вер ни ка за сва ки грех.

У сво јим про по ве ди ма ре као нам је и то, да ће се по сле ра та вра-
ти ти пра во слав но све штен ство у сво је кра је ве али да ће мо ми пре ла зни-
ци у ка то лич ку ве ру учи ни ти ве ли ки грех, ка да би се по но во вра ти ли у 
пра во сла вље.
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Ја сам без ика квих ис пра ва до пу то ва ла из Оку ча на до Зе му на, а 
одав де сам пре шла у Бе о град, по мо ћу днев не гра нич не про пу сни це, за 
ко ју сам пла ти ла јед ној же ни да ми је при ба ви 500 ку на.

У Оку ча ни ма сам оста ви ла иза се бе дво је де це ко ја се на ла зе код 
мо јих ро ди те ља.

Ви ше не мам ни шта из ја ви ти, а на све ре че но на пред мо гу се за-
кле ти.

КО ВА ЧЕ ВИЋ Ђор ђе, из бе гли ца из Ву ко ва ра, свр ше ни ђак ре ал-
не гим на зи је, стар 19 го ди на из ја вио је 23 фе бру а ра 1942 го ди не сле де ће:

Ја сам да на 22 фе бру а ра о.г. без ика квих пут них ис пра ва до пу то-
вао из Ву ко ва ра у Зе мун, а одав де по мо ћу јед ног при ја те ља Нем ца при ба-
вио сам днев ну гра нич ну про пу сни цу и пре шао без за пре ке у Бе о град. О 
при ли ка ма у Ву ко ва ру и ву ко вар ском сре зу мо гу из ја ви ти ово:

По сле пре у зи ма ња вла сти од стра не уста ша у Ву ко ва ру од мах се 
от по че ло са хап ше њи ма Ср ба ка ко из ме ста Ву ко ва ра та ко из се ла ву ко-
вар ског сре за. Ме ђу пр ви ма ухап ше ни су; Угље шић Па јо, тр го вац; Сма-
јић Јо ван, тр го вац; Бу гар ски Мар ко, чи змар; Ни ко лић Си ма, го сти о ни-
чар, Ње гић Ја ков, сла сти чар; као и још не ко ји Ср би из Ву ко ва ра ко јих се 
са да по и ме нич но не мо гу се ти ти. Исто та ко по за тва ран је од уста ша и 
при ли чан број Ср ба се ља ка из сре за ву ко вар ског.

Сви ови љу ди од ве де ни су ју ла ме се ца у ло гор у Ко прив ни цу а по-
том у Ја се но вац, али им се ту гу би сва ки даљ њи траг и за њи хо ву суд би ну 
ни шта се не зна.

Пр ва уби ства из вр ше на су над Ср би ма из се ла Бо бо те у ме се цу 
ју лу. Они су оп ту же ни да су ја та ко ва ли са Ђо ком Пат ко ви ћем, зе мљо-
рад ни ком из Бо бо те, ко ји је у Бо бо ти ра нио дво ји цу уста ша и од ко јих је 
уста ша је дан с пре зи ме ном ТАР ЛЕ умро од за до би ве не ра не у Ву ко ва ру.

Из вр ше ње смрт не ка зне на овим Ср би ма по чи ње но је у „Ду ди ку“ 
крај Ву ко ва ра.

Сем то га пре су ђе ни су од пре ког су да у Ву ко ва ру у ме се цу ав гу сту 
про шле го ди не даљ њих 10-15 Ср ба се ља ка из се ла Бо бо те и Ве ре, ко је су 
та ко ђе оп ту жи ли као ја та ке Ђо ке Пат ко ви ћа и Сте ве Чо ни ћа, зе мљо рад-
ни ка из Бо бо те. Кад су же не ових по би је них Ср ба до шле у Ву ко вар са 
хра ном за сво је ро ђа ке и му же ве, не зна ју ћи да су већ уби је ни, уста ше су 
их ба јо не ти ма рас те ра ли, не да ју ћи им да за па ле све ће на ра ки у ко ју су 
би ли ба че ни и за тр па ни.

Ме ђу пр вом пар ти јом стре ље них Ср ба из Бо бо те на ла зи ла се и 
јед на Хр ва ти ца из Бо бо те, ко јој име не знам.
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У ме се цу ав гу сту или сеп тем бру, тач но се не се ћам, пре су ђе но је 
по пре ком по крет ном су ду 30 Хр ва та и 3 Ср би на, а од Хр ва та пре су ђен 
је и је дан ка пе тан хр ват ског до мо бран ства као и не ко ли ко вој ни ка хр-
ват ске вој ске. Пре су да над њи ма из вр ше на је стре ља њем, а би ли су оп-
ту же ни због ко му ни зма. Име на стре ља них из ове гру пе не знам, јер су 
вла сти овај слу чај др жа ле у тај но сти због то га што су ме ђу осу ђе ни ма и 
стре ља ни ма би ли осим тро ји це сви оста ли Хр ва ти.

Смрт не пре су де пре ко по крет ног су да ни су из вр ши ва ли уста ше 
не го жан дар ме ри ја. Ме ђу тим жан дар ми су из бе га ва ли да то чи не, па су 
стре ља ња из вр ши ли град ски ре да ри из Ву ко ва ра, ко ји су се до бро вољ но 
при ја ви ли.

У ме се цу ја ну а ру ове го ди не осу ђе но је по пре ком по крет ном су-
ду у Ву ко ва ру на смрт 19 љу ди, од ко јих су би ли 9 Ср би из Не го сла ва-
ца и да на 19 ја ну а ра о.г. из вр ше на је пре су да стре ља њем. Од уби је них 
Ср ба из Не го сла ва ца по се ћа њу на во дим: Пле ћа ша Ду ша на, свр ше ног 
прав ни ка; Пе три че вић удо ву Ан ку, учи те љи цу; На ран џић Ни ко лу и Ду-
ша на зе мљо рад ни ке; Па ро шког, ко је му име не знам, зе мљо рад ни ка из 
Бин гул ца. Од Не го слав ча на не ки Шер бић, ко је му име не знам, уби јен 
је пре до во ђе ња у Ву ко вар у згра ди оп шти не у Не го слав ци ма од јед ног 
вој ни ка хр ват ске вој ске, ина че му сли ма на, и то у мо мен ту ка да је хтео из 
оп шти не по бе ћи. У овој гру пи стре ља них пре су ђен је и Бран дајс Јо ван, 
члан ју го сло вен ског Со ко ла из Ву ко ва ра, ина че по ро ђе њу од ро ди те ља 
Не ма ца. Оста ли број стре ља них би ли су на ме ште ни ци твор ни це „Ба та“ 
из Бо ро ва и то Хр ва ти.

Иза то га 22 ја ну а ра о.г. осу ђе ни су по пре ком по крет ном су ду и 
стре ља ни још 14 Хр ва та и Ср ба, под оп ту жбом због ко му ни зма. Ме ђу 
ови ма би ли су не ки Ср би из Ста рих Ба но ва ца, сре за Ст. Па зо ва.

Ак ци ја на по кр шта ва њу Ср ба од но сно за пре лаз на ри мо ка то-
лич ку ве ру вр ше на је си сте мат ски, а нај ве ћи при ти сак на Ср бе да пре ђу 
на ка то лич ку ве ру из вр шен је не ка ко по ло ви цом де цем бра про шле го-
ди не. У тој ак ци ји на ро чи то су се ис та кли ЗУ БИЋ, ка ти хе та на ре ал ној 
гим на зи ји у Ву ко ва ру, ко ји је био на ис тој гим на зи ји и ка ти хе та за вре-
ме Ју го сла ви је као и фра тар са мо ста на Св. Бо не у Ву ко ва ру, ко је му име 
не знам, ина че по ро ђе њу Ду бров ча нин. Спо ме ну та дво ји ца ишли су по 
срп ским се ли ма сре за ву ко вар ско га, вр ше ћи ме ђу срп ским жи тељ ством 
про па ган ду за пре лаз на ка то лич ку ве ру. У са мом Ву ко ва ру по зи ва ни су 
ву ко вар ски Ср би на про по ве ди ове дво ји це ка то лич ких све ште ни ка и 
тко се ни је ода звао био је сум њи чен од хр ват ских вла сти као про тив ник 
хр ват ске др жа ве.
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На ри мо ка то лич ку ве ру, ко ли ко је ме ни по зна то, пре шли су по-
нај ви ше они ко ји има ју сво је ро ђа ке по за тво ри ма и ло го ри ма као и они 
ко ји же ле да се бе са чу ва ју и свој име так. Ма ње ви ше фор мал но су пре-
шли у ка то лич ку ве ру сва се ла осим Не го сла ва ца. Ср би ма у ву ко вар ском 
сре зу оста вљен је рок до 20 фе бру а ра о.г. да до тог ро ка мо ра ју пре ћи на 
ка то лич ку ве ру а у про тив ном би ће од ве де ни у ло го ре а њи хо ва има ња 
кон фи ско ва на у ко рист не за ви сне др жа ве Хр ват ске.

На ро чи ти мо рал ни при ти сак и те рор над Ср би ма ђа ци ма ву ко-
вар ске гим на зи је во ди про фе сор СУ БО ТИЋ Ђу ро са уче ни ци ма VI II 
раз. гим на зи је ГЕ НИЋ АН ТУ НОМ, МЕТ ЦИН ГЕ РОМ, си ном ве те ри на-
ра Мет цин ге ра и ФА ЗЕ КАШ ИВА НОМ, ко ји су сви из Ву ко ва ра. Ина че 
на по ми њем да су у гим на зи ским раз ре ди ма ђа ци Ср би пот пу но одво је-
ни од ђа ка Хр ва та.

Од Хр ва та уста ша ко ји су се ис та кли сво јим уста шким ра дом 
упе ре ним про тив Ср ба ис ти чем: ПУ ЉИ ЗА ЛУ КУ, ста ре ши ну уста шке 
мла де жи у Ву ко ва ру, РА ДУ ША ВЛА ДИ МИ РА, сту ден та пра ва; КА ТИЋ 
ДРА ГУ ТИ НА, студ. тех ни ке и МИНК Вје ко сла ва и сту ден та пра ва ко ји 
је због сво јих на ро чи тих за слу га као мла дић од 19 го ди на по ста вљен за 
стро жер ни ка не где у Бо сни, а ра ни је је имао уста шке функ ци је у фа бри-
ци „Ба та“ у Бо ро ву. У ово ме ра ду ис та кли су се и МА ЈУР ЏИЋ, банк. чи-
нов ник, ГАР ВА НО ВИЋ Ма то, ра ни је обу ћар, а са да ди рек тор фа бри ке 
„Сто лин“ као и не ки Кај ба, ко је му име на не знам, ко ји је је дан од глав них 
уста ша у ву ко вар ском уста шком ло го ру.

Од Хр ва та, ко ји су се до бро по не ли пре ма Ср би ма па и са ми би-
ли хап ше ни на во дим: Др. Па ла чек Ива на, адво ка та; Др. Ти ћак Ми лу ти-
на, адво ка та; Др. Хер чик Јо си па, адво ка та: Ко ха Ма ти ју, ди рек то ра пр ве 
хр ват ске ште ди о ни це; Сент-Ђер ђи ја ко је му име не знам, чет ка ра; Зе бец 
Ни ко лу, апо те ка ра: Греч ла Јо си па, про фе со ра и ње го ву бра ћу, Ђу ри ши ћа 
Фра њу, кро ја ча и Ца ра Јо си па, про фе со ра ко ји су Ср бе за шти ћа ва ли а 
би ли су или ју го сло вен ских ори јен ти са ни или при ста ли це Др. Ма че ка и 
ни су хте ли при ћи уста шком по кре ту.

Ви ше ни шта не мам на ве сти, а на све што сам из ја вио и што ми је 
про чи та но мо гу се за кле ти.

