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Реч уредника

Обе ле жа ва ње 75-го ди шњи це од на па да Не мач ке, Ита ли је и њи хо-
вих са ве зни ка на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју (6. април 1941), ко ји је окон чан 
рас па дом пр ве ју жно сло вен ске др жа ве а исто вре ме но је за по чео гра ђан-
ски рат у ко ме су по чи ње ни зло чи ни ка кве исто ри ја Бал ка на ни је за бе ле-
жи ла, и да ље пред ста вља ве ли ку оба ве зу ко ја под ра зу ме ва раз ја шње ња 
свих ви до ва тра ге ди је пр вен стве но срп ског на ро да, као и при пад ни ка 
је вреј ске, ром ске, то јест ци ган ске за јед ни це и оста лих на ро да.

Из да ва чи Годишњаказаистраживањегеноцида, Спо мен-му зеј 
„21. ок то бар“ у Кра гу јев цу и Му зеј жр та ва ге но ци да у Београду, у окви-
ру сво јих про гра ма и мо гућ но сти, до при но се обедањивању но вих са зна-
ња о ве ли ком стра да њу и то чи не и кроз тек сто ве са др жа не у овом бро ју. 
Тре ба ис так ну ти и чи ње ни цу да об ја вљу је мо не ко ли ко ра до ва мла дих 
исто ри ча ра ко ји ма су то пр ви ис тра жи вач ки тек сто ви.

Зна чај дру гог де ла име на на шег ча со пи са по твр ђу је мо тек сто ви-
ма ко ји се од но се на стра да ње на дру гим про сто ри ма, из ван бал кан ских 
гра ни ца. 

Др Вељ ко Ђу рић Ми ши на
в. д. ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да
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ДушанНикодијевић,историчарвишибиблиотекар
На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град

ПРИ ЛОГ УТВР ЂИ ВА ЊУ БРО ЈА ЖР ТА ВА
СИ СТЕ МА ЛО ГО РА ЈА СЕ НО ВАЦ 1941. ГО ДИ НЕ

Апстракт: Број жр та ва у Дру гом свет ском ра ту на про сто ру бив ше Ју-
го сла ви је и на ро чи то у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској је те ма ко ја и да ље пред-
ста вља пред мет по ле ми ка. На осно ву из ја ва све до ка об ја вље них у ода бра ној 
ли те ра ту ри, ана ли зи ран је и дат оквир у ко ме се мо же тра жи ти ве ро ва тан број 
жр та ва у си сте му кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац. Ис тра жи ва ње је по све ће-
но стра да њу за то че ни ка од осни ва ња пр вих ло го ра у Кра пју и Бро чи ца ма, за тим 
страдалим приликом ли кви да ци је тих логора по ло ви ном но вем бра, да би би ло 
за вр ше но из но ше њем по да та ка о жр тва ма у цен трал ном ло го ру Ци гла на до кра ја 
1941. го ди не.

Кључнеречи: Дру ги свет ски рат, Ју го сла ви ја, Не за ви сна Др жа ва Хр ват-
ска, ло го ри, Ја се но вац, Кра пје, Бро чи це, Ци гла на, број жр та ва, зло чи ни

Иако је од Дру гог свет ског ра та про шло ви ше од 70 го ди на, број-
на пи та ња о про шло сти на ро да на про сто ру бив ше Ју го сла ви је у том пе-
ри о ду и да ље су отво ре на и не раз ја шње на. Пи та ње бро ја жр та ва, ко је се  
на из глед чине ви ше тех нич ко и ста ти стич ко не го исто риј ско, јед но је од 
оних ко је из број них раз ло га ви ше де лу је као да по зи ва на су коб, не го-
ли што пред ста вља на уч ни иза зов да се са зна бар при бли жна исти на. Ту 
се на ро чи то ис ти че про бле ма ти ка тре ти ра ња си сте ма кон цен тра ци о ног 
ло го ра Ја се но вац у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, где та чан број жр та ва 
ве ро ват но ни ка да не ће мо ћи да бу де утвр ђен. Раз ло ге то ме, по ред оста-
лог, тре ба по тра жи ти у не по сто ја њу ре ле вант них исто риј ских из во ра, на 
осно ву ко јих би се то мо гло учи ни ти. Уста шком ре жи му ни је би ло у ин-

341.485(=163.41)(497.5)”1941”
341.485(=411.16)(497.5)”1941”
343.819.5-058.65(497.5)”1941”
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те ре су да во ди ва лид ну еви ден ци ју о зло чи ни ма ко ји су при пад ни ци тог 
по кре та чи ни ли, а ка ко се при бли жа вао крај ра та, и оно што је до тле еви-
ден ти ра но си сте мат ски је уни шта ва но. „Та ко су уни ште ни сви ре ги стри, 
име ни це, кар то те ке, књи ге о еко но ми ји, као и сви слу жбе ни ак ти, ко ји 
би нам, и ако су се – пре ма ис ка зу свје до ка – во ди ли не тач но, не у ред но и 
не си сте мат ски, ипак мо гли пру жи ти из ве сне по дат ке.“1

У скла ду с на ме ром да до при не се мо утвр ђи ва њу што при ближ-
ни јег бро ја жр та ва у си сте му ло го ра Ја се но вац, нај ви ше па жње смо 
обра ти ли на све до че ња пре жи ве лих ло го ра ша, а бро је ви стра да лих о ко-
ји ма они го во ре у сво јим све до че њи ма пред ста вља ју су штин ски пред мет 
ис тра жи ва ња. Ко ли ко је по зна то, до са да ни су об ја вље ни мо но гра фи ја 
или текст чи ји би пред мет ис тра жи ва ња би ли ис ка зи и се ћа ња пре жи ве-
лих ло го ра ша у ко ји ма они из но се мо гу ће бро је ве жр та ва би ло ма сов них 
зло чи на ко је су ви де ли, би ло сво је про це не умр лих и уби је них у то ку пе-
ри о да ко ји су про ве ли у ло го ру, то јест, прак тич но не ма ра да у ко јем су 
на пре ци зан и си сте ма ти чан на чин об ра ђе ни зло чи ни у си сте му ло го ра 
Ја се но вац.

У овом ра ду из но си мо ис тра жи ва ња са мо за 1941. го ди ну из не-
ко ли ко раз ло га. Си стем ло го ра Ја се но вац је фор ми ран у ав гу сту те го ди-
не, а и из до са да до ступ них из во ра не мо же мо утвр ди ти ни та чан да тум 
ка да су по је ди нач ни ло го ри у том си сте му осно ва ни, ни ка да су до ве де-
ни пр ви ло го ра ши. Нај те жи иза зов пред ста вља ли су ана ли за и утвр ђи-
ва ње по да та ка о то ме где су се по је ди ни зло чи ни до го ди ли, по што се из 
да тих из во ра го то во ни у јед ном слу ча ју не мо же не дво сми сле но за кљу-
чи ти о ком ло го ру они го во ре. То се на ро чи то од но си на ло гор Ја се но вац 
I – Кра пје и ло гор Ја се но вац II – Бро чи це. По не кад до ла зи до то га да су 
бро је ви ло го ра пер му то ва ни, па се Кра пје озна ча ва као Ло гор II, а Бро чи-
це као Ло гор I, а у не ким слу ча је ви ма, вла сти том ана ли зом, уста но ви ли 
смо да су се до га ђа ји ко је по је ди ни све док сме шта у је дан ло гор за пра во 
де си ли у дру гом. У до са да шњој струч ној ли те ра ту ри че сто ни је до вољ-
но обра ћа на па жња на ту про бле ма ти ку а по да ци из по је ди них из во ра 
су пре у зи ма ни ола ко и без про ве ре, што и да нас оте жа ва ис тра жи ва ње. 
При ли ком ли кви да ци је по ме ну та два ло го ра, сре ди ном но вем бра 1941. 
го ди не, по чи ње ни су број ни ма сов ни зло чи ни и тре ба ло је до ста на по-
ра ка ко би би ло уста но вље но ка да су се и где тач но они до го ди ли. Иако 
су пр ва два ло го ра зва нич но пре ста ла да „ра де“ сре ди ном но вем бра, у 
њи ма је оста ло не ко ли ко сто ти на за то че ни ка ко ји су по том или уми ра ли 
или би ли уби ја ни све до кра ја де цем бра, док се исто вре ме но у ло го ру 

1 ZločiniulogoruJasenovac, Za greb 1946, str. 38.

ДушанНикодијевић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

171

Ја се но вац III – Ци гла на уста шки зло чин ни су пре ки да ли. То се од но си 
ка ко на ло го ра ше ко ји су пре жи ве ли стра хо те пр ва два ло го ра, та ко и на 
хи ља де гра ђа на са те ри то ри је Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, пр вен стве но 
Ср ба и Је вре ја, ко ји су уби ја ни од мах по при спе ћу у ло го ре. Због све га 
то га сма тра ли смо да би би ло оправ да но ово ис тра жи ва ње огра ни чи ти 
са мо на 1941. го ди ну.