ЈО ВА НО ВИЋ Ри сто, све ште ник из Об у дов ца, сре за Брч ко, стар 
34 го ди не, из ја вио је 25 де цем бра 1941 го ди не сле де ће:

Се ло Об у до вац бро ји око 5000 ста нов ни ка, ко ји су сви по на род-
но сти Ср би. На кон ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске, у се лу Об у-
до вац ни је би ло на ро чи тих про го на Ср ба. Мо же се ре ћи, да је се ло би ло 
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у глав ном мир но све до Ви дов да на. Др жим, да се ово мо же при пи са ти у 
за слу гу ко ман ди ру жан дар ме ри ске ста ни це у Ораш ју, ко ме је име Па вле, 
а пре зи ме на му не знам, али знам да је по на род но сти Хр ват. Он је био, 
мно го на кло њен Ср би ма и шти тио их је од уста ша ко ли ко год је мо гао. У 
свим дру гим окол ним срп ским се ли ма Ср би су би ли од вре ме на на вре-
ме по уста ша ма хап ше ни и од во ђе ни у за тво ре у Брч ко и Бос. Ша мац. Из 
се ла Об у до вац од ве ден је по уста ша ма не ко ли ко да на при је Ви дов да на 
Те о до ро вић Пе ро, те жак. Он је од мах од ве ден у Го спић и од та да му се за-
мео сва ки траг. Из су сед ног се ла Бат ку ша би ли су од ве де ни по уста ша ма 
не ко ли ко да на при је Ви довда на ви ше углед них те жа ка. Знам да су та да 
од ве де ни: Је кић Јо ца, те жак; Ива но вић Сте во, те жак; Ба ћић Јо ца, те жак; 
Си мић Си мо, те жак; Ба ћић Сте во, те жак, Че ли ко вић Во ји слав, те жак; 
Ми тро вић Пе ро, те жак; Мар ко вић Ан дри ја, те жак; Те о до ро вић Пе ро, те-
жак, Ста ни шић Јо ван, те жак. Сви су ови би ли од ве де ни у Бос. Ша мац, 
где су по не ко ли ко да на др жа ни у за тво ру а по том су пу ште ни ку ћи. Ово 
се по на вља ло не ко ли ко пу та.

Се ла До ња и Гор ња Сла ти на спа да ли су под уста шки та бор Тра мо-
шни ца. Та бор ник овог уста шког та бо ра био је ри мо ка то лич ки жуп ник у 
Тра мо шни ци, ко ји се зо ве фра-Ан то, а пре зи ме на му не знам, са мо знам 
да је фра ње вац. Он је са сво јим уста ша ма стра шно про го нио Ср бе у се-
ли ма До ња и Гор ња Сла ти на, а знао је кад ка да сла ти сво је уста ше и у се ла 
Об у до вац, Бат ку шу и Брв ник. Уста ше су по ње го вом на ре ђе њу до ла зи ли 
у на ве де на се ла по да ну или по но ћи, ву кли љу де из ку ћа и зло ста вља ли 
их. Не ко је су од во ди ли у Тра мо шни цу, где их је жуп ник за тва рао у јед-
ну шу пу и ту их др жао по ви ше да на без је ла и во де. Кад ка да су уста ше 
зна ли у ко јем од на ве де них се ла из ве сти жи те ље из ку ћа и по стро ји ти их 
у ре до ве на со ка ку и на ре ди ти им, да је дан дру гог ша ма ра, или да је дан 
дру гом пљу је у ли це. Уста ше су ово гле да ли и ти ме се за ба вља ли.

У но ћи у очи ка то лич ке Ве ли ке Го спо и не би ле су по ки да не те ле-
фон ске жи це на ли ни ји Бо сан ски Ша мац-Брч ко и то у ка то лич ком се лу 
Го ри ца ма. Ср би се ља ци из окол них срп ских се ла по шли су на ка то лич ку 
Вел. Го спо ји ну у Брч ко по сво јим при ват ним по сло ви ма, а би ло их је око 
50 осо ба. У се лу Го ри ца ма за у ста ви ли су ове Ср бе уста ше и за тво ри ли их 
у јед ну авли ју. Ту су уста ше ту кли и зло ста вља ли на све мо гу ће на чи не. 
Од сил ног зло ста вља ња мно ги су се оне све сти ли, а уста ше су ове ба ца ли 
у ко ла јед ног на дру гог и од во зи ли их у бол ни цу. Здра ви су мо ра ли се де-
ти у ко ли ма на бо ле сни ма.

Исти дан уста ше су, иду ћи из Брч ког пре ма се лу Го ри ца ма сре ли 
три се ља ка Ср би на из се ла Чо вић По ља, оп шти не Об у до вац, чи ја име на 
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не знам. Уста ше су их за у ста ви ли и пи та ли ку да иду. Се ља ци су им од го-
во ри ли да су по зва ни су ду у Дер вен ти и по ка за ли по зи ве. Се ља ци су је-
ди но са со бом по ни је ли хра не за пут. Уста ше су их осум њи чи ли, да но се 
хра ну чет ни ци ма у шу му, па су их за то ту кли, а по том од ве ли у обли жњу 
шу му, да их уби ју. Је дан од ових се ља ка је уби јен. Дру га дво ји ца су ра ње-
ни и по бе гли. Је дан од ра ње них код ку ће је умро, а дру ги се је из ле чио.

Уста ше су ци је ло ври је ме, а на ро чи то по сле Ви дов да на до ла зи ли 
у срп ска се ла и пљач ка ли се ља ке. Обич но су зна ли окри вљи ва ти по је ди-
не бо ље сто је ће се ља ке, да по се ду ју оруж је, па су тра жи ли да се от ку пе 
са ста но ви том сво том нов ца, па да им се не ће ни шта до го ди ти. У про-
тив ном слу ча ју пре ти ли су им стре ља њем. Та ко сам и ја у ме се цу ју лу 
уце њен са 200 ди на ра, ко је сам мо рао пла ти ти. Се ло Об у до вац је на тај 
на чин пла ти ло у два ма ха - јед ном 8000 дин. а дру ги пут 10.000 ди на ра. 
Овај но вац при мио је уста шки та бор ник у се лу Ораш ју, оп шти на До ња 
Ма ха ла, не ки Жељ ко сту дент чи је пре зи ме не знам.

У ме се цу сеп тем бру, ок то бру и но вем бру 1941 го ди не ни је би ло 
на ро чи тих про го на Ср ба у се ли ма сре за Брч ко, већ је вла дао ре ла тив ни 
мир и си гур ност.

На 1 де цем бар 1941 го ди не до шла је у Брч ко јед на уста шка бој-
ни ца (ба та љон) и на те ра ла све Ср бе из Брч ког, да пот пи шу очи то ва ње 
за пре лаз у ри мо ка то лич ку ве ру. Онај ко ји ни је хтио пот пи са ти ово очи-
то ва ње био је од мах од уста ша ту чен. Та ко су тај дан од уста ша ту че ни 
у Брч ком: Бу ђен Ду шан, тр го вац, ко ме је раз би је на лу ба ња; Триф ко вић 
Ра де, тр го вац, ко ји је од уда ра ца ба цао крв из уста. Не ко је Ср бе из Брч-
ког уста ше су та да од ве ли и за њи хо ву се суд би ну не зна. Знам, да је та да 
не стао ста ри ји син Па пи ћа Ђор ђа. Тих да на за кла ни су од уста ша на пон-
тон ском мо сту на ри је ци Са ви Гој ко вић Лу ка, тр го вац, ње го ва же на Де са 
и ње го вих тро је де це.

На 1 де цем бар 1941 год. до шао је у Брч ко по по зи ву су да Си мић 
Три фун, тр го вац из Бо ка, оп шти не До ња Ма ха ла, стар 75 го ди на. На по-
врат ку ку ћи во зио се на ко ли ма и ус пут код из ла ска из гра да при дру жио 
му се је дан уста ша и за мо лио да га по ве зе. Уста ша је сјео у Си ми ће ва ко ла 
и ка да су би ли на 3 ки ло ме тру из ван гра да уста ша је Си ми ћа из ву као из 
ко ла и убио га.

По сле Брч ког до шао је ред и на оста ла срп ска се ла сре за Брч ког, 
да си лом пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру. Ко тар ски прет стој ник у Брч-
ком Мон та ни Ве ће слав, ко ји је при је ра та мно го го ди на слу жбо вао код 
упра ве гра да Бе о гра да – на ре дио је усме но оп штин ском на чел ни ку у Об-
у дов цу Ко са но вић Сте ви, да из да пи сме но на ре ђе ње, сви ма жи те љи ма 
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пра во слав не ве ре, да мо ра ју на од ре ђе не да не пре ћи на ри мо ка то лич ку 
ве ру. Та ко је се ло Лон ча ри има ло пре ћи на ри мо ка то лич ку ве ру на 10 де-
цем бар 1941 г. се ло До њи Жа ба ри на 11 и 12 де цем бра, се ло Об у до вац на 
15 и 16 де цем бра, се ло Чо вић По ље на 16 де цем бра, се ло Гор њи Жа ба ри 
на 17-18 и 19 де цем бра 1941 го ди не.

Ко тар ски прет стој ник Мон та ни по ру чио ми је оних да на да до-
ђем са же ном и де цом к ње му. Ја ни сам хтео ићи, јер сам се бо јао да ћу 
на стра да ти. Тек на тре ћи усме ни ње гов по зив, а уз га ран ци ју јед ног Хр-
ва та, оти шао сам са же ном и де цом у Брч ко и при ја вио се ко тар ском 
прет стој ни ку Мон та ни ју. Кад сам до шао к ње му за те као сам код ње га у 
кан це ла ри ји ве ли ког жу па на из Сл. Бро да, ко ме не знам име. Пре стој-
ник Мон та ни ми је од мах ка зао у при сут но сти ве ли ког жу па на да на род 
мо ра да пре ђе на ри мо ка то лич ку ве ру, и да сам ја за то не по же љан у Об-
у дов цу, па тре ба да се от стра ним. По сле крат ког об ја шње ња из дао ми је 
ко тар ски прет стој ник про пу сни цу за Зе мун без пра ва на по вра так.

Ја сам на 15 де цем бра 1941 го ди не са по ро ди цом от пу то вао за Зе-
мун и на 18 де цем бра пре шао сам у Бе о град.

Ка ко сам ја ин фор ми ран, Ср би из сре за Брч ко од лу чи ли су под 
ци је ну нај ве ћих жр та ва да не пре ла зе на ри мо ка то лич ку ве ру.

Ка ко сам већ на пред на вео глав ни и нај го ри уста ша у сре зу Брч-
ком је сте ри мо ка то лич ки жуп ник у Тар мо шни ци фра-Ан то, ко је му не 
знам пре зи ме на. Осим ње га ис та кли су се у про го ну Ср ба још МОН ТА-
НИ Ве ће слав, ко тар ски прет стој ник у Брч ком; БА БИЋ Да не, по штан ски 
чи нов ник у Брч ком; Ужи ча нин Ра шид, му сли ман из Брч ког, за ко је га не 
знам ко је му је пра во за ни ма ње. Дру ге уста ше не по зна јем.

Пред њи за пи сник ми је про чи тан и ја га усва јам за свој.

ЗЕ ЛЕ БА БА Ду шан, шо фер-ме ха ни чар из Го лу би ћа, оп шти не и 
сре за Книн, стар 28 го ди на, из ја вио је 16 ју на 1942 го ди не сле де ће:

За вре ме ра та био сам шо фер у Ја дран ској ау то че ти у Кни ну. По-
сле сло ма Ју го сла ви је остао сам и на да ље у Кни ну и био сам шо фер Др. 
Но ва ко вић Ни ке, Ми ни стра у пен зи ји и он да шњег прет сед ни ка оп шти-
не. Книн ску кра ји ну за по се ла је од мах та ли јан ска вој ска и та мо је вла дао 
мир и ред све док ни су до шли уста ше.

На 20 ма ја 1941 го ди не из вр ше но је раз гра ни че ње из ме ђу Кра ље-
ви не Ита ли је и не за ви сне др жа ве Хр ват ске. По сле то га при пао је Книн 
са око ли цом не за ви сној др жа ви Хр ват ској.

На 21 ма ја 1941 го ди не пре у зе ли су ци вил ну власт у Книн ској 
кра ји ни уста ше из Кни на. На 28 ма ја 1941 г. до шли су у Книн уста ше из 
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За гре ба и та да је тек на стао про гон Ср ба. Од мах је на ста ло пљач ка ње 
срп ских ду ћа на и при ват них ку ћа. Уста ше су од у зе ли кљу че ве од срп-
ских тр го ви на, па су по сле про ва љи ва ли у те тр го ви не и пљач ка ли ро бу. 
Исто та ко су од у зе ли кљу че ве од по је ди них срп ских ста но ва, па су про-
ва љи ва ли у те срп ске ста но ве и пљач ка ли их. Ср би су од мах ви де ли, да 
им од уста ша пре ти ве ли ка опа сност, па су мно ги од мах оста ви ли Книн 
и по бе гли у Ки ста ње, ко ји је пот пао под Ита ли ју.

На 5 ју на 1941 го ди не про ве ли су уста ше пр во хап ше ње и уби ја ње 
Ср ба. Та да су по хап си ли ви ше углед них Ср ба из Кни на и око ли це. По-
хап ше не др жа ли су не ко ли ко да на у за тво ру Сре ског су да у Кни ну, где су 
их сва ко ја ко зло ста вља ли а за тим су их ка ми о ни ма од ве ли у Про ми ну, 
оп шти не Оклај, сре за Книн и ту су их нај при је уби ли, а за тим ба ци ли 
у ја му руд ни ка „Мон те Про ми не“. Та да су ухап ше ни и уби је ни: Ра дић 
Сте во, го сти о ни чар и ње го ва бра ћа Ду шан и Рат ко; Би је дов Пе тар, го-
сти о ни чар и ње гов брат Бран ко; Вил чар Гли шо, ко њар ски тр го вац; Ме-
да ко вић Ми ле, го сти о ни чар; Ра сто вић То де, тр го вац; Ку кољ Ни ко ла, ме-
сар; Јо ви чић Ду шан, фо то граф; Мар тић Ђу ро, обу ћар; По по вић Ми јо, 
све ште ник; Бран ко вић Јо ван, по штар - сви из Кни на, те ви ше дру гих, 
ко ји ма се не мо гу се ти ти име на; За тим: Ка лат Си мо, рад ник из Книн ског 
По ља; Ма рић Ду шан, рад ник из Го лу би ћа; Ке сић То де, рад ник из Го лу-
би ћа и Це ро вац Лу ка, тр го вац из Стр ми це. Са ови ма су би ли ухап ше ни 
и од ве де ни у „Мон те Про ми но“: Ма рић Или ја Мар ков, зе мљо рад ник из 
Го лу би ћа: Но ва ко вић То де, Ђу рин, же ље зни чар и још је дан Но ва ко вић 
То де, зе мљо рад ник, - оба из Книн ског По ља. Све на пред на ве де не Ср бе 
уста ше су до ве ли до руд ни ка „Мон те Про ми но“, по ве за ли их јед ним ве-
ли ким ко но пом и та ко све за не по стро ји ли око ру дар ске ја ме, а за тим су 
пу ца ли у њих из ми тра ље за. По сле то га су их све по ба ца ли у ја му. На ве-
де на дво ји ца Но ва ко ви ћа, те Ма рић ни су би ли уби је ни, а ни ти ра ње ни 
не ким слу ча јем, већ су она ко ба че ни у ја му, па су по сле од ла ска уста ша 
из и шли из ја ме, те још из ву кли Це ро вац Лу ку, тр гов ца и Бран ко вић Јо ву, 
по шта ра, ко ји су би ли са мо ра ње ни. Це ро вац и Бран ко вић као ра ње ни 
ни су мо гли тр ча ти, па су их ухва ти ли хр ват ски се ља ци из Про ми не и 
уби ли их ка ме њем бли зу ре ке Кр ке. Оста ла тро ји ца ус пе ли су пре ба ци ти 
се пре ко ре ке Кр ке и по бе ћи у Ки ста ње. На ве де на тро ји ца су и са да жи ви 
и на ла зе се код сво јих ку ћа као жи ви све до ци уста шких звер ста ва.

По сле то га уста ше су на ста ви ли са уби ја њем Ср ба. Не ке су уби-
ја ли код ку ћа, а не ке су до во ди ли у Книн у за твор Сре ског су да, а ода тле 
од во ди ли у ка ми о ни ма у прав цу Го спи ћа и од та да се о њи ма ни шта не 
зна. Си гур но је да су и они уби је ни.
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У ме ђу вре ме ну од сре ди не ме се ца ју на, па до 27 ју ла 1941 го ди не 
уби је ни су сле де ћи Ср би: Пе то је вић Ва со, тр го вац из Кни на; Мо мић Јо-
во, Вој но вић Јо во, Да мја но вић Пе тар, Ра ди но вић Ни ко ла, Кли нац Ни-
ко ла; Ма рић То дор, сви зе мљо рад ни ци из Го лу би ћа, као и ви ше дру гих, 
ко ји ма не знам име на. Из се ла Жа гро ви ћа, оп шти не Книн уби ли су уста-
ше јед не но ћи 27 љу ди из пле ме на Бра да ша. Исто та ко уби је ни су мно-
ги Ср би из мно гих дру гих окол них се ла, али ја не мо гу на ве сти њи хо ва 
име на. Ра чу на се да је до 27 ју ла 1941 го ди не по уста ша ма уби је но у сре зу 
книн ском 500 до 600 Ср ба.

На 30 ју на 1941 го ди не ја сам пу то вао из Кни на за Бе о град. На 
жељ. ста ни ци Зр ма ња уста ше су ме ски ну ли са во за и до ве ли у Книн, 
те ста ви ли у за твор Сре ског су да. Уста ше су ми та да у за тво ру од у зе ли 
3.400 ди на ра го то вог нов ца, за тим 2 оде ла, од ко јих је јед но пот пу но но-
во, 2 па ра ци пе ла, од ко јих је је дан пар пот пу но нов, и је дан џеп ни сат 
мар ке „Лон жин“ 3 ко шу ље, је дан зим ски ду гач ки ка пут и 1 ко жни ко фер, 
те мно го дру гих сит них ства ри. Од у зе те ства ри вре де ле су у оно вре ме 
23.000.-ди на ра, а са од у зе тим нов цем, пре тр пео сам ште ту од 26.400.- ди-
на ра. Од у зе ти но вац и ства ри ни ка да ми ни су по вра ће не. У за тво ру сам 
остао 23 да на. За то вре ме су ме уста ше стра шно ту кли и зло ста вља ли. 
Ту кли су ме кун да ци ма, шта по ви ма и га зи ли но га ма. По два да на ни смо 
до би ва ли хра ну, а ка да смо је до би ли, он да по два да на ни смо до би ва ли 
во де.

Са мном у за тво ру би ли су: Мо мић Гли шо, по штар из Кни на и 
Ку кољ Ни ко ла, пе ша диј ски по руч ник бив ше Ју го сло вен ске вој ске ро дом 
из Жар ко ви ћа крај Кни на, те ви ше дру гих Ср ба се ља ка и гра ђа на, ко је 
ни сам по зна вао. Уста ше су их све ту кли. Не ко је су уста ше уби ли у за тво-
ру, а ље ше ве уби је них по но ћи су из во зи ли из за тво ра и ба ца ли у Кр ку. 
Име на уби је них не мо гу на ве сти.

На 23 ју на 1941 го ди не за вре ме јед не шет ње по авли ји за тво ра, 
ус пео сам да по бег нем. Сам ном су по бе гли још на ве де ни Мо мић Гли шо 
и Ку кољ Ни ко ла. Кри ли смо се у обли жњим шу ма ма све до 27 ју ла 1941 
го ди не, ка да су срп ски чет ни ци осво ји ли око ли ну Кни на.

Ср би ма из Книн ске кра ји не до ди ја ла су кр во ло штва уста ша, па 
су по че ли у ма са ма бе жа ти у шу ме. По бе гли Ср би по ву кли су се у шу ме 
пре ма Бос. Гра хо ву, па су са Ср би ма из сре за бо сан ско-гра хов ског ор га-
ни зо ва ли от пор про тив да љих на си ља уста ша. И ја сам се при дру жио 
овим Ср би ма. Је дан ма ли део ових Ср ба био је на о ру жан са пу шка ма, а 
оста ли су се на о ру жа ли са се ки ра ма, рог ња ма и кол ци ма.

На 27 ју ла 1941 го ди не Ср би су за по че ли бор бу про тив уста ша 
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и за два да на т.ј. до 29 ју ла 1941 го ди не за у зе ли су сва ме ста у сре зу бо-
сан ско-гра хов ском у Книн ској кра ји ни, као и у око ли ци Др ва ра. Је ди но 
ни су за у зе ли са мо ме сто Книн, јер та ли јан ска по са да, ко је се је на ла зи ла 
у Кни ну, ни је до зво ли ла чет ни ци ма ула зак у Книн. Уста ше су се пред 
чет ни ци ма по ву кли нај пре у Книн, а за тим из Кни на по бе гли су пре ма 
За гре бу.

Ка да су чет ни ци за у зе ли Книн ску кра ји ну, по ну ди ли су вод ство 
Ђу ји ћу Мом чи лу, све ште ни ку из Стр ми це крај Кни на, ко ји се је то га вод-
ства и при мио, те се и са да на ла зи на че лу чет ни ка, ко ји др же срп ска се ла 
Книн ске Кра ји не у сво јој вла сти.

Кон цем ме се ца ма ја 1942 го ди не по нов но су се по ја ви ли у Кни ну 
уста ше, ко ји из Кни на не сми ју за ла зи ти у окол на срп ска се ла, јер се бо је 
чет ни ка. Је ди но, ако ка да ко јег Ср би на где-год на са мо на ђу, он да га муч-
ке уби ју и по том се кри ју. Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као 
уста ше: ШИ МИЋ Вје ко слав, фра тар фра ње вац из Книн ског По ља. Он је 
био ствар ни во ђа уста ша у Кни ну. Сва уби ства Ср ба из вр ши ва ла су се 
по ње го вом на ре ђе њу и пре ма ње го вим упу стви ма. Он је шта ви ше и сам 
лич но сво јом ру ком уби јао Ср бе. Од ла зио је са уста ша ма и у Бос. Гра хо-
во, Ки је во и Вр ли ку, од во дио Ср бе из тих ме ста и уби јао их. Овај фра тар 
уста ша по бе гао је пред чет ни ци ма про шле го ди не у За греб, где се на вод-
но и са да на ла зи. За тим су се ис та кли: Ара но вић Фра не, зе мљо рад ник 
из Вр по ља и прет сед ник книн ске оп шти не; Ши мић Пе ро, зе мљо рад ник 
из Го лу би ћа; Ма рић Шпи ро, тр го вац из Кни на; Сла вић-Ку лић Дра го из 
Кни на.

Ја сам на пу стио Книн на 9 ју на 1942 го ди не и са про пу сни цом, 
ко ју сам до био од та ли јан ске вој не ко ман де по шао на пут. Из Зе му на сам 
пре шао у Бе о град на 14 ју на 1942 го ди не по мо ћу јед ног при ја те ља.

Дру го не ман ни шта ис ка за ти, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се и за кле ти.

КО КОРГУШ Слав ко, го сти о ни чар из Ви со ког, оп шти не и сре за 
истог, стар 38 го ди на, из ја вио је 11 ју на 1942 го ди не сле де ће:

Од мах по сле ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске по ја ви ли су се 
у Ви со ком уста ше под вод ством Топ ча ги ћа Му ста је, ге о ме тра из Ви со ког. 
Уста ше су би ли до ма ћи Хр ва ти и Му сли ма ни.

До Св. Ђур ђа т.ј. до 6 ма ја 1941 го ди не де ло ва ње уста ша у Ви со ком 
и око ли ци ни је се ско ро ни шта при ме ћи ва ло. Је ди но су раз лу па ли спо-
ме ник Кра ља Алек сан дра, али у Ср бе ни су ди ра ли.