У исто риј ској на у ци је при хва ће на чи ње ни ца да су си стем кон-
центрационог ло го ра Ја се но вац чи ни ли сле де ћи ло го ри:  Ја се но вац I – 
Кра пје, Ја се но вац II – Бро чи це, Ја се но вац III –  Ци гла на, Ја се но вац IV 
– Ко жа ра и Ја се но вац V – Ста ра Гра ди шка. Пр вен стве но ра ди лак шег 
из ла га ња и ту ма че ња, у да љем тек сту на во ди ће мо их без пре фик са Ја-
се но вац и без бро ја, да кле: Кра пје, Бро чи це, Ци гла на, Ко жа ра и Ста ра 
Гра ди шка, док ће по јам Ја се но вац об у хва та ти сам си стем исто и ме ног 
ло го ра, осим ка да се из кон тек ста ја сно ви ди да је реч о ло го ру Ци гла на. 
На овом ме сту не ће мо из но си ти где су се ло го ри на ла зи ли, струк ту ру 
њи хо ве упра ве, као ни ло гор ни ке ко је су уста ше из ре до ва за то че ни ка 
по ста вља ле као ста ре ши не над ло го ра ши ма, јер је то пи та ње већ до вољ-
но об ра ђе но у струч ној ли те ра ту ри.

По је ди не, до бро по зна те лич но сти по ја вљи ва ће се у тек сту без 
не ка квог по себ ног об ја шње ња, осим у из ним ним слу ча је ви ма.

Основ ни из вор за да та ис тра жи ва ња пред ста вља ју све до че ња 
пре жи ве лих ло го ра ша; по зна то је да су њи хо ве из ја ве бе ле же не углав-
ном у пр вим рат ним и по сле рат ним да ни ма и ко ри шће не у из ве шта ји ма 
о зло чи ни ма у ло го ру Ја се но вац, а не ко ли ко пре жи ве лих су сво ја све до-
че ња, ма ње или ви ше де таљ но, обра зло жи ли и у сво јим се ћа њи ма на ло-
го ра шке да не, у аутор ским књи га ма. У овом ра ду нај ви ше су ко ри шће ни 
збир ка до ку ме на та ко је је при ре дио и об ја вио Ан тун Ми ле тић и збор ник 
СећањаЈеврејаналогорЈасеновац.1

Ка ко би смо у ме то до ло ги ји ра да би ли што пре ци зни ји, про бле-
ма ти ка у ве зи са бро јем жр та ва са гле да ва на је из не ко ли ко угло ва. Пр во-
бит на на ме ра је би ла да по себ но бу ду об ра ђе ни ло го ри Кра пје и Бро чи-
це, али се то по ка за ло не из во дљи вим из раз ло га ко ји су већ по ме ну ти. 
Пре вас ход но смо по ку ша ли да пред ста ви мо ко ли ки је био број за то че-
ни ка у та два ло го ра. Да би то би ло утвр ђе но, тру ди ли смо се да хро но-
ло шки пре не се мо све ре ле вант не по дат ке из из во ра ко ји су ука зи ва ли 
ко ли ко је љу ди ту би ло де пор то ва но. Ка ко тај број стал но ва ри ра и ка ко 
се и у по је ди ним из во ри ма раз ли кује, ло гич но је про и за шло да је је ди ни 
мо гу ћи на чин да се до ђе до по у зда ни јих и пре ци зни јих по да та ка тај да 

1 Ви де ти ли те ра ту ру на ве де ну на кра ју ра да.
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се да ју ми ни мал ни и мак си мал ни број ко ји су на во ђе ни у из ве сном вре-
мен ском пре се ку. У да тој та бе ли су при ка за ни ре зул та ти за крај ав гу ста 
и по че так сеп тем бра, по том за сеп тем бар, ок то бар и сре ди ну но вем бра 
пре ли кви да ци је ло го ра. Број жр та ва је из нет на два ни воа. У пр вом су 
про це не са мих ло го ра ша, а у дру гом су тврд ње о сва ком ма сов ном зло-
чи ну о ко јем по сто је до дат на све до че ња. У пр вом слу ча ју, као гра нич ни 
да тум узет је 15. но вем бар, ка да је нај ве ћи број ло го ра ша пре се љен у 
Ци гла ну. Да ље су, ком би на ци јом та два ме то да, из не ти бро је ви жр та ва 
ко је су уби је не или умр ле при ли ком ли кви да ци је ло го ра Кра пје и Бро-
чи це. У на став ку је на исти на чин при ка за но ста ње у Ци гла ни, Ко жа ри и 
Ста рој Гра ди шки.

Ана ли зи ра ли смо са мо она све до че ња по ко ји ма се до не кле бар 
при бли жно мо же утвр ди ти број стра да лих у ма сов ним зло чи ни ма. При-
ли ком те ана ли зе из дво је ни су зло чи ни по хро но ло шком ре ду, уз обра-
ћа ње па жње на то да се они не по кла па ју, ка ко не би био ду пли ран број 
жр та ва јед ног те истог ма сов ног зло чи на. Та ко ђе смо се тру ди ли да, на 
осно ву ис ка за све до ка, утвр ди мо до њу и гор њу гра ни цу уну тар ко јих 
би тре ба ло по тра жи ти та чан број жр та ва. При ли ком из но ше ња про це-
не бро ја жр та ва, за гор њу и до њу, мак си мал ну и ми ни мал ну гра ни цу 
тре ба прет по ста ви ти да су зло чи ни вр ше ни кон ти ну и ра но сва ко га да на 
у истом оби му, ка ко су то на ве ли све до ци, од да на ко ји је по ме нут као 
да тум по чет ка зло чи на па до гра нич ног да ту ма 15. но вем бра, или у вре-
мен ском ра спо ну ко ји на во ди од ре ђе ни све док. Чи ње ни ца је да се са мо 
под том прет по став ком мо гу утвр ди ти ап со лут на до ња и гор ња гра ни ца.