На 6 ма ја 1941 го ди не ра но, већ око 3 са та ују тро до шло је у јед-
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ном ка ми о ну око 15 на о ру жа них уста ша из Са ра је ва. Не ко ји су би ли у 
уста шким уни фор ма ма не ко ји у ци вил ним оде ли ма. Исто ју тро ра но по-
че ли су уз по моћ до ма ћих уста ша вр ши ти пре тре се у срп ским ку ћа ма 
под из ли ком да тра же оруж је. Ујед но су хап си ли Ср бе и од во ди ли их у 
за твор сре ског на чел ства. Оба ви ли су кућ ни пре трес и код ме не, те ме 
по сле то га за тво ри ли, и ако код ме не ни су ни шта на шли. Осим ме не, 
за тво ре ни су по сле оба вље ног пре тре са још: мој брат Бла го је тр го вац; 
Ма лић Гли го ри је, са мар џи ја; Ерић Жар ко, бра вар код же ље зни ца и Ива-
нић Јо со, тр го вац, - сви из Ви со ког; за тим Би је лов Ду шан, зе мљо рад ник 
из Че кри ћа; Ми рић Да ни ло, зе мљо рад ник из Че кри ћа; Бра тић Ми лош, 
зе мљо рад ник из То пу зо вог По ља; Ку вач Ми тар, зе мљо рад ник из То пу-
зо вог По ља; Бје лош Сре тен, лу гар из То пу зо вог По ља; Да бић Осто ја, же-
ље зни чар из Ви со ког; Да бић Осто ја, зе мљо рад ник из Кра лу па. Два да на 
по сле Св. Ђур ђа т.ј. на 8 ма ја 1941 го ди не ухап ше ни су још: Ка рић Гој ко, 
тр го вац и Га врић Стје пан, пи љар обо ји ца из Ви со ког.

Ја сам од мах био за тво рен у са ми цу и у 5 са ти по сле под не пред-
ве ден сам пред ко тар ског при ста ва Аџи мех ме да гић Му ста ју, ко ји ми је 
про гла сио пре су ду, да сам ка жњен са 10 да на за тво ра и да тај за твор мо-
рам од мах на сту пи ти. Ја сам га пи тао за раз лог, али ми је он ка зао да не 
тре бам ни шта да ље пи та ти и при то ме је сле гао ра ме ни ма. Ја сам та да 
сте као уве ре ње, да је он пре су ду из ре као по на ре ђе њу Стру јић Ива на 
хо те ли је ра из Ви со ког, ко ји је био по знат као ути ца јан уста ша, а баш се 
је та да на ла зио у со би ко тар ског пре стој ни ка. Ја сам за твор од мах на сту-
пио. Исто та ко пре су ђен је на 10 да на за тво ра и на ве де ни Плав шић Јо со, 
те за твор од мах на сту пио. Оста ли су по уста ша ма тај дан у за тво ру сре-
ског на чел ства ис ту че ни, а за тим спро ве де ни у Са ра је во.

Ка да сам ја иза шао из за тво ра, оти шао сам у Са ра је во, да по тра-
жим сво га бра та Бла го ју, али га ни сам на шао, већ су ми на по ли ци ји ка-
за ли, да су они сви на 10 ма ја 1941 го ди не спро ве де ни у За греб. По сле 
то га ни сам мо гао ни шта са зна ти о мо јем бра ту Бла го ју, а ни ти се уоп ште 
што год зна де о суд би ни оста лих Ср ба, ко ји су са њи ме од ве де ни из Ви-
со ког. Си гур но су сви уби је ни.

Уо чи Ви довда на т.ј. на 27 ју на1941 го ди не у ве че уста ше су ухап-
си ле око 25 Ср ба из ви со ког, ме ђу њи ма и ме не. Др жа ли су нас 10 да на у 
за тво ру, а за тим пу сти ли ку ћа ма.

Кон цем ме се ца ју ла 1941 го ди не ухап си ли су до ма ћи уста ше: Ла-
зић Кор не ли ја, чи нов ни ка фи нан сиј ске ди рек ци је из Са ра је ва, ко ји је бо-
ра вио у ви со ком; Ни ко лић Ми лу, елек три ча ра, Го шић Бо шка, бер бе ри на; 
Бје ла ди но вић Ду ша на, сре ског при ста ва; Жа ли ца Ми ло ша, пен зи о не ра; 
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Та на ско вић Ми шу, сту ден та; Јаг ну чић Љу бу, сту ден та, Бе са то вић Бран-
ка, тр гов ца; Ка ра јо ва но вић Ми ха и ла, по шта ра; Шо тра Ми ла на, го сти о-
ни ча ра; Да бић Бран ка, же ље зни ча ра; и Ко ва че вић Вла ду, сре ског школ-
ског над зор ни ка, сви из Ви со ког; за тим: Бо ка рац Ви ту, зе мљо рад ни ка 
из Ку ле Ба ње оп шти не Ви со ко; Пај кић Мир ка, же ље зни ча ра из До ли но-
по ља, оп шти не Ви со ко и Ми ри ћа, же ље зни ча ра та ко ђе из До ли но по ља, 
оп шти не Ви со ко. Сви ови Ср би од мах су по уста ша ма оте ра ни у Го спић.

На ве де ни Ни ко лић Ми ле и Пај кић Мир ко спро ве де ни су по сле 
из Го спи ћа у Ја се но вац где су би ли у ло го ру све до кон ца ме се ци мар та 
1942 го ди не, ка да су са 11 дру гих Ср ба за то че ни ка осло бо ђе ни и спро ве-
де ни у Ср би ју. Ка да сам ја овог про ле ћа до спео у ло гор у Ја се но вац, про-
пи ти вао сам се за суд би ну од ве де них Ср ба, па сам до знао да су у ло го ру 
у Ја се нов цу уби је ни: Бе а то вић Ран ко, Жа ли ца Ми лош, Ка ра јо ва но вић 
Ми ха и ло, Ко ва че вић Вла до, Шо тра Ми лан, Да бић Бран ко, Бо ка рац Ви то 
и Го шић Бо шко. За суд би ну дру гих од ве де них Ср ба ни сам мо гао ни шта 
са зна ти, па је си гур но да су и они не где уби је ни.

Пар да на по сле то га уста ше су ди гли не ко ли ко бо ље сто је ћих срп-
ских по ро ди ца из Ви со ког и око ли це, од пре ми ли их у ло гор у Сла вон ску 
По же гу, од ку да су пре ба че ни у Ср би ју. Њи хо ва има ња су уста ше по сле 
раз гра би ли. Диг ну ти су и от пре мље ни у Ср би ју: Плав шић Ди о ни зи је, 
тр го вац са по ро ди цом, бра ћа Пло вић Јо цо, Гој ко и Угље ша, тр гов ци са 
по ро ди ца ма. Ву ко је вић Мир ко, бан кар ски чи нов ник са по ро ди цом, По-
пић Ми ло, тр го вац са по ро ди цом, По пић Та са, тр гов ки ња, Ми тро вић 
Алек са, тр го вац са по ро ди цом, Илић Вељ ко, тр го вац са по ро ди цом и Ар-
на у то вић То дор, тр го вац сви из Ви со ког. За тим: Ку вач Но ви ца, зе мљо-
рад ник из То пу зо ва по ља са по ро ди цом, Ђо кић Ри ста, зе мљо рад ник из 
Под лу го ва са по ро ди цом, Ра дић Ђур ђа, до ма ћи ца са де те том из Вла ки-
ње, Ву ко вић Ри сто, пен зи о нер из Под лу го ва, те још не ки дру ги чи јих се 
име на не се ћам.

Јед но га да на у ме се цу сеп тем бру 1941 го ди не до шли су уста ше из 
Ви со ког у се ло Ка ло тић, оп шти не мо кро но шке и то Омер Де ли ја, Ви ла-
ло вић Ра сни, Ха џи ба ји но вић Га либ и Стје по, ко је му не знам пре зи ме на. 
Пр ва тро ји ца уста ша су му сли ма ни, а по то њи је Хр ват. Они су у том се лу 
нај при је оба ви ли пре трес код Цви је ти ћа Ду ша на, зе мљо рад ни ка, тра же-
ћи то бож оруж је. Ка да код ње га ни су про на шли ни ка квог оруж ја, ту кли 
су га, а за тим му на ре ди ли, да их на из ме ни це на се би но си нај пре у се ло 
Ма у ро ви ћи, а ода тле у се ло Ра до вље. Цви је тић је ово уста шко на ре ђе ње 
мо рао из вр ши ти, па су тај дан уста ше на ње му на из ме нич но ја ха ли и он 
их је та ко на се би мо рао но си ти из сво је га се ла у на ве де на се ла. По сле 
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то га на ре ди ли су му уста ше, да се су тра дан са сво ја два бра та при ја ви 
у Ви со ком у уста шком ста ну. Бра ћа Цви је ти ћи су се при ја ви ли, али су 
их уста ше до че ка ли пред уста шким ста ном и ка за ли им, да се не тре ба ју 
при ја вљи ва ти, већ да мо гу ићи ку ћи.

Јед но га да на у ме се цу но вем бру 1941 г. до шао је из За гре ба у Ви-
со ко је дан уста шки по ве ре ник, ко јем не знам име. Он је за јед но са јед ним 
фра тром из Ви со ког, ко ме та ко ђер не знам име, по се тио Ми тро ви ћа Јо су, 
учи те ља, Ва си ље вић Ми ју, тр гов ца и Да би ћа Ри сту, ће ваб џи ју и на го ва-
рао их да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру, те да за пре лаз на го во ре и оста ле 
Ср бе. Они су то од би ли. По сле то га још су по је ди ни Хр ва ти из ме ста на-
го ва ра ли Ср бе а да пре ђу на ри мо ка то лич ку ве ру, али су Ср би то од би ли.

Срп ско-пра во слав не цр кве у сре зу Ви со ком ни су сру ше не, већ су 
са мо за тво ре не и за пе ча ће не.

По сле то га Ср би су у сре зу Ви со ком би ли у глав ном мир ни све 
до 16 апри ла 1942 го ди не, ка да су уста ше по нов но из вр ши ли хап ше ња и 
од во ђе ња Ср ба.

На 16 апри ла 1942 го ди не до шли су у Ви со ко уста ше из Са ра је ва 
по ја ча ни са по ли циј ским аген ти ма са ра јев ске по ли ци је, те су уз пот по ру 
уста ша и жан дар ме ри је из Ви со ког из вр ши ли хап ше ње Ср ба, а овај пут и 
не ких му сли ма на. Та да сам и ја по нов но ухап шен. Осим ме не ухап ше ни 
су још: Фи ли по вић Вла до, учи тељ; Ра дић Ви то мир, ђак гим на зи је; Жа-
ли ца Рај ко, ђак гим на зи је; По пић Си мо, ђак гим на зи је; Ман дић Ми лош, 
ђак гим на зи је; Ма ној ло вић Ми ла дин, ће бе џи ја; ње го ва же на Дра ги ња; 
Да бић Ми ле на, до ма ћи ца, сви из Ви со ког, те Гр гић Ни ко ла, зе мљо рад-
ник из Бла жу ја, оп шти не Ха џић. Овај пут су с на ма ухап си ли и 24 Му-
сли ма на из Ви со ког. Исти дан по ве за ли су нас жи цом за ру ке - два по 
два - и от пре ми ли у Са ра је во. У Са ра је ву смо пре слу ша ни код по ли ци је. 
Ме не су окри ви ли, да сам у не за ви сној др жа ви Хр ват ској са ку пљао нов-
ча не при ло ге за си ро ма шне срп ске по ро ди це. Оста ли Ср би, те Му сли ма-
ни окри вље ни су, да су има ли ве зе са пар ти за ни ма у шу ми.

Из за тво ра у Са ра је ву пу ште но је ку ћи 12 Му сли ма на, а од Ср ба 
Шер бић Ан ђе ли ја.

Док смо се ми још на ла зи ли у по ли циј ском за тво ру у Са ра је ву, 
до ве де на је из Ко њи ца јед на гру па од 26 Му сли ма на, 5 Ср ба и 2 Хр ва та. У 
овој гру пи би ло је из ме ша но му шких и жен ских. Из ове гру пе пу ште но 
је из Са ра је ва њих 19 сво јим ку ћа ма, а оста ли су за др жа ни у Са ра је ву и 
по сле с на ма от пре мље ни у Ја се но вац. Исто та ко до те ра на је у Са ра је-
во јед на гру па од 34 му шкар ца. У овој гру пи би ло је и Ср ба, Хр ва та и 
Му сли ма на из не ких ме ста у Бо сни. Из ове гру пе пу ште но је 9 ку ћа ма а 
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оста ли су за др жа ни и по сле с на ма от пре мље ни у ло гор у Ја се но вац.
На 10 ма ја 1942 го ди не от пре мље ни смо у ло гор Ја се но вац. Та мо 

су нам уста ше код до ла ска од у зе ли сав но вац, ру бље, при бор за пу ше ње 
и уоп ште све, што смо код се бе има ли.

Пр ву ве че упа ли су уста ше у ба ра ку, у ко јој смо ми би ли сме ште-
ни и из ве ли из ба ра ке 3 Ср би на и 2 Му сли ма на, ко је су пред ба ра ком 
стра хо ви то ту кли то бож ра ди то га, јер да су се спре ма ли на бег ство. Ме-
ђу тим о бег ству ни је мо гло би ти ни го во ра.

У ло го ру у Ја се нов цу би ли смо све га 10 да на. За то вре ме смо чу-
ли од дру гих за то че ни ка, ко ји су та мо ду ље вре ме на би ли, да су уста ше 
у ло го ру у Ја се нов цу уби ли вр ло мно го Ср ба. У но ви је вре ме до во де у 
Ја се но вац же не и де цу и та мо их уби ја ју, а њи хо ве ле ше ве па ле у ци глар-
ској пе ћи.

Дру ги дан по на шем до ла ску у Ја се но вац, а то је мо гло би ти на 13 
ма ја 1942 го ди не ви де ли смо, ка ко су кља дим из ци гла не, а исто доб но је 
оту да до пи рао и ве ли ки смрад. Осе ћа ли смо сви по смра ду, да се па ле 
људ ски ле ше ви. Та да нам је у по ве ре њу ка зао је дан Је вре јин - за то че ник 
ко ји вр ши ду жност гро ба ра у ло го ру и ко ји су де лу је код па ље ња ле ше ва, 
да је тај дан спа ље но 40 де чи јих ле ше ва, и то срп ске де це.

На 18 ма ја 1942 го ди не от пре мљен сам у гру пи од 500 за то че ни ка 
из Ја се нов ца у Зе мун, ту сам остао до 27 ма ја 1942 го ди не, ка да сам пре-
ве ден у Бе о град.

На ро чи то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: ТОП ЧА-
ГИЋ Му ста ја, ге о ме тар, ИЛОВА ЧА, фра тар фра ње вац из Ви со ко га, ко ји 
је био ду хов ни пот стре кач свих про го на Ср ба, СТРУ ЈИЋ Иван, хо те ли-
јер; МА ТА РА ЏИ ЈА Шев ко, тр го вац; МА ТА РА ЏИ ЈА Ре фик, тр го вац, МА-
ТА РА ЏИ ЈА Ав до, тр го вац, МА ТА РА ЏИ ЈА Ав до, пот ки вач ко ња; ФИ ЛИ-
ПО ВИЋ Фра њо, пен зи о нер; ТУР ВА Ми јо, ко вач; ТУР БА Пе ро, ко вач; 
КА ВАР ДИЋ Ра гиб, тр го вац; ПРЕ ЖИЋ Са лем, тр го вац, Бра ћа НИ КО-
ЛИ ЋИ – Јо со, Ан тон, Ми то и Пе по, тр гов ци; Ду спер Ан тон, го сти о ни-
чар; ТО МИ ЧИЋ Вик тор, по ре ски чи нов ник; ГРЕБ Ру ди, ли мар; ПИ ЊО 
Ра шид, го сти о ни чар, ПИ ЊО Му ниб, ко но бар; БЈЕ ДИЋ Сал ко, ка фе џи ја; 
БО ЖО ко је му не знам пре зи ме на али знам да је ро дом из Бу гој на и да је 
по за ни ма њу тка лац вре ћа и БЕГ ТАШ Ре фик, ашчи ја - сви из Ви со ког.

Ви ше ми ни шта ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но ми мо гу 
се за кле ти.

БО ГУ НО ВИЋ Ма ри ја, до ма ћи ца из Лив на, ста ра 26 го ди на же на 
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Бо гу но вић Са ве, жанд. на ред ни ка, са да са слу жбом у Шап цу, ма ти јед ног 
де те та.

ЦР НО ГО РАЦ Љу бо, би фе џи ја из Че ле би ћа, оп шти не исте сре за 
Лив но, стар 32 го ди не, - су гла сно су 24 ју на 1942 го ди не ис ка за ли сле де ће:

Од мах по сле ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске по ја ви ли су се 
у Лив ну уста ше. У уста шке ре до ве сту пи ли су до ма ћи Хр ва ти, Му сли ма-
ни и Ци га ни, под вод ством Др. Ур мо ви ћа Дра ге, адво ка та и Ка ји ћа Вла де 
без за ни ма ња, а ду хов ни во ђа уста ша био је Др. Срећ ко Пе рић, фра тар 
фра ње вац у са мо ста ну Го ри ца крај Лив на.

Уста ше су од мах у по чет ку по зва ле све ште ни ка из Лив на Ста ни-
шић Ко сту и тр гов ца Па вло вић Жив ка, да као ути цај ни љу ди иду с њи ма 
по срп ским се ли ма ку пи ти оруж је од Ср ба. Њих обо ји ца мо ра ли су се 
ода зва ти то ме по зи ву, па су пу ту ју ћи за јед но са уста ша ма мо ра ли са ве-
то ва ти Ср би ма дa пре да ду оруж је и да им се по сле то га ни шта не ће до го-
ди ти, а у про тив ном ће би ти стре ља ни.

Ка да су уста ше на пре ва ран на чин од Ср ба по ку пи ли оруж је, он-
да су по че ли са по ко љем.

Уо чи пра во слав них Ду хо ва про шле го ди не, т.ј. на 7 ју на 1941 го-
ди не уста ше су оти шли са ве ли ким ау то бу сом из Лив на у се ло Гу бин. У 
овом се лу на вра ти ли су се код ме сног све ште ни ка Ћа тић Ри сте, ко ји их је 
до бро по ча стио са је лом и пи ћем. Ка да су се уста ше код овог све ште ни ка 
до бро нај е ли и на пи ли, он да су за мо ли ли све ште ни ка да по зо ве сво је па-
ро хи ја не, јер да им они има ју не што са оп шти ти. Све ште ник је то учинио 
и ода зва ло се је 6 ње го вих па ро хи ја на, ко ји су до шли у све ште ни ков дом, 
где су се на ла зи ли уста ше. Уста ше су та де ка за ли све ште ни ку, да за јед но 
са сво јим па ро хи ја ни ма по ђе са њи ма у Лив но, где ће би ти са слу ша ни, а 
по том од мах пу ште ни ку ћа ма. Све ште ник и ње го вих 6 па ро хи ја на се ли 
су у уста шки ау то бус, да се са уста ша ма од ве зу у Лив но на са слу ша ње и 
ау то бус је кре нуо. Ус пут су уста ше хва та ли оста ле Ср бе и тр па ли у ау то-
бус. Та ко су ус пут ухва ти ли још 6 Ср ба из Гу би на и стр па ли их у ау то бус 
та ко, да је би ло 12 Ср ба се ља ка и све ште ник три на је сти. Уста ше су све-
ште ни ка и ње го вих 12 па ро хи ја на до ве зли на бр до ви ше се ла Су ха че, око 
2 км. уда ље но од Лив на. На овом бр ду има де јед на ве ли ка ду бо ка ја ма, 
у ко ју су се ља ци ба ца ли црк ну ту сто ку. Уста ше су све ште ни ка Ћа ти ћа и 
ње го вих 12 па ро хи ја на ис те ра ли из ау то бу са, по стро ји ли их уз са му ја-
му и ишли од јед но га до дру го га и сва ко ме по је ди ном пу ца ли у за ти љак. 
Је дан је ус пео да по бег не од са ме ја ме. Тај се зо ве Пеј чин Јо во, зе мљо рад-
ник, стар око 36 го ди на. Он се и са да на ла зи код сво је ку ће у се лу Гу би ну 
као жи ви све док овог уста шког звер ства. Дру ги је био са мо ра њен у ру ку 
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и та ко ба чен у ја му, па се је по сле ка да се је спу сти ла ноћ и уста ше оти-
шли, - не ка ко из ву као из ја ме и оти шао сво јој ку ћи. И овај се са да на ла зи 
код сво је ку ће. Ње го во име не знам на ве сти. Све ште ник Ћа тић и оста-
лих 10 ње го вих па ро хи ја на су што уби је на што те же ра ње ни и ба че ни у 
ја му, у ко јој су и оста ли.

Ср би су хте ли, да ле ше ве све ште ни ка ЋА ТИ ЋА и ње го вих па ро-
хи ја на из ва де из ја ме и са хра не на пра во слав ном гро бљу. Ка да су за то 
са зна ли уста ше, до не ли су кан ту пе тро ле у ма, по ли ли ле ше ве у ја ми и 
за па ли ли.

На 20 ју на 1941 го ди не око 2 са та по сле под не од ве ли су уста ше од 
ку ће Др. Мир то ви ћа Ду ша на, управ ни ка ба но вин ске бол ни це у Лив ну и 
др Зу би ћа Ко сту, су ди ју сре ског су да у Лив ну. Њих обо ји цу стр па ли су 
уста ше у је дан особ ни ау то мо бил, а ус пут су на ули ци сре ли Др. Мар ге-
ти ћа Ран ка, адво ка та из Лив на, стр па ли га у ау то мо бил и сву тро ји цу од-
ве зли у прав цу Бу гој на и уби ли у шу ми зва ној „Ко прив ни ца“, ко ја се шу-
ма на ла зи на по ла пу та из ме ђу Бу гој на и Ку пре са. Уста ше су по ро ди ца ма 
ових уби је них Ср ба ка за ли, да су их од ве зли у Не мач ку на при си лан рад, 
па су чак и ла жна пи сма сла ли из Са ра је ва њи хо ви ма по ро ди ца ма, као да 
се то бож они са ми са пу та ја вља ју.

У но ћи из ме ђу 11 и 12 ју ла 1941 го ди не про ва ли су уста ше у стан 
ме сног све ште ни ка у Лив ну Ста ни ши ћа Ко сте, те од ве ли ње га, ње го ву 
же ну Да ни цу и кћер ку Сми љу и за тво ри ли их у основ ној шко ли, где су 
их др жа ли у за тво ру око 3 не де ље. На 31 ју ла 1941 го ди не од ве ли су их 
уста ше за јед но са не ким дру гим Ср би ма, ко је су по сле то га за тво ри ли, а 
чи ја ће мо име на ка сни је на ве сти, - у се ло Про лог, уда ље но око 20 км. од 
Лив на, где су их све уби ли.

На 13 ју ла 1941 го ди не за тво ри ли су уста ше у за твор Сре ског на-
чел ства у Лив ну сле де ће Ср бе из Лив на: Ба ји ло Јо ву, тр гов ца и ње го вог 
си на Угље шу; Иви цу Ни ко лу, тр гов ца; Ра де та То му и ње го вог бра та Ра ду, 
тр гов це; Кра ва ру шић Ни ко лу, вла сни ка ау то бу са; Ла лић Рај ка, шо фе ра; 
Пу ца рић Ми ла на, шо фе ра; Јо ва но вић Ран ка, го сти о ни ча ра; Ку јун џић 
Ми лој ка, по сед ни ка; Сте вић Мир ка тр гов ца; Па вло вић Жив ка, тр гов ца; 
Ви до вић Уро ша, чи нов ни ка Сре ског на чел ства; сви из Бу гој на. Са њи ма 
за тво ри ли су и ви ше Ср ба се ља ка из окол них се ла, али ми не зна мо на-
ве сти њи хо ва име на. Све њих др жа ли су уста ше у за тво ру до 26 ју ла 1941 
го ди не ка да су их по но ћи из ве ли из за тво ра, стр па ли у ка ми он и од ве зли 
у по ме ну ту шу му „Ко прив ни цу“, где су их све уби ли и та мо за ко па ли.