Број ло го ра ша у Кра пју и Бро чи ца ма

Ре ља Ми ла но вић је је дан од рет ких све до ка ко ји из но си про це не 
ко ли ко је ло го ра ша из Го спи ћа пре ба че но у Ја се но вац, а ода тле у Кра-
пје и Бро чи це. Пре ма ње го вом све до че њу 19. ав гу ста ују тру уста ше су 
све ло го ра ше ка ми о ни ма пре ба ци ли на же ле знич ку ста ни цу у Го спи ћу, 
а у са мом за тво ру оста ли су ре дов ни ка жње ни ци, од но сно кри ми нал ци. 
Пре ма ње го вој про це ни, би ло је око 2.000 ло го ра ша ко ји су пре жи ве ли 
па као Го спи ћа и Ве ле би та – око 1.200 Ср ба, оста ло су чи ни ли Је вре ји и 
ма њи број Хр ва та. Из ве стан број њих је ди рект но пре ба чен у Ја се но вац, 
Ми ла но вић је за јед но са Ми ли во јем Ни ко ли ћем, с ко јим је ка сни је дао 
ис каз Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду, остао у Ја-
стре бар ском ску па са још 170 Ср ба и нео д ре ђе ним бро јем Је вре ја.1

1 An tun Mi le tić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945, Knji ga I, Be o grad 
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Пр ви ло го ра ши до ве де ни су кра јем ав гу ста и то у Бро чи це. Пре ма 
из ја ви гру пе Ср ба из Би је љи не да тој Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и пре се-
ље ни ке у Бе о гра ду1, у Бро чи ца ма су пр ви ло го ра ши би ли Ср би из Бо сне, 
ве ћи ном из Би је љи не, Звор ни ка и око ли не. Уста ше су око 950 Ср ба угу-
ра ли у ва го не у Го спи ћу и они су 19. ав гу ста кре ну ли пре ма Ја се нов цу. 
Су тра дан, 20. ав гу ста, сти жу у Ја стре бар ско, а сле де ћег да на, 21. ав гу ста 
ују тру, на же ле знич ку ста ни цу Ја се но вац. Ода тле их спро во де у ло гор 
пет ки ло ме та ра од Ја се нов ца, од но сно у Бро чи це. Око два са та по под не 
сме шта ју их у ба ра ке, али их око пет са ти истог да на, пре ме шта ју у дру-
гу ба ра ку, због но во при сти гле гру пе Је вре ја.

Ву ка шин Же га рац, ко ји је 24. сеп тем бра из Ста ре Гра ди шке пре-
ба чен у Бро чи це, та ко ђе све до чи о пр вим ло го ра ши ма у си сте му ло го ра 
Ја се но вац. Он твр ди да је ло гор за Ср бе и Је вре је по сто јао „још од 22. 
ав гу ста 1941. го ди не ка да је та мо сти гла пр ва пар ти ја за то че ни ка из Бо-
сне и Хер це го ви не, ко је су пре ба ци ли из Го спи ћа. У Ја се нов цу су од та да 
у то ку вре ме на са гра ђе на че ти ри ло го ра, док је пе ти ло гор био у Ста рој 
Гра ди шки. Ло гор број 1 у Ја се нов цу био је у се лу Кра пје 12 км уда ље-
ном од Ја се нов ца. У по чет ку су та мо би ли са мо Је вре ји, а доц ни је и Ср-
би. Ло гор број 2 на ла зи се пре ко жељ. пру ге на по чет ку Лоњ ског по ља, 
не да ле ко жељ. мо ста пре ко ре ке Стру ге, ко ја ути че у Са ву. Ту су би ли и 
Ср би и Је вре ји од са мог по чет ка ло го ра, али жи цом одво је ни јед ни од 
дру гих.“2 Же га рац је оста вио и по да так да су Је вре ји би ли сме ште ни у 
две ба ра ке, а Ср би у јед ну.

Си мо Ђур ко вић на во ди да је тран спор то ван у Ја се но вац пре ко Ја-
стре бар ског у гру пи од око 1.000 Ср ба, сме ште них у 13 ва го на са по око 
80 љу ди. До Ја стре бар ског од же ђи је умр ло њих 12. У Го спи ћу је до 12. 
сеп тем бра би ло оста ло 120 углед ни јих Ср ба и они су та да де пор то ва ни 
у Ја се но вац. Тран спорт са око 900 Ср ба сти гао је у Ја се но вац 21. ав гу ста 
и они су би ли пр ви за то че ни ци. Иако не твр ди из ри чи то да је то би ло у 
Бро чи ца ма и он по ми ње да су по сто ја ле три ба ра ке у ко је су их сме сти-
ли, те да је истог да на из Ја стре бар ског сти гао тран спорт Је вре ја.3

Све то у свом све до че њу по твр ђу је и Дра го Чо ла ко вић ко ји ка зу је 
да је у Ја стре бар ском, док су 20. ав гу ста че ка ли да про ду же за Ја се но вац, 
из ва го на из не то 30 тела љу ди ко ји су умр ли од же ђи за вре ме тран спор-

1986, str. 277 (у да љем тек сту: А. Ми ле тић, н.д.,).
1 A. Ми ле тић, н.д., стр. 240-241.
2 Исто, стр. 222.
3 Исто, стр. 310-311.
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та.1 И он твр ди да је да тум до ла ска 21. ав густ, као и да је око 900 љу ди 
тран спор то ва но.2  У ис ка зу из но си да је истог да на до ве де на и гру па Је-
вре ја, што се по кла па са све до че њем Ја ко ба Да но на, ко ји ка же да  је та да 
у Ја се но вац сти гло њих 600 и да су сме ште ни у Бро чи це.3

За раз ли ку од оста лих све до ка, Мир ко Пај кић на во ди да је у Ја се-
но вац де пор то ван из Го спи ћа са гру пом од 940 Ср ба 18. ав гу ста.4 Та ко ђе 
по сто ји раз ли ка кад је реч о бро ју љу ди ко ји су до ве де ни у Ја се но вац у 
све до че њу Ђу ре Ме ди ћа.5 Он на во ди да је пр ви тран спорт са око 1.500 
Ср ба сти гао из Го спи ћа у Ја се но вац 20. ав гу ста, а дру ги су тра дан 21. 
ав гу ста (у ње му је би ло 1.200 љу ди оба по ла, од ко јих 400 до 450 Ср ба, 
а оста ло су би ли Хр ва ти и Је вре ји). Ср бе из тог дру гог тран спор та је је-
ди ни ца од 50 до 60 уста ша 1. сеп тем бра од ве ла у Ја се но вац. Ме дић се 
из ја снио као еван ге ли ста и оста је у Ја стре бар ском до 14. сеп тем бра ка да 
са Хр ва ти ма би ва пре ба чен у Ко прив ни цу, али ми мо то га, због чи ње ни-
ца ко је по ми ње, ње го во све до че ње тре ба тре ти ра ти као не по у зда но. Ве-
ро ват но се ов де ме ша ју одво је ни тран спор ти Ср ба и Је вре ја, ко ји истог 
да на, 21. ав гу ста до ла зе у Ја се но вац, од но сно Бро чи це, са тран спор ти ма 
за то че ни ка ко ји су из Го спи ћа ишли у Ја стре бар ско као про ла зни ло гор.

Зна чај но од сту па ње од свих до са да из не тих све до че ња на ла зи мо 
у из ја ви Дра га Свје тли чи ћа.6 Он ис ти че да је 24. ав гу ста био у гру пи од 
900 Ср ба ко ји су у ло го ру у Го спи ћу већ би ли ве за ни и за ко је је би ло 
пла ни ра но да бу ду од ве де ни на Ве ле бит, где би би ли ли кви ди ра ни, али 
је до шло на ре ђе ње да бу ду осло бо ђе ни. Ме ђу тим, тих 900 љу ди је 25. ав-
гу ста у че ти ри ују тру сме ште но по 80 у ва го не и упу ће но у Ја стре бар ско, 
где сти жу 26. ав гу ста у осам ују тру. Су тра дан, 27. ав гу ста ују тру сти жу у 
Ја се но вац и од мах су упу ће ни у ло гор II, то јест Бро чи це, где до ла зе око 
де вет ују тру. На ре ђе но им је да по диг ну ба ра ке. Уско ро, 30. ав гу ста, до-
ла зи гру па од 800 Је вре ја, а за њи хо вог ло гор ни ка је од ре ђен Бру но Ди-
ја мант штајн. Свје тли чић не по ми ње ли кви да ци ју око 400, од но сно 600 
срп ских се ља ка. Ово све до че ње де лу је де таљ но и по у зда но, али је те шко 
утвр ди ти и дру ге де та ље у ве зи са оста лим ис ка зи ма ко ја су, исти на, ве-

1 Дра го Х. Чо ла ко вић,  Јасеновац,21VIII1941–31III1942, Са ра је во 1948, стр. 
30 (у да љем тек сту: Д. Х. Чо ла ко вић, н.д.,).