На 28 ју ла 1941 го ди не за тво ри ли су уста ше у за твор сре ског на-
чел ства све оста ле Ср бе - му шкар це из Лив на, као и мно ге Ср бе се ља ке 
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из окол них се ла под из ли ком, да су се у су сед ном се лу Гла мо чу по ја ви-
ли чет ни ци, па их мо ра ју за тво ри ти и са слу ша ти. Исто доб но су уста ше 
до ве зли у Лив но у 5 ка ми о на око 300 Ср ба му шка ра ца из Вр ли ке, сре за 
Сињ и за тво ри ли их у основ ну шко лу. Све ове за тво ре не Ср бе уста ше су 
сва ку ноћ по чев ши од 29 ју ла па да ље, по пар ти ја ма од во зи ли у ка ми о ни-
ма ве за них ру ку по за ди са бо дљи ка вом жи цом у хрв. се ло Про лог и та мо 
их но же ви ма кла ли. По сле та квог од во ђе ња за тво ре них Ср ба, уста ше су 
се вра ћа ли по дру ге Ср бе, а има ли су кр ва ва оде ла и кр ва ве ру ке. Осим 
то га оде ла су им би ла по пр ска на са мо зго ви ма уби је них Ср ба. Ова ко су 
уста ше кроз 8 да на од во ди ли из за тво ра Ср бе у по ме ну то се ло Про лог и 
та мо их кла ли. Ка да су се на кон цу по бо ја ли, да би мо гла у Лив но до ћи 
та ли јан ска вој ска, јер је ње зин до ла зак био на го ве штен, он да ни су има ли 
вре ме на, да за тво ре не Ср бе од во зе ка ми о ном у Про лог, већ су их уби ја ли 
у са мој основ ној шко ли, а њи хо ве ле ше ве за ко па ва ли су у ђу бри шта, или 
су ди за ли под ни це у со ба ма основ не шко ле и ис под школ ског па то са тр-
па ли ле ше ве уби је них Ср ба. Уста ше, ко ји су из вр ши ли овај по кољ по сле 
су се хва ли ли са ре чи ма: „Ала смо се на пи ли срп ске кр ви“. Та да су би ли 
за тво ре ни и уби је ни: де лом у се лу Про ло гу а де лом у основ ној шко ли: 
Ста ни шић Ко ста, про та, ње го ва же на Да ни ца и кћер Сми ља; Ра дић Или-
ја, го сти о ни чар; Зељ ко вић Ми ле слу жи тељ сре ског на чел ства; До бри-
је вић Јо во, го сти о ни чар и ње гов син Са во; Ла лић Или ја, го сти о ни чар; 
Лaлић То дор лу гар у пен зи ји и ње гов син Сло бо дан док је ње гов ста ри ји 
син Рај ко већ ра ни је уби јен ка ко смо то на ве ли; Љу бо ја Ни ко ла, го сти о-
ни чар Ло врек Да не, гра ђев ни мај стор и ње гов син Вла до, сту дент бо го-
сло ви је; Ми тро вић Ђор ђе, тр го вац и ње гов син Вла ди мир, ђак тр го вач ке 
ака де ми је; Ра де та Шпи ро, по сед ник, Ђурeн Гој ко, гра ђе вин ски мај стор, 
Ђу ран Ди ми три је, са мар џи ја и ње гов син Пе ро; Бил би ја Бран ко, рад ник; 
Стри че вић Ду шан, тр го вач ки по моћ ник, брат пре слу ша не Бо гу но вић 
Ма ри је; Кра ва ру шић Или ја, над зи ра тељ те ле граф ских пру га и ње гов син 
То ма; Па вло вић Ри ста, ка фе џи ја; Дув њак Га вро, ка фе џи ја и ње гов син 
Жив ко; Ан ђић Дра го се длар; Бaсара Јо во, пе кар, Ар на ут Ду шан, ка фе џи-
ја и ње гов брат Бран ко, та ко ђер ка фе џи ја; Ло вран Или ја, рад ник, Бо бу-
шић Или ја жанд. на ред ник у пен зи ји; Сер да ре вић Љу бо, по лиц. стра жар 
и ње го ва бра ћа Да не, ка фе џи ја и Мом чи ло, бра вар; Ву ле та Дра го, пошт. 
слу жи тељ; Ба бић Да не, тка лац, За го рац Ни ко, тка лац ње гов син Во јин 
и брат Гли го, та ко ђер ткал ци; То мо вић Љу бо, ди рек тор срп ске бан ке и 
ње гов брат Урош, обу ћар; Мра чи ло Алек са мли нар, Ко њих Љу бо, мли-
нар; Жде ро Шпи ро, рад ник; Маљ ко вић Слав ко, учи тељ и ње го ва бра ћа 
Или ја, вој ни на ред ник и Ран ко, лу гар; На ер ло вић Све то, лу гар; Љу бо ја 
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Си мо, ка фе џи ја; Жде ро То де, зе мљо рад ник; Цр но го рац Ма ње, ђак гим-
на зи је, - сви из Лив на, те мно го дру гих из окол них се ла, а на ро чи то из 
Гу бе ра. Та да је уби је но свих ску па Ср ба пре ко хи ља ду. По сле из вр ше ног 
по ко ља у Лив ну ни је остао ни ти је дан Ср бин - му шка рац, ста ри ји од 16 
го ди на. Је ди но по ште ђе но је 6 ста ра ца, ста рих око 70 го ди на, од ко јих су 
по сле уби ли јед но га, - име ном Мар ге тић Си му, оца уби је но га Мар ге тић 
Ран ка.

На 21 ав гу ста 1941 го ди не ви ше по лиц. стра жа ра иши су по срп-
ским ку ћа ма у Лив ну и но си ли је дан цир ку лар, у ко јем је уста шки ло гор-
ник Ли о вић по зи вао срп ске по ро ди це, да се исти дан у је дан сат по сле 
под не ску пе у основ ној шко ли у Лив ну, од ку да ће би ти исе ље ни у Ср би ју. 
У цир ку ла ру им је на по ме ну то, да са со бом по не су сав но вац и на кит, те 
50 кг. ро бе.

У од ре ђе но вре ме са ку пи ли су се у основ ној шко ли у Лив ну сле-
де ће срп ске по ро ди це из Лив на: Ла зић Ан ге ла, же на уби је но га Рај ка, 
шо фе ра и ње зин син стар 3 го ди на, те ње зи на ма ти Пу ца рић Ста ка; Ку-
јун џић Да ни ца, же на уби је но га Ми лој ка, по сед ни ка. ње зи на кћер Се ка, 
ста ра 22 го ди не и си но ви Зо ран, стар 20 го ди на и Ба то стар 17 го ди на; 
Ра де та Тар са, же на уби је ног То ме, тр гов ца и ње не кће ри Бог да на, ста ра 
18 го ди на и Со ња, ста ра 15 го ди на; Ра де та Ве се лин ка, же на уби је ног Ра-
де, тр гов ца и ње ни си но ви Ми ле, стар 15 го ди на, Де јан стар 12 го ди на и 
тре ћи син, стар 9 го ди на; Сте вић Сав ка, же на уби је ног Мир ка, тр гов ца и 
ње не кће ри Дра ги ца ста ра 16 го ди на, Да ни ца ста ра 8 го ди на, те си но ви 
Де јан, стар 12 го ди на и Ве се лин, стар 10 го ди на; Гли гић Дра ги ња, же на 
пок. Ми ње, обу ћа ра, ње на кћер Ран ка, удо ва иза Др. Ми тро ви ћа Ду ша на, 
ле ка ра, ко га су уста ше ме ђу пр ви ма уби ли, ка ко смо то на пред на ве ли, 
и ње них дво је де це и то; син Ба то, стар 7 го ди на и кћер Ве сна, ста ра 10 
го ди на, те се стре Ми тро вић Ран ка и кћер и Гли гић Дра ги ње и то Ве се-
лин ка, ста ра 35 го ди на и Ми ла ста ра 22 го ди не; Об ра до вић Јул ка, удо ва; 
Зу бић Обре ни ја, же на уби је но га Др. 3уби ћа Кр сте, су ди је; Иви ца Смиљ-
ка, же на уби је но га Ни ко ле, тр гов ца и ње зин син Кр сто, стар 10 го ди на и 
Бра цо, стар 8 го ди на; Ба и ло Јо во, тр го вац, ње го ва же на Дра ги ња, кћер ка 
Стој ка, ста ра 22 го ди не, кћер ка Ко виљ ка, уда та Бо кић и ње зи них дво је 
де це ста рих јед ну и три го ди не; Ба и ло До бри ла, же на уби је но га Угље ше, 
тр гов ца и ње на три си на у ста ро сти од 2 - 5 го ди на; Мар ге тић Си мо, тр-
го вац сто ком и ње го ва же на Ма ра, док им је син Др. Ран ко, адво кат ра-
ни је уби јен; На ер ло вић Јо ван ка, же на уби је ног Бо же, над зор ни ка пу те ва 
и ње зи не кће ри Ве се лин ка, ста ра 27 го ди на и Мир ја на, ста ра 25 го ди на.

Го ре на ве де ним и са ку пље ним срп ским по ро ди ца ма уста ше су 
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ка за ли, да су њи хо ви му же ви, од но сно оче ви по њи ма већ исе ље ни у Ср-
би ју, па ће и њих све та мо исе ли ти и та ко их све ску па са ста ви ти. Ово 
све би ла је уста шка лаж, јер су њи хо ви му же ви, од но сно ро ди те љи већ 
ра ни је по уста ша ма уби је ни. Да би уста ше што бо ље уве ри ли ове срп ске 
по ро ди це, да их на ме ра ва ју исе ли ти у Ср би ју, из да ли су им и уру чи ли 
про пу сни це. Ове срп ске по ро ди це по ве ро ва ле су уста ша ма и за мо ме нат 
сма тра ле се срет ни ма, да ће оти ћи у Ср би ју и та мо се са ста ти са сво јим 
му же ви ма, од но сно оче ви ма. Ме ђу тим њи хо ви му же ви, од но сно оче ви 
би ли су, ка ко смо то на ве ли, по уста ша ма већ уби је ни.

Око 1 сат по сле под не исто га да на до шао је пред основ ну шко лу 
је дан ве ли ки уста шки ау то бус и уста ше су у овај ау то бус стр па ли све 
срп ске по ро ди це, да их то бож во де у Ср би ју. Ме ђу тим уста ше су ове срп-
ске по ро ди це од ве зли у прав цу Бу гој на и до ве зли их у по ме ну ту шу му 
„Ко прив ни цу“, где су пре то га уби је ни њи хо ви му же ви, од но сно оче ви.

Ка да су ове срп ске по ро ди це до ве же не у шу му „Ко прив ни цу“, 
ски ну те су са ау то бу са и од ве де не у сре ди ну шу ме, ко ја је већ би ла бло-
ки ра на уста ша ма-се ља ци ма из се ла Ку пре са. Уста ше су све ове срп ске 
по ро ди це нај пре по ве за ли бо дљи ка вом жи цом за тим од у зе ли од њих сав 
но вац, на кит и дру ге ства ри, а по том их све сву кли до го ла. По сле то га 
уста ше су си ло ва ли све мла ђе же не и де вој ке, па чак и не до ра сле де вој-
чи це, њи хо ве мај ке су по ста ви ли, да то гле да ју. Уста ше су та да ме ђу оста-
ли ма си ло ва ли и Ве сну, кћер ку уби је но га Др. Ми тро ви ћа, ста ру са мо 10 
го ди на, а ово си ло ва ње мо ра ли су гле да ти ње зи на мај ка и ба ка, те тет ке.

По сле из вр ше ног си ло ва ња же на и де во ја ка и ма лих де вој чи ца 
уста ше су при сту пи ли му че њу свих срп ских по ро ди ца. Та ко су по је ди-
ни ма жи ви ма се кли ру ке, но ге, ва ди ли очи, ре за ли но се ве и по је ди не де-
ло ве те ла, а же на ма и де вој ка ма се кли дој ке. Ма лој де ци су ре за ли гла ве 
и ове гла ве ба ца ли ма те ра ма у кри ло. Не ку ма лу де цу ба ца ли су у зрак и 
до че ки ва ли на но же ве. Ба ји ло До бри ла, же на уби је ног Угље ше, тр гов ца, 
би ла је у дру гом ста њу. Њој је при сту пио је дан уста ша, ста вио јој ру ке на 
пр са и на ре дио, да мо ра та ко ру ке др жа ти, а он је хтео, да јој кроз ру ке 
про бо де пр си. Ка да је уста ша при сту пио из вр ше њу овог сво јег кр ва вог и 
гну сног зло чи на, До бри ла се је по че ла бра ни ти, а уста ша је по звао у по-
моћ јед ног уста шу и они су До бри ли но жем рас по ри ли тр бух и из тр бу ха 
јој је ис пао плод од 5 ме се ци. Та ко су све ове срп ске по ро ди це из Лив на 
на 21 ав гу ста 1941 го ди не у шу ми „Ко прив ни ца“ на нај звер ски ји на чин 
по уста ша ма уби је ни и ту ба че не у јед ну ја му. Ка сни је су и пси раз вла чи-
ли де ло ве њи хо вих те ле са.

Ау то бу сом, се ко јим су на ве де не жр тве пре ве зе не из Лив на у шу-
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му „Ко прив ни цу“ упра вљао је ДУ РАН Исмед, шо фер из Лив на, ко ји се 
са да на ла зи у Са ра је ву као шо фер код упра ве по ли ци је. Он је сам лич но 
гле дао сва звер ства и зло чи не, ко је су уста ше у шу ми „Ко прив ни ци“ из-
вр ши ли над не ви ним срп ским по ро ди ца ма, па се је и сам над тим згро-
зио. По вра тив ши се у Лив но су тра дан т.ј. на 22 ав гу ста 1941 го ди не од 
узру ја ња на пио се је и све ис при чао, шта се је до го ди ло са на ве де ним 
срп ским по ро ди ца ма.

Овај шо фер ис при чао је све ово и Чи змић Али ји, учи те љу за нат-
ске шко ле у Лив ну. Овај Чи змић Али ја, био је мој су сед (пре слу ша не Бо-
гу но вић Ма ри је), па ме је су тра дан на 23 ав гу ста 1941 го ди не по звао у 
свој стан и све ми ово ис при чао, те ме је под јед но упо зо рио, да се уста ше 
спре ма ју, да на исти на чин по ко љу и пре о ста ле срп ске по ро ди це из Лив-
на, а да то ми сле учи ни ти у не де љу на 24 ав гу ста 1941 го ди не. Он ме је 
ујед но упу тио, да од мах су тра дан одем до ко ман де та ли јан ске вој ске, ко ја 
је би ла у се лу Гу бе ру, уда ље ном 4 км. од Лив на. Ја сам, Бо гу но вић Ма ри ја 
- су тра дан ра но т.ј. на 24 ав гу ста 1941 го ди не оти шла у се ло Гу бер, та мо 
ис при ча ла у Ко ман ди та ли јан ске вој ске све шта се је до го ди ло са на ве-
де ним Ср би ма и мо ли ла, да та ли јан ска вој ска узме у за шти ту пре о ста ле 
срп ске по ро ди це у Лив ну, јер да им уста ше спре ма ју исти по кољ, ко ји би 
се имао да из вр ши већ 24 ав гу ста 1941 го ди не по сле под не. Ко ман дант 
та ли јан ске вој ске од мах је на ре дио, да 40 та ли јан ских вој ни ка од мах оде 
у Лив но у уста шки ло гор и за шти те од по ко ља пре о ста ле срп ске по ро ди-
це из Лив на. Ме ни су (Бо гу но вић Ма ри ји) та ли јан ски офи ци ри ка за ли, 
да од мах одем у Лив но и оба ве стим оста ле срп ске по ро ди це, да се од мах 
све ску пе у ку ћа ма Па ји ћа и Ко њи ка, где су већ би ли сме ште ни та ли јан-
ски офи ци ри и вој ни ци, па да ће нас та ко све за шти ти ти.

Исто ју тро, т.ј. на 24 ав гу ста 1941 го ди не уста ше су пре ко општ. 
стра жа ра по зи ва ли све пре о ста ле срп ске по ро ди це, да исти дан у је дан 
сат по сле под не мо ра ју са ку пи ти у основ ној шко ли у Лив ну, па да ће ода-
тле би ти тран спор то ва ни у Ср би ју. Ме ђу тим уста ше су на ме ра ва ле, да 
тај дан све пре о ста ле срп ске по ро ди це од ве ду у шу му „Ко прив ни цу“ и 
уби ју на исти на чин као и оне ра ни је.

Ја сам са сво јом се стром Слав ком Стри че вић од мах на тај дан 
ишла од ку ће до ку ће и оба ве шта ва ла све срп ске по ро ди це шта се је до-
го ди ло са оним срп ским по ро ди ца ма, ко је су од ве де не 21 ав гу ста 1941 го-
ди не, па сам их упо зо ра ва ла да не иду у основ ну шко лу, већ да сви иду у 
ку ће Ко њи ка и Па ји ћа, где ће их од уста ша за шти ти ти та ли јан ска вој ска. 
Не ко је срп ске по ро ди це ни сам до спе ла оба ве сти ти, јер су оне већ би ле 
на по зив уста ша оти шле у основ ну шко лу, али су ове по ро ди це та ли јан-
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ски вој ни ци из ба ви ли из основ не шко ле и от пре ми ли их у ку ће Ко њи ка 
и Па ји ћа. Оста ле срп ске по ро ди це на пу сти ле су сво је до мо ве и из рав но 
оти шле у ку ће Ко њи ка и Па ји ћа и та ко се ста ви ле под за шти ту та ли јан-
ске вој ске. У ове две ку ће сме сти ле су се и не ко је срп ске по ро ди це из Гла-
мо ча, ко је су по бе гле пред уста ша ма. Оне срп ске по ро ди це, ко је се ни су 
мо гле сме сти ти у на ве де не две ку ће, јер су би ле пре пу не, сме ште не су у 
ша то ре та ли јан ске вој ске.

Уста ше су по сле то га про ва ли ли у све срп ске на пу ште не ста но ве 
и рад ње, а исто та ко и у ста но ве и рад ње оних срп ских по ро ди ца, ко је су 
они по у би ја ли, и све су опљач ка ли и од не ли у је ден ма га цин, из ко га су 
по сле све ове ства ри ме ђу соб но по де ли ли и од не ли сво јим ку ћа ма.

По сле је та ли јан ска вој ска пре у зе ла у Лив ну вој нич ку упра ву и 
та ко за шти ти ла пре о ста ле срп ске по ро ди це од по ко ља са стра не уста ша.

Исто доб но са по ко љем Ср ба у Лив ну, уста ше су вр ши ли по ко ље у 
се ли ма сре за ли вањ ско га.

Се ло Го ли ње во на ла зи се 15 ки ло ме та ра уда ље но од Лив на. У 
овом се лу жи ве ли су за јед но Ср би, Хр ва ти и Му сли ма ни. У се лу је би ло 
око 50 срп ских по ро ди ца. Јед ног да на у ме се цу ју лу 1941 го ди не до шли 
су у ово се ло уста ше из Лив на и уз по моћ до ма ћих Хр ва та и Му сли ма на 
по ку пи ли су све срп ске по ро ди це и од ве ли их под из ли ком, да их во де 
на са слу ша ње. Од ве де не срп ске по ро ди це по стро ји ли су на јед ном по љу 
крај се ла, где су их нај пр ве по ве за ли и опљач ка ли, а за тим од ра сле му-
шкар це за јед но са му шком де цом од ве ли су на бр до зва но „Ту шни ца“ и 
ту их све жи ве ба ци ли у јед ну ду бо ку ја му. 3 не де ље по сле то га дво је де це 
не ка ко су са ми жи ви иза шли из ове ја ме. Ка ко су ова де ца би ла вр ло сла-
ба од пре тр пље ног стра ха и гла до ва ња, Ко тар ски пре стој ник сме стио их 
је у ба но вин ску бол ни цу у Лив ну, али су уста ше за ово са зна ли и јед но га 
да на до шли у бол ни цу и ову де цу за кла ли на бол нич ким кре ве ти ма. Овај 
пут су уста ше за кла ли у бол ни ци и све оста ле Ср бе, ко ји су се ту на ла-
зи ли на ле че њу.

Же не и жен ску де цу из се ла Го ли ње ва уста ше су од ве ли на бр до 
„Ка ме шни цу“ и ту их ба ци ли у јед ну ду бо ку ја му кроз ко ју про ти че во да. 
Из ове ја ме по сле је ре ка Це ти на из ба ци ва ла по је ди не ле ше ве.

На исти на чин и у исто вре ме из вр ши ли су уста ше по кољ Ср ба 
у се лу Гла ви це, ко је је уда ље но од Лив на око 8 ки ло ме та ра. У овом се лу 
спа си ло се је бег ством са мо 6 срп ских по ро ди ца.

У се лу Про ло гу на ла зи ла се је са мо јед на срп ска по ро ди ца пре зи-
ме ном Ар на ут. Оста ли жи те љи би ли су сви Хр ва ти. Хр ва ти из овог се ла 
упа ли су јед не но ћи у ку ћу ове срп ске по ро ди це и из ве ли из ку ће оца, 
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ма тер, си на, си но ву же ну и тро је де це под из ли ком, да их се ле у Ср би ју. 
Све чла но ве ове по ро ди це од ве ли су исту ноћ у јед но по ље крај се ла и 
та мо их уби ли из пу ша ка и оста ви ли на по љу. Су тра дан до шли су исти 
уста ше, да ле ше ве ове уби је не по ро ди це по ко па ју, па су та да на шли жи-
ву јед ну де вој чи цу од 10 го ди на, ко јој је би ло име Ма ра. Ова де вој чи ца 
име ном Ар на ут Ма ра, се де ла је ме ђу ле ше ви ма и би ла на сло ње на на мр-
тву сво ју ма тер. Ка да је угле да ла уста ше, мо ли ла их је, да је не уби ју са 
ре чи ма: „Чи ко, ја сам жи ва, не мој те ме уби ти.“ Уста ше су ме ђу тим и ову 
де вој чи цу уби ли ње зин леш за ко па ли за јед но са оста лим ле ше ви ма по-
ро ди це Ар на ут.

У се лу Ли шта ни би ле су са мо 4 срп ске по ро ди це пре зи ме ном 
Цви је тић. Оста ли жи те љи би ли су Хр ва ти. Јед но га да на у ме се цу ју лу 
1941 го ди не Хр ва ти из ово га се ла као уста ше по ку пи ли су све чла но ве 
ове по ро ди це, из ве ли их на јед но по ље крај се ла и та мо их све уби ли. 
Спа сао се је са мо је дан де чак, ко ји се је слу чај но на ла зио у то вре ме у 
шу ми код сто ке.

У се ли ма Ру ја ни Гор њи и До њи из вр ши ли су уста ше у ме се цу ју лу 
1941 го ди не та ко ђер по кољ Ср ба. Је дан део Ср ба из ових се ла уби ли су 
од мах у се ли ма код ку ћа, а дру ги део од ве ли су у шу му зва ну „Кла нац“ и 
та мо их све за ли, те ту кли, а по том жи ве ба ци ли у јед ну ду бо ку ја му. Ка да 
су их по ба ца ли у ја му, он да су за њи ма ба ци ли још не ко ли ке бом бе и ка-
ме ни це. У ова два се ла уби је но је око 500 Ср ба - му шка ра ца, же на и де це.

На кон овог до га ђа ја што је про те кло 38 да на, до зна ле су та ли јан-
ске вој не вла сти, да у по ме ну тој ја ми у шу ми „Кла нац“ има жи вих Ср ба, 
па су од мах ор га ни зо ва ле спа са ва ње и из ву кли из ја ме 13 жи вих Ср ба. 
Ме ђу спа ше ни ма би ло је та ко ђер и же на и де це. По зна то нам је, да су 
се не ко ји, ко ји су спа ше ни из ове ја ме зва ли пре зи ме ном „Ла лић“. Све 
ове спа ше не Ср бе та ли јан ска вој ска от пре ми ла је у Лив но и сме сти ла у 
бол ни цу, да се ле че и опо ра ве. Не ко ји су у бол ни ци умр ли, а не ко ји су 
оста ли жи ви.