2 Д. Х. Чо ла ко вић,  н.д., стр. 37.
3 SećanjaJevrejanalogorJasenovac, Be o grad 1985, str.18 (у да љем тек сту: Сећа

њеЈевреја..,).
4 A. Ми ле тић, н.д., стр. 250-251.
5 Исто, стр. 231.
6 Исто, стр. 367-368.
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о ма слич на, али са раз ли ком од око пет да на.
Ђор ђе Ми ли ша у аутор ској књи зи пи ше да је „у по чет ку, у ло го-

ру II Ја се нов цу, би ло око 1.600 за то че ни ка, од ко јих 1.000 Жи до ва и 600 
Ср ба. Смје ште ни у три ба ра ке, дви је за Жи до ве а јед на за Ср бе, јед ни од 
дру гих одво је ни гра ни цом бо дљи ка ве жи це, два и пол м ви со ке, би ли су 
уда ље ни 100–150 м“.1

Мо же се по у зда но ре ћи да је око 1. сеп тем бра 1941. го ди не у Бро-
чи ца ма би ло нај ма ње 300, а нај ви ше 1.550 Ср ба и из ме ђу 600 и 1.000 
Је вре ја, да кле укуп но из ме ђу 900 и 2.550 љу ди, сме ште них у три ба ра-
ке – две за Је вре је и јед на за Ср бе. У прет ход но из не тим по да ци ма ни-
су об у хва ће не жр тве пр вог ма сов ног зло чина, то јест из ме ђу 400 и 600 
срп ских се ља ка и из ме ђу 12 и 30 умр лих, од но сно уби је них при ли ком 
тран спор та од Го спи ћа до Ја се нов ца. Пре ма из не тим све до чан стви ма, 
као и пре ма они ма ко је ће мо да ље на во ди ти, ка да го во ри мо о ло го ру то-
ком сеп тем бра, чи ни се да би нај ре ал ни ји број ло го ра ша мо гао би ти од 
око 500 Ср ба и од 600 до 800 Је вре ја.

Пр во све до че ње о ло го ру Кра пје дао је Злат ко Вај лер (We i ler). 
На Па гу, у ува ли Сла но бо ра вио је од 26. ју на 1941. го ди не све до 21. 
ав гу ста ка да је ло гор ли кви ди ран услед ре о ку па ци је тзв. Дру ге зо не у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској од ита ли јан ске вој ске. У ње го вој гру пи 
би ло је око 500 Је вре ја, му шка ра ца, ма хом у до би од 20 до 35 го ди на и 
ве ли ки број њих су би ли чла но ви спорт ског дру штва „Ма ка би“. За вре ме 
ње го вог бо рав ка на том ме сту, до ве де но је још не ко ли ко гру па Је вре ја, 
оба по ла, и ве ћи на њих на Па гу је и ли кви ди ра на, та ко да их не мо же мо 
укљу чи ти у број жр та ва ло го ра Ја се нов ца. За ло гор ни ка је по ста вљен 
Бру но Ди ја ман штајн, ко ји је ту „функ ци ју“ оба вљао и ка сни је у Ја се нов-
цу. Мо же се прет по ста ви ти да је ње го ва гру па, ко ја је у Кра пје сти гла 
23. ав гу ста, бро ја ла нај ма ње око 500 љу ди. Сме ште ни су у „три ба ра ке 
на сту по ви ма као со је ни це по што је цео те рен био во до пла ван, а сем те 
три ба ра ке би ла је и згра да за сме штај стра же и За по вед ни штва“.2 Иако 
го во ри да је „се ло Кра пје на оба ли Са ве, де се так ки ло ме та ра уда ље но од 
Ја се нов ца“, ов де је, из ра зних раз ло га, реч о не до след но сти о че му је већ 
би ло го во ра у уво ду. Очи глед но је да се у ра зним из во ри ма ме ша ју та 
два ло го ра, па се о не ким до га ђа ји ма, лич но сти ма, па и у опи си ма са мих 
ло го ра, го во ри час о јед ном, час о дру гом, та ко да се по не кад не мо же са 
си гур но шћу ка за ти о ко јем ло го ру је за пра во реч. Та ко Вај лер по ми ње 

1  Đor đe Mi li ša, Umučilištu–pakluJasenovac, Za greb 1945, str. 57 (у да љем тек-
сту: Ђ. Ми ли ша, н.д.,).

2  СећањаЈевреја.., стр. 319-320. 
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три ба ра ке, као што то и дру ги по ми њу за Бро чи це, што мо же би ти ко ин-
ци ден ци ја, али то ни је у слу чај са Ди ја ман штај ном, јер се у свим дру гим 
из во ри ма за ње га на во ди да је био ло гор ник у Бро чи ца ма. Ис каз Злат ка 
Вај ле ра ће мо, и по ред све га, сма тра ти све до че њем за Кра пје, по што он 
тај на зив из ри чи то на во ди.

Ја коб Да нон на по ми ње да је осам да на по де пор то ва њу у Бро чи це 
(да кле 29. ав гу ста), пре ба чен у гру пи од 300 Је вре ја у Кра пје, где оста је 
до по ло ви не ок то бра, ка да је од ве ден у Ја се но вац – Ци гла ну. Пр ву ноћ 
у ло го ру по до ла ску у Кра пје гру па од 300 Је вре ја, у ко јој је био и Ја коб 
Да нон, пре спа ва ла је на отво ре ном, „јер су се ба ра ке тек по ста вља ле“. 
Сле де ћих да на су стал но при сти за ли но ви за тво ре ни ци, углав ном Је вре-
ји.1

Го во ре ћи о пр вим ло го ри ма и пр вим за то че ни ци ма у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској, Ђор ђе Ми ли ша по ми ње 1.200 Је вре ја, углав ном ин-
те лек ту а ла ца, ко ји су про шли пут од ло го ра Да ни це код Ко прив ни це, 
пре ко Го спи ћа и Сла ног на Па гу, да би на кра ју у Ло гор I Кра пје сти гла 
њих тре ћи на – да кле око 400.2 

Из пр вих све до че ња о ло го ру Кра пје, мо же се из ву ћи за кљу чак да 
је та мо око 1. сеп тем бра би ло нај ма ње око 300, а нај ви ше око 500 љу ди 
и то углав ном Је вре ја. Ло гор је за си гур но осно ван у по след њој де ка ди 
ав гу ста, али је та чан да тум не по знат. Све до че ње Вај ле ра по том пи та њу 
је не по у зда но и чи ни се да у овом слу ча ју пре тре ба ве ро ва ти Да но ну, 
те се сто га мо же за кљу чи ти да је ло гор осно ван нај ка сни је 29. ав гу ста.

Пр ви по у зда ни ји по да ци о бро ју ло го ра ша до би је ни су на осно ву 
све до че ња о до га ђа ји ма то ком сеп тем бра.

Сте во Си мић је у Ја стре бар ско стигао 21. ав гу ста у тран спор ту 
гру пе Ср ба из Го спи ћа. Не ко ли ко да на ка сни је, 1. сеп тем бра, гру па ко ја 
је по ње му бро ја ла 185 Ср ба је де пор то ва на у Ја се но вац, а истог да на је 
до ве де но и не ко ли ко сто ти на Је вре ја. Да ље, на во ди да је пр ву ноћ из ме ђу 
1. и 2. сеп тем бра 180 Ср ба про ве ло за тво ре но у два за тво ре на те рет на ва-
го на, а не ко ли ко сто ти на Је вре ја у по себ ним ва го ни ма. Сви они су ују тру 
сме ште ни  „у ло гор, ко ји је по диг нут на јед ној ли ва ди уда ље ној 2 и пол 
км, за пад но од жељ. ста ни це у Ја се нов цу“. Та мо је већ би ло не ко ли ко 
сто ти на Ср ба ко ји су де пор то ва ни ди рект но из Го спи ћа, па су Ср би би ли 
сме ште ни у јед ну, а Је вре ји у дру гу ба ра ку.3

По свој при ли ци у ис тој гру пи са Си ми ћем био је и Ре ља Ми ла но-

1  Исто, стр. 18-19. 
2  Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 56-57.
3 А. Ми ле тић, н.д., стр. 214-215.
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вић, ко ји ка же да је у Бро чи це сти гао 2. сеп тем бра из ју тра у гру пи од 170 
Ср ба из Ја стре бар ског. Пре ма Ми ла но ви ће вим ре чи ма, у ба ра ци је би ло 
500 љу ди (при томе ми сли, ве ро ват но, са мо на Ср бе).1

У све до че њу Си ме Ђур ко ви ћа по сто ји по сре дан по да так да је у 
Ја се но вац, у Бро чи це, 12. сеп тем бра до ве де но око 120 углед ни јих Ср ба 
ко ји су до та да би ли у Ја стре бар ском по сле тран спор то ва ња из Го спи ћа. 
Чо ла ко вић по ми ње да је по чет ком сеп тем бра сти гла но ва гру па Је вре ја и 
Ср ба из Ја стре бар ског.2

Адолф Фри дрих све до чи да је био у тран спор ту Је вре ја ко ји је 
кре нуо из За гре ба 10. сеп тем бра и у то ку но ћи сти гао у Ја се но вац, пре-
спа ва ли су у ва го ни ма. Су тра дан су, ка ко ка же, кре ну ли „у ду гој по вор-
ци, пра ће ни уста ша ма, нас око 740 пре ма ло го ру, ко ји је уда љен од те 
ста ни це пре ма Нов ској око 6 км.“3, што би тре ба ло да зна чи да су сти гли 
у Бро чи це. Ту су за те кли три ба ра ке у ко ји ма је „би ло вр ло ма ло љу ди, 
све га око 30 и то ве ћи ном ку ха ра, не ко ли ко пи са ра и зло гла сни ло гор ник 
Ди ја мант штајн“, да би око по ла је дан при ме ти ли „у да љи ни по вор ку, 
ко ја је ла га но ишла, као зми ја, све бли же на ма пре ма ло го ру. Би ла је 
то ко ло на од ко јих 1000 љу ди, би јед них са пат ни ка Ја се но вач ког ло го ра 
смр ти.“4 Ка ко на во ди, та да (11. сеп тем бар) би ло их је око 1.700, док на 
дру гом ме сту ка же да их је би ло око 1.800 и то у три ба ра ке у ко ји ма су 
за себ но би ли за то че ни Је вре ји, Ср би и Хр ва ти.

Ја ков Ка би љо ухап шен је у За гре бу 19. сеп тем бра и са још не ко-
ли ко сто ти на љу ди већ сле де ћег да на до ве ден у Ја се но вац. По хап ше њу 
био је спро ве ден до Пре во ја–За врт ни це на пе ри фе ри ји За гре ба. Ва жно је 
на по ме ну ти, ка ко и сам Ка би љо ис ти че, да је с тог ме ста већ ра ни је био 
од ве ден ве ли ки број љу ди у Ја се но вац. У сво јим се ћа њи ма он по ми ње 
ко ло ну од 1.000 љу ди ко ји иду на ди за ње на си па уз ре ке Ло њу и Струг5. 
Све до чи и да су ло го ра ши би ли сме ште ни у три ба ра ке од по 600 љу ди 
(зна чи 1.800)6, као да су у две би ли сме ште ни са мо Је вре ји. „Сва ки дан 
су до ла зи ли но ви за то че ни ци из свих кра је ва НДХ“, на гла ша ва Ка би љо.

Не што пре Ка би ља, у Ја се но вац сти же и Егон Бер гер. Он је ухап-
шен кра јем ав гу ста у За гре бу и, по сле не ко ли ко да на про ве де них у за тво-
ру, до ве ден је у већ по ми ња ну За врт ни цу, у ма га цин фа бри ке „Кри ста-

1 Исто, стр. 277.
2 Д. Х. Чо ла ко вић,  н.д., стр. 44.
3 СећањаЈевреја.., стр. 28.
4 Исто, стр. 30-31.
5 Исто, стр. 84.
6 Исто, стр. 86.
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лум“, где је већ би ло 63 за тво ре ни ка. Да на 10. сеп тем бра гру па за то че-
ни ка је укр ца на у ва гон, да би сле де ћег да на њих 40 сти гао у Ја се но вац, 
ода кле су сви од мах спро ве де ни у шу му, тј. Бро чи це. Бер гер по твр ђу је 
све до че ња дру гих за то че ни ка о по сто ја њу три ба ра ке, две за Је вре је, у 
ко ји ма је би ло око 700 њих, и јед ну за око 600 Ср ба. Ва жно је на по ме ну-
ти, ка ко он на во ди да су Је вре ји ко је по ми ње до ве де ни са Па га, три да на 
пре ње го ве гру пе, да кле 8. сеп тем бра. Пре ма то ме, по ре чи ма Бер ге ра, 
11. сеп тем бра би ло је укуп но око 1.300 ло го ра ша у Бро чи ца ма.1

Ву ка шин Же га рац све до чи да је 24. сеп тем бра, ка да је сти гао у 
Бро чи це, би ло нај ви ше 1.400 ло го ра ша, али ни је по зна то да ли се тај 
број од но си са мо на Ср бе или на све ло го ра ше, по што он Је вре је не спо-
ми ње.2

Дра го Чо ла ко вић го во ри о но вим гру па ма ло го ра ша, ко ји су ве ро-
ват но сти гли кра јем сеп тем бра и по чет ком ок то бра: 12–15 за то че ни ка из 
Сла вон ског Бро да и Но ве Гра ди шке, као и 70 Ср ба се ља ка из би је љин-
ског сре за.3

Пре ма до ку мен ти ма ко ји је об ја вио Ан тун Ми ле тић, у Ја се но вац 
је, то ком сеп тем бра, упу ће но 268 осо ба, од ко јих се дам же на, 199 Је вре-
ја, 12 Ср ба и 50 „ко му ни ста“.4 Ни је пре ци зи ра но на ко ји се тач но ло гор 
ти по да ци од но се.

На осно ву из не тих све до чан ста ва на ме ће се за кљу чак да је то ком 
сеп тем бра у Бро чи ца ма сва ко днев но би ло за то че но из ме ђу 1.300 и 1.800 
осо ба, а ка ко тре ба има ти у ви ду ви со ку смрт ност ко ја је за вла да ла ме ђу 
ло го ра ши ма, про це њу је се да и по ред при сти за ња но вих за то че ни ка, њи-
хов број био око 1.800 осо ба. Те шко је у том пе ри о ду утвр ди ти та чан на-
ци о нал ни са став за то че ни ка, али су Је вре ји по свој при ли ци чи ни ли из-
ме ђу по ло ви не и две тре ћи не укуп ног бро ја ло го ра ша, а оста ло су били 
Ср би уз не ко ли ци ну Хр ва та.

О Кра пју и Бро чи ца ма по сто ји и не ја сно све до чан ство Ал бер та 
Ма е стра. Он је из ја ву свом адво ка ту у Са ра је ву дао у ок то бру 1945. го-
ди не: ухап шен је у Са ра је ву у но ћи од 25. на 26. сеп тем бар, а у Ја се но вац 
сти же 27. сеп тем бра, за јед но са још 600 са ра јев ских Је вре ја. На по чет ку 
из ја ве Ма е стро опи су је ло гор Кра пје, на во де ћи да је ту за те као љу де до-
ве де не „из Го спи ћа, Сла ног и дру гих при вре ме них ло го ра, ко ји су ухап-

1 Egon Ber ger, 44mjesecauJasenovcu, Za greb 1966, str. 7-10 (у да љем тек сту: А. 
Бер гер, н.д.,).

2 А. Ми ле тић, н.д., стр. 223.
3 Д. Х. Чо ла ко вић, н.д., стр. 52-53.
4 А. Ми ле тић, н.д., стр. 80-83. 
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ше ни од мах иза оку па ци је Ју го сла ви је а још ни су би ли ли кви ди ра ни до 
аугу ста исте го ди не.... На да ље, ту је би ла ско ро чи та ва гру па Је вре ја, 
ко ја је пре ко Кру шчи це код Трав ни ка би ла до ве де на у Ја се но вац.“1 Ка-
сни је на во ди да је ухап шен у дру гој по ло ви ни ок то бра у Са ра је ву и да је 
у гру пи од 500 са ра јев ских Је вре ја де пор то ван кра јем ок то бра у Бро чи це. 
И овај све док по ми ње три ба ра ке (две за Је вре је и јед на за Ср бе), али је 
зна чај но и то, да је пре ма ње го вим ре чи ма, та да, кра јем ок то бра, у сва кој 
тој ба ра ци би ло нај ви ше 400 ле жа јева, док је у њи ма бо ра ви ло ви ше од 
1.300 за то че ни ка2, од но сно ви ше од 3.900 у це лом ло го ру.

У гру пи од око 500 или 600 са ра јев ских Је вре ја ко ји су кра јем 
ок то бра сти гли у Ја се но вац, на ла зио се и Ле он Ко ен, што се по сред но 
на ме ће као за кљу чак по што су и Ма е стро и Ко ен бо ра ви ли у истим за-
тво ри ма у Са ра је ву и по ми њу гру пу Хр ва та (Ко ен кон крет но на во ди Ср-
бе пра во слав це и Хр ва те ко му ни сте), у ко јој је био 70-го ди шњи др Ото 
Га вран чић, пред сед ник хр ват ског „Со ко ла“, ко га су  уста ше, пред во ђе не 
Љу бом Ми ло шем, ту кле све док уско ро ни је био ли кви ди ран. То се све 
де ша ва ло пр вог да на на кон што су пре спа ва ли у де мо ли ра ној пра во слав-
ној цр кви у Ја се нов цу. Ко ен све до чи да су по сле пре тре са спро ве де ни у 
Ло гор II на Лоњ ском по љу, то јест Бро чи це. Зна ча јан је и по да так да Ко ен 
го во ри о две ба ра ке пред ви ђе не да при ме 250 до 300 за то че ни ка, а у њи-
ма је би ло по 1.500 и ви ше. Ода тле мо же мо за кљу чи ти да је у Бро чи ца ма 
кра јем ок то бра би ло око 3.000 ло го ра ша.3

Мир ко Пер шен пре но си ка зи ва ње Ива на Чин чур ка, за гре бач ког 
ко му ни сте, ко ји је са још 50 сво јих дру го ва кра јем сеп тем бра спро ве ден 
у Ја се но вац. По сле 15 да на че ка ња да за њих бу де из гра ђе на по себ на 
ба ра ка, пре ба чен је у Кра пје, где је бо ра ви ло у том ча су око 1.000 ло-
го ра ша, ве ћи ном Је вре ја, Хр ва та – ко му ни ста и Ср ба сме ште них у пет 
ба ра ка.4

1 СећањаЈевреја.., стр. 117.
2 Исто, стр. 121.
3 СећањаЈевреја.., стр. 140.
4 Mir ko Per šen, Ustaškilogori, Za greb 1990, str. 130 (у да љем тек сту: М. Пер шен, 

н.д.,). Осим на ве де но га, на стр. 131, Пер шен пре но си и да се у Ар хи ву Хр ват ске у гра-
ђи о оп ту жни ци про тив Ан те Па ве ли ћа и Ан дри је Ар ту ко ви ћа  на ла зи „По пис ин тер-
ни ра них и уби је них Жи до ва у ло го ри Ја се но вац“ ко ји је Јав ном ту жи ла штву упу ти ла 
Је вреј ска вје ро и спо вед на оп ћи на у За гре бу 28. ав гу ста 1951. го ди не. У ње му се на ла зе 
че ти ри по пи са: по пр вом је 22. ок то бра 1941. у Ја се нов цу I Кра пју би ло 449 Је вре ја 
му шка ра ца; по дру гом је 24. ок то бра 1941. у Ја се нов цу II Бро чи ца ма би ло 770 Је вре ја 
му шка ра ца; по тре ћем је 21. ок то бра 1941. у Ја се нов цу III Ци гла ни би ло 216 Је вре ја 
му шка ра ца; у че твр том по пи су су су ми ра на прет ход на три. По сто ји и по пис же на уби-
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Ка ко на во ди Ал бе ро Ма е стро, у Кра пју се, кра јем ок то бра или 
у но вем бру, 450 ло го ра ша при ја ви ло за рад у Ци гла ни, а по њи хо вом 
од ла ску оста ло је њих око 800, ко ји су ка сни је ли кви ди ра ни.1 Мо же се 
за кљу чи ти да је ок то бру, нај ка сни је по чет ком но вем бра, у Кра пју би ло 
нај ма ње око 1.000, а нај ви ше око 1.250 љу ди.

Из до ку мен та ко ји је об ја вио Ан тун Ми ле тић мо же се за кљу чи ти 
да је у Ја се но вац то ком но вем бра по сла та 41 осо ба „ко је су уче ство ва-
ле у ко му ни стич ко-чет нич кој ор га ни за ци ји у ко та ри ма Бос. Гра ди шка и 
Ба ња Лу ка“, за тим 26 Је вре ја из Жеп ча, као и нео д ре ђе ни број љу ди из 
Дво ра на Уни, да кле нај ма ње 67 љу ди.2

Не по сред но пре ли кви да ци ја ло го ра Кра пје и Бро чи це, у њи ма 
је бо ра ви о нај ве ћи број за то че ни ка. Та ко Ву ка шин Же га рац на гла ша ва 
да је у вре ме „се лид бе“, би ло око 3.000 ло го ра ша у Бро чи ца ма3, а пре-
ма се ћа њи ма Адол фа Фри дри ха та да је би ло око 1.400 љу ди.4 Код Его на 
Бер ге ра је нај ве ћи број – 3.500 ло го ра ша.5

О бро ју ло го ра ша у Кра пју по сто ји зна чај но, ма да не та ко по у зда-
но све до чан ство Бо же Швар ца, с об зи ром на то да је он из ја ву дао 1972. 
го ди не и да сам ни је бо ра вио у том ло го ру. Он је са мо је дан од тро ји це 
пре жи ве лих од око 170 је вреј ских омла ди на ца ухап ше них у За гре бу већ 
27. ма ја 1941. го ди не. Про шао је све ужа се ло го ра у Ко прив ни ци, Го спи-
ћу и Ја дов ну. Са пре жи ве ли ма из Сла ног на Па гу тран спор то ван је пре-
ко Ја стре бар ског у Ја се но вац, кра јем ав гу ста или по чет ком сеп тем бра. 
Шварц на во ди по да так да је у Кра пју уочи ли кви да ци је ло го ра би ло око 
4.000 до 5.000 за то че ни ка, а он је та да, ка ко ка же, у Ја се нов цу (не пре ци-
зи ра тач ну ло ка ци ју) ра дио као елек три чар.6 Због све о бу хват но сти сма-
тра мо да се ово све до че ње мо же при хва ти ти са мо де ли мич но, по што се 
по да так о бро ју за то че ни ка пред ли кви да ци ју ло го ра мо же од но си ти и на 
Кра пје и на Бро чи це, јер Шварц ни је био не по сред ни све док већ пре но си 
при че ко је је чуо од пре жи ве лих.
је них у Ја се нов цу 1941, по ко ме је у ло го ру, ни је пре ци зи ра но тач но у ком, би ло 346 
же на, нај ви ше Је вреј ки и Срп ки ња, као и по пи си са име ни ма 16 ста ри ца и 30 ста ра ца 
ко ји су та ко ђе уби је ни. Те по дат ке ни смо ко ри сти ли, јер ни смо ви де ли ори ги нал не по-
пи се, а и због то га што нам и сам аутор не де лу је уте ме ље но. У сво јој књи зи „ба ра та“ 
ве ли ким бро јем по да та ка без од го ва ра ју ће на уч не апа ра ту ре.

1 СећањаЈевреја.., стр. 118.
2 А. Ми ле тић, н.д., стр. 87-90.
3 Исто, стр. 224.
4 СећањаЈевреја.., стр. 36.
5 Е. Бер гер, н.д., стр. 20.
6 СећањаЈевреја.., стр. 252.
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Поглавник Анте Павелић и 15-годишњи усташа Мирко 
Шандор, припадник 4. јасеновачке бојне

Љубо Милош, један од 
усташких главара у Јасеновцу

Вјекослав – Макс Лубурић,
 комадант логора Јасеновац
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Логор Јасеновац, 1943.



Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

183

Та бе ла 1
Број ло го ра ша у Кра пју и Бро чи ца ма

Пе ри од ло гор ми ни мум мак си мум
крај ав гу ста – по че так 
сеп тем бра

Бро чи це 900 2550

крај ав гу ста – по че так 
сеп тем бра

Кра пје 300 500

крај ав гу ста – по че так 
сеп тем бра

укуп но 1.200 3.050

сеп тем бар Бро чи це 1.300 1.800
сеп тем бар Кра пје не ма по да та ка не ма по да та ка
сеп тем бар укуп но 1.300 1.800
ок то бар Бро чи це 3.000 3.900
ок то бар Кра пје 1.000 1.250
ок то бар укуп но 4.000 5.150
но вем бар – пре ли кви-
да ци је

Бро чи це 1.400 3.500

но вем бар – пре ли кви-
да ци је

Кра пје (и Бро чи це) 4.000 5.000

но вем бар – пре ли к-
ви да ци је

укуп но 4.000-5.400 5.000-8.500

Број умр лих и уби је них у Кра пју и Бро чи ца ма пре ма про це ни све-
до ка 

У на став ку сле ди ана ли за по да та ка ко је су пре жи ве ли ло го ра ши 
из но си ли у сво јим се ћа њи ма, а од но се се на број уби је них и умр лих 
за то че ни ка на днев ном ни воу. Са ре ла тив но ве ли ком си гур но шћу мо же 
се твр ди ти да су та два ло го ра рас фор ми ра на из ме ђу 14. и 16. но вем бра 
1941. го ди не. При из но ше њу ре зул та та до ко јих смо до шли, има ће мо у 
виду вре мен ски пе ри од од пр вог да на ко ји од ре ђе ни све док по ми ње у 
се ћа њи ма, за кључ но до 15. но вем бра. За ло гор Кра пје пре но си мо све-
до чан ства са мо Злат ка Вај ле ра и Ја ко ба Да но на, док су оста ла све до чан-
ства у ве зи са ло го ром Бро чи це.

Већ пр ви ло го ра ши по пут Злат ка Вај ле ра (We i ler), ко ји је, пре ма 
не по сред ном све до че њу, бо ра вио у Кра пју, спо ми њу да су од са мог по-
чет ка те ра ни на из ну ру ју ћи сва ко днев ни рад. Због то га, као и због изу-
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зет но ло ше ис хра не, ба ти на ња и зло ста вља ња, днев но је – ка ко су на во-
ди ли – уми ра ло не ко ли ко де се ти на ло го ра ша. Уко ли ко прет по ста ви мо да 
је днев но уми ра ло или уби ја но ми ни мал но 20, а мак си мал но 50 љу ди, то 
би за цео пе ри од од 23. ав гу ста, ка да је Вај лер при спео у ло гор, из но си ло 
од 1.700 до 4.250 љу ди.1

Ја коб Да нон је у Кра пју бо ра вио од 29. ав гу ста до по ло ви не ок-
то бра. Он опи су је ка ко је из Кра пја око 500 за то че ни ка сва ко днев но од-
ла зи ло да по ди же на сип на ре ци Струг, а по по врат ку са ра да обич но би 
„зад њих 5-6 из ко ло не за др жа ва ли и уби ја ли на пу ту. Ни ка да се ни смо 
ком плет но вра ћа ли у ло гор.“2 У скла ду са на ве де ним прет по став ка ма, 
мо же се за кљу чи ти да је у том пе ри о ду (78 да на), стра да ло ми ни мал но 
од 390 до 468 љу ди.

Ре ља Ми ла но вић је 2. сеп тем бра сти гао у Бро чи це где је сва ко-
днев но бе ле же но нај ма ње 20 мр твих.3 У том 75-днев ном пе ри о ду стра-
да ло је нај ма ње 1.500 мр твих.

Адолф Фри дрих је сти гао у Ја се но вац, од но сно Бро чи це, 11. сеп-
тем бра. Он на во ди да „сва ки дан у под не и на ве чер је бар 5-6 љу ди не-
ста ло“, што го во ри 10 до 12 жр та ва днев но, то јест од 660 до 792 у на-
зна че ном пе ри о ду.4

Ја ков Ка би љо не из но си кон крет не по је ди нач не бро је ве жр та ва, 
али по ње го вој про це ни, „од ве ли ког бро ја мла ђих и ста ри јих, ко ји су би-
ли сти гли до кра ја 1941. го ди не, ни је до про ље ћа оста ло ни 10%“.5

Ву ка шин Же га рац (у Бро чи це је сти гао 24. сеп тем бра) на гла ша ва: 
„Већ у са мом по чет ку уми ра ло је днев но 10-15 љу ди због пре сла бе хра не 
и те шког на пор ног ра да, ко ји се оба вљао стал но под удар ци ма кун да ка. 
Ка ко је ра сла сту ден, та ко се и број мр тва ца днев но по ве ћа вао.“ Пре ма 
то ме, да се за кљу чи ти да је за 53 да на умр ло од 530 до 795 љу ди.6

Ал бер то Ма е стро, ко ји је у Кра пје, од но сно Бро чи це сти гао 27. 
ок то бра, ис ти че да је већ пр вог да на бо рав ка од по сле ди ца ба ти на ња 
уста ша умр ло пет осо ба и да су три те же по вре ђе не. О тор ту ри ко ју су 
спро во ди ле уста ше сли ко ви то го во ри и де таљ о ре ак ци ји јед ног вод ни-
ка: „Ка да би се ра пор ти ра ло, да је умр ло ма ње од де сет, ни је био за до-

1 Исто, стр. 316-325.
2 Исто, стр. 19.
3 А. Ми ле тић, н.д., стр. 277.
4 СећањаЈевреја.., стр. 30-31.
5 Исто, стр. 88.
6 А. Ми ле тић, н.д., стр. 224.
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во љан, па смо зна ли, да ће мо тог да на на ми ри ти же ље ни број мр твих.“1

Уко ли ко узме мо да је би ло 10 жр та ва днев но, до 15. но вем бра би-
ло је укуп но 200 уби је них.

Си мо Ђур ко вић све до чи да услед те шког ра да по чет ком ок то бра 
сва ко днев но уми ре пет до осам љу ди.2 Исте по дат ке на во ди и гру па Ср ба 
из Би је љи не са мо за пе ри од од по ло ви не ок то бра.3 Ако ра чу на мо пе ри од 
од 1. ок то бра до ла зи се до бро ја од 230 до 368 жр та ва, а од 15. ок то бра 
од 160 до 256 жр та ва.

Ле он Ко ен, ко ји је до ве ден кра јем ок то бра, пре ци зи ра: „Сва ки 
дан је оста ја ло два де сет-три де сет мр твих или пот пу но пре мла ће них за-
то че ни ка на на си пу, гдје су би ли и за тр па ва ни зе мљом, или по ко па ва ни 
по ред на си па.“4 Уко ли ко за по чет ни дан узме мо 30. ок то бар, у пе ри о ду 
од 17 да на стра да ло је од 340 до 510 љу ди.

Гру па ло го ра ша из Би је љи не све до чи да је у ра ду на на си пу у пр-
вој по ло ви ни но вем бра сва ко днев но стра да ло по 10–15 љу ди, а јед ног 
да на чак 22 чо ве ка. Ло го ра ши ни су уби ја ни из пу ша ка, већ су их уста ше 
до ту кле де бе лим мот ка ма.5 Пре ма то ме, за 15 да на уби је но је нај ма ње 
из ме ђу 150 и 225 за то че ни ка.

На кра ју пре но си мо све до че ње Дра ге Свје тли чи ћа, ко ји на во ди 
да је на ма лом на си пу крај Ба чи ће ве ци гла не ис цр пљу ју ћи сва ко днев ни 
рад ло го ра ша тра јао од 3. но вем бра до 5. де цем бра и да је ту уби ја но по 
10 до 15 Ср ба днев но, пре ма ње го вим ре чи ма укуп но око 400 љу ди.6

Утвр ди ли смо да су ло го ра ши сва ко днев но уби ја ни, као и да су 
ма сов но уми ра ли од по сле ди ца роп ског ра да, мал тре ти ра ња уста ша, гро-
зних усло ва сме шта ја у ло го ри ма и из о стан ка ме ди цин ске не ге. По дат ке 
о бро ју жр та ва у пе то ме сеч ном пе ри о ду по сто ја ња по ме ну тих ло го ра, 
на во ди мо под прет по став ком да су ло го ра ши стра да ли сва ко днев но и у 
истом оби му. Ма да та ко до би је ни по да ци не мо гу би ти узе ти као пот пу-
но по у зда ни, мо ра ли смо по ћи од да те прет по став ке ка ко би био утвр-
ђен мо гу ћи ра спон из ме ђу ми ни мал них и мак си мал них бро је ва жр та ва. 
Ра зу мљи во, по да ци се не по ду да ра ју увек, не са мо због ра зних про це на 
бро ја жр та ва, већ по себ но због раз ли чи тих пе ри о да ко је об у хва та ју.

Нај ма ње упит на чи ни нам се про це на Злат ка Вај ле ра, ма да се 

1 СећањаЈевреја.., стр. 122.
2 А. Ми ле тић, н.д., стр. 312.
3 Исто, стр. 242.
4 СећањаЈевреја.., стр. 141.
5 А. Ми ле тић, н.д., стр. 242-243.
6 Исто, стр. 369.
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ујед но за њу мо же ре ћи да је и нај про и звољ ни ја, јер смо са мо на осно ву 
по да та ка да је реч о „не ко ли ко де се ти на“, за мак си мал ни број узе ли 50 
жр та ва. Она, ме ђу тим, не мо ра да бу де пот пу но ре ал на и ве ро до стој на, 
али смо од лу чи ли ипак да је узме мо у раз ма тра ње ка ко би смо по ка за ли 
да по на ве де ном осно ву свих све до че ња о днев ном бро ју жр та ва, бар за 
ло гор Кра пје, ни под ко јим окол но сти ма број жр та ва не мо же би ти ве ћи 
од 4.250 љу ди. Код Ја ко ба Да но на сто ји по да так да је ми ни ма лан број 
жр та ва 390.

То ком сеп тем бра у Бро чи це су до ве де ни и Ре ља Ми ла но вић, 
Адолф Фри дрих и Ву ка шин Же га рац. Ако ана ли зи ра мо по дат ке из њи-
хо вих све до че ња за јед но, до ла зи мо до ми ни мал ног бро ја од 530 жр та ва 
код Ву ка ши на Же гар ца (ко ји ујед но „по кри ва“ нај кра ћи пе ри од, то јест 
од 24. сеп тем бра), и до мак си мал ног бро ја од 1.500 жр та ва код Ре ље Ми-
ла но ви ћа.

По след ња гру па ло го ра ша на во ди по дат ке за ок то бар и пр ву по-
ло ви ну но вем бра за ло гор Бро чи це. Број жр та ва се кре ће у ра спо ну од 
150 до 510 љу ди са мо за тај кра так пе ри од. Они твр де да је, у том пе ри о-
ду, сва ко днев но уби ја но или би уми ра ло из ме ђу пет и 30 љу ди. Уко ли ко 
би смо прет по ста ви ли да је кон ти ну и ра но, сва ко га да на, стра да ло то ли-
ко љу ди од осни ва ња ло го ра Бро чи це, а пр ва све до че ња ка зу ју да је то 
би ло око 21. ав гу ста, у пе ри о ду од 87 да на ми ни мал но је стра да ло 435, 
а мак си мал но 2.610 ло го ра ша. У Кра пју (ако узме мо 23. ав густ за дан 
осни ва ња ло го ра, да тум ко ји по ми ње Вај лер), пре ма ис тој прет по став ци 
ми ни мал но је би ло 425, а мак си мал но 2.550 жр та ва.

Та бе ла 2
Број жр та ва у Кра пју и Бро чи ца ма пре ма про це ни ло го ра ша

Ло го ри Кра пје Бро чи це оба ло го ра
ми ни мум 390 530 920
мак си мум 4.250 1.500 5.750

Ло го ри Кра пје Бро чи це оба ло го ра
ми ни мум (5-30 жр та ва 
днев но)

425 435 860

мак си мум (5-30 жр та-
ва днев но)

2.550 2.610 5.160
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Број жр та ва ма сов них зло чи на у Кра пју и Бро чи ца ма

Ма сов ни зло чи ни над Ср би ма, Је вре ји ма и дру гим ци ви ли ма и 
про тив ни ци ма уста шког ре жи ма из ре до ва хр ват ског на ро да по че ли су 
убр зо по осни ва њу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, апри ла 1941. го ди не. 
Зло де ла се вре ме ном по ја ча ва ју на го тово це ло куп ној те ри то ри ји те др-
жа ве, као и у кон цен тра ци о ним ло го ри ма ко ји су убр зо осно ва ни – Ко-
прив ни ца, Го спић (у окви ру ње га Ја дов но и Паг), Кру шчи ца и дру ги. 
Ка да го во ри мо о си сте му ло го ра Ја се но вац, сма тра мо да се пр вим зло-
чином у окви ру тог стра ти шта мо же сма тра ти смрт не ко ли ци не ло го ра-
ша то ком тран спор та из Го спи ћа у Ја се но вац, ав гу ста 1941. го ди не.

Си мо Ђур ко вић на во ди по да так да је већ у пр вом тран спор ту Ср-
ба из Го спи ћа до Ја се нов ца, на пу ту до Ја стре бар ског, од же ђи умр ло 12 
за то че ни ка.1 С дру ге стра не, Дра го Чо ла ко вић твр ди да је био при су тан 
ка да је у Ја стре бар ском, док су 20. ав гу ста за то че ни ци че ка ли да про ду же 
за Ја се но вац, из ва го на из не то 30 љу ди ко ји су умр ли из истог раз ло га.2

У пи сму Бог да на Ра шко ви ћа ге не ра лу Ми ла ну Не ди ћу, пред сед-
ни ку Вла де на род ног спа са, од 2. сеп тем бра 1941. го ди не, из ме ђу оста-
лог, сто ји: „Тран спор то ва ње Ср ба же ле зни цом из ло го ра у ло гор вр ши се 
на не чо ве чан ски на чин. У Ја стре бар ско сти гао је 20 ав гу ста је дан блом-
би ра ни тран спорт из Го спи ћа са 5, а 21 ав гу ста са 11 мр твих. У ва го не 
је стр па но по 50 до 60 љу ди и тран спор то ва но 3 да на у за тво ре ним ва го-
ни ма без во де и хра не. Два Ср би на, ко ји због пре на тр па но сти ни су ви ше 
мо гли да уђу у ва гон, уби је ни су на ли цу ме ста.“3

То је, без сум ње, тран спорт ко јим су у Ја се но вац сти гли Чо ла ко-
вић и дру го ви. На осно ву до ступ них по да та ка, мо же се утвр ди ти да је 
при ли ком тран спор та пр вих ло го ра ша у си стем ло го ра Ја се но вац стра-
да ло из ме ђу 12 и 30 љу ди.

Пр ви ве ли ки ма сов ни зло чин у окви ру си сте ма ло го ра Ја се но вац 
до го дио се убр зо по фор ми ра њу ло го ра Бро чи це. О то ме по сто ји не ко ли-
ко ис црп них све до чан ста ва. У њи ма се не по кла па тач но вре ме из вр ше-
ња зло чи на, али је ра зу мљи во да је то зло де ло оста ви ло ду бок ути сак на 
све ло го ра ше, по што им је на тај на чин ста вље но до зна ња шта и са ми 
мо гу да оче ку ју. Та ко Дра го Чо ла ко вић пре но си да је „узрок“ тог зло чи на 
би ло бек ство тро ји це Ср ба 22. ав гу ста. То је по свој при ли ци пр