У ме се цу ју лу 1941 го ди не из вр ши ли су уста ше по кољ у се лу Чам-
пра зли ја ма. У овом се лу уби ли су до ма ћи Хр ва ти-уста ше око 200 Ср ба, 
му шка ра ца, же на и де це, а ку ће им опљач ка ли и по том за па ли ли.

На 29 ју ла 1941 го ди не до шли су уста ше из Лив на у се ло Че ле бић 
и та мо са зва ли ме сне Хр ва те на скуп, где су им у по ве ре њу ка за ли, да 
су до би ли на ре ђе ње од по глав ни ка из За гре ба, да сви Ср би мо ра ју би ти 
по кла ни, а Хр ва ти - сва ки у сво јим се ли ма, - мо ра ју кла ње Ср ба из вр ши-
ти. За тим су уста ше из Лив на по де ли ли Хр ва ти ма из Че ле би ћа вој нич ко 
оруж је, ко је су со бом до ве зли, те их по зва ли, да од мах из вр ше по кољ 
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Ср ба у Че ле би ћу. Хр ва ти из Че ле би ћа до бив ши оруж је, од мах су се да ли 
на по сао и оп ко ли ли по ља, на ко ји ма су Ср би ра ди ли и по зва ли их, да се 
пре да ду, јер да их они мо ра ју ухап си ти, по што се во ди бор ба са чет ни ци-
ма у Гла мо чу, па се бо је, да би и они та мо оти шли. Обе ћа ли су Ср би ма, 
да ће их на кон не ко ли ко да на пу сти ти на сло бо ду. Ср би су ово ме по ве-
ро ва ли и пре да ли се Хр ва ти ма сво јим ком ши ја ма. Хр ва ти су тај дан до 6 
са ти у ве че за тво ри ли све Ср бе му шкар це из Че ле би ћа у основ ну шко лу. 
Та да је за тво ре но све га око 150 Ср ба му шка ра ца. Из ме ђу 6 и 8 са ти у ве че 
до те ра ли су у за твор и же не и де цу. Око 9 са ти исте ве че ри пу сти ли су 
же не и де цу са из ја вом, да иду сво јим ку ћа ма, а му шкар ци ће оста ти и за 
не ко ли ко да на та ко ђер би ти пу ште ни ку ћа ма.

Исту ноћ око је дан сат по сле по ла но ћи Хр ва ти из Че ле би ћа на о-
ру жа ни вој нич ким пу шка ма и ми тра ље зи ма са ку пи ли су се пред школ-
ском згра дом и све за тво ре не Ср бе по ве за ли бо дљи ка вом жи цом и ко-
ноп ци ма, а за тим их оте ра ли у шу му зва ну „Ли ско вац“ и до ве ли их до 
ду бо ке ја ме зва не „Би ку ша“. Ту су их над ја мом по стро ји ли и ту кли кун-
да ци ма и шта по ви ма, а за тим за по че ли у гру па ма ба ца ти жи ве у ја му. 
Ка да је Вуј но вић Зе кан ви део, да им не ма спа са, по ви као је оста лим Ср-
би ма: „Ска чи те сви зам ном у ја му.“ Ср би су на то сви по ска ка ли у ја му. 
Ме ђу овим Ср би ма ко ји су ско чи ли у ја му, на ла зио се је и Цр но го рац 
Ђор ђе, брат са слу ша ног Цр но го рац Љу бе. У по ме ну тој ја ми на ла зе се 
по ли це (бан ко ви), па се је је дан ве ли ки део Ср ба за у ста вио на овим по-
ли ца ма, док је дру ги део пао у ду би ну ја ме. Они, ко ји су се за у ста ви ли на 
по ли ца ма оста ли су жи ви. Уста ше су по сле то га ба ци ли у ја му не ко ли ко 
бом ба и ка ме ни ца, те ве ру ју ћи, да су сви ба че ни Ср би у овој ја ми мр тви, 
оти шли су сво јим ку ћа ма и исти дан по но ћи по ку пи ли же не и де цу из 
Че ле би ћа и до ве ли их у основ ну шко лу и та мо их све по кла ли. Та да је у 
основ ној шко ли у Че ле би ћу по кла но око 300 же на и де це.

Цр но го рац Ђор ђе пр ви се је у ја ми не ка ко одре шио и из ја ме се 
не ка ко из ву као. Он је од мах на ба вио и до нео ду гач ке ко ноп це и спа сао 
оста ле Ср бе из ја ме, ко ји су оста ли на жи во ту. Та ко је око 80 Ср ба му-
шка ра ца из Че ле би ћа спа ше но из ја ме „Би ку ше“ у шу ми „Ли сков цу“ Цр-
но го рац Сте ван, отац са слу ша ног Цр но го рац Љу бе, био је спа шен из ја-
ме „Би ку ше“ на кон 31 да на. Он је од мах по сле то га услед ис цр пље но сти 
умро у се лу Ра да нов ци ма.

Ср би, ко ји су се на опи са ни на чин спа си ли из ја ме „Би ку ше“, оти-
шли су у срп ска се ла сре за бо сан ско-гра хов ског и ис при ча ли све шта им 
се је до го ди ло. Од мах су са Ср би ма из се ла бо сан ско-гра хов ског ор га ни-
зо ва ли от пор про тив да љих зло чин ста ва уста ша. Уста ше су се пре стра-
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ши ли от по ра Ср ба, па ни су сме ли да на ста ве са даљ њим по ко љем.
По сле из вр ше ног по ко ља уста ше Хр ва ти из Че ле би ћа пот пу но су 

опљач ка ли све срп ске ку ће.
На 20 ав гу ста 1941 го ди не до шла је у Лив но та ли јан ска вој ска, 

ко ја је крат ко вре ме по сле то га раз о ру жа ла уста ше и од та да је пре стао 
по кољ Ср ба у овом кра ју.

До 20 ав гу ста 1941 го ди не уби је но је и по кла но у сре зу ли вањ ском 
пре ма до ста тач но при ку пље ним по дат ци ма све га 5.600 Ср ба и то му-
шка ра ца, же на и де це.

Овим опи са ним по ко љом Ср ба у сре зу ли вањ ском ру ко во дио је 
Др. фра Срећ ко Пе рић, фра тар фра ње вац из са мо ста на Го ри ца код Лив-
на. Овај фра тар ро дом је из сре за ли вањ ско га, а има де јед ну се стру, ко ја 
је у ли вањ ском сре зу уда та за јед ног Ср би на. Он је при је по ко ља јед не 
не де ље са ол та ра у цр кви у Го ри ци са ку пље ним Хр ва ти ма на ре дио да 
за поч ну по кољ Ср ба са ре чи ма: „Бра ћо Хр ва ти иди те и ко љи те све Ср-
бе. Нај пре за ко љи те мо ју се стру, ко ја је уда та за Ср би на, а он да све Ср бе 
од ре да. Ка да овај по сао за вр ши те, до ђи те ме ни у цр кву, где ћу вас ис по-
ве ди ти и при че сти ти, па ће вам он да сви гре си би ти опро ште ни.“ По сле 
то га за по чео је по кољ Ср ба.

Упо ре до са по ко љем Ср ба пљач ка ли су уста ше срп ске до мо ве и 
ку ће, а по том их па ли ли.

Уста ше су на ме ра ва ли да у ли вањ ском сре зу по сле из вр ше ног по-
ко ља по ру ше све срп ско-пра во слав не цр кве, али их је у то ме спре чио 
до ла зак та ли јан ске вој ске.

У ли вањ ском сре зу ни су Ср би на го ње ни, да пре ђу на ри мо ка то-
лич ку ве ру, јер су би ли осу ђе ни на по кољ све до јед но га. Спа сао их је од 
пот пу ног по ко ља са мо до ла зак та ли јан ске вој ске.

Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: Др. Фра 
Срећ ко Пе рић, фра тар фра ње вац у са мо ста ну Го ри ца крај Лив на, ко ји 
је за вре ме Ју го сла ви је био ду же вре ме на ри мо ка то лич ки све ште ник у 
Ни шу. Са овим фра тром про го ни ли су Ср бе и оста ли фра три из овог са-
мо ста на - њих око 20 - ко ји су та ко ђер на сту па ли као уста ше, али ми њи-
хо ва име на не зна мо. Уз Фра тра Пе ри ћа и оста ли фра три овог са мо ста на 
по стре ка ва ли су Хр ва те на по кољ Ср ба. На да ље су се ис та кли у про го ну 
Ср ба и као уста ше: Др. УР МО ВИЋ Дра го, адво кат; КА ЈИЋ Вла до, тр го-
вач ки по моћ ник; СЛЕП ЧЕ ВИЋ Вла до, вла сник ау то бу са; ЛИ О ВИЋ, ло-
гор ник, ко ји је до шао из еми гра ци је; ЈА ЗВО Јо ко, општ. на чел ник у Лив-
ну; ЧЕ ВРО Иво, го сти о ни чар; ГО ТО ВАЦ Сти по, го сти о ни чар и ње гов 
син; ФРА НИЧ Чо ко, тр го вац, ФРА НИЧ То ни, зва ни „МА ЏАР“, фар бар; 
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ЂО ГИЋ Сти по, тр го вац и ње го вих пет бра ће; ЛИ СИ ЦА Бо шко, по сед-
ник и ње го ва че ти ри бра та; КА ИЋ Кре шо и Дра го, учи те љи основ не шко-
ле ко је је шко ло ва ло Срп ско про свет но дру штво „Про све та“ у Са ра је ву; 
КА ИЋ зва ни „ЏИ ЏИ“ са сво јом бра ћом Кр ста ном и Бо шком; ДО ЛИЋ 
Ни ко ла и Ми јо, ткал ци; ТУ СТО ВИЋ Вла до, бив ши на ме ште ник Вој но-
тех нич ког за во да у Кра гу јев цу; КА ИЋ Ни ко, тр го вац; ТА ДИЋ Стан ко, 
пе кар; ГРА БО ВАЦ Звон ко, оп штин ски бе ле жник; ПА ВИ ЧИЋ Ра де, учи-
тељ и ње го ва се стра ПА ВИ ЧИЋ Ко вин ка кро ја чи ца, му сли ман ски хо џа, 
ко је му не знам име, а ко ји се је за вре ме Ју го сла ви је при зна вао Ср би ном; 
ЧА КАР Сма јо, ме сар; Ја рић, ци га нин и тр го вац сто ком; Бра ћа Бо ри ћи, 
ци га ни; МУР ГА, ме сар; ДО ЛИ БИЋ Ми јо, шо фер, - сви из Лив на; ЧА ЧИ-
ЈА, се љак из Су ва че, ко ји је са Па ве ли ћем био у еми гра ци ји; ФРА НИЋ, 
ПЕ РА ЈИ ЦА и БА РАЧ, шо фе ри из Гу бе ра, те мно ги дру ги, чи ја име на не 
зна мо. Мо же се мир не ду ше ка за ти, да су сви Хр ва ти и Му сли ма ни што 
су дје ло ва ли, а што одо бра ва ли по кољ Ср ба осим вр ло ма лих из ни ма ка. 
Уста шком по кре ту у ово ме сре зу при дру жи ли су се и у ње му оду ше вље-
но су дје ло ва ли и сви до ма ћи ци га нин. Ни су овај по кољ одо бра ва ли: Чи-
змић Али ја, учи тељ; Чи змић Му ко, шо фер, Ду ран Ха сан, шо фер и Па јић 
Ши ме, сто лар - сви из Лив на. Њих су Хр ва ти ра ди то га за мр зи ли, па су 
их де нун ци ра ли та ли јан ској вој ној вла сти, да су ко му ни сти, ра ди че га су 
исти по хап ше ни и ин тер ни ра ни.

Ја Бо гу но вић Ма ри ја на пу сти ла сам Лив но 31 ма ја 1942 го ди не 
и за др жа ла се у Зе му ну код сво је се стре све до 21 ју на 1942 го ди не, ка да 
сам пре шла у Бе о град.

Ја Цр но го рац Љу бо пре шао сам у Бе о град још на 16 но вем бра 
1941 го ди не.

Дру го ни шта нам ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но нам 
мо же мо се и за кле ти.
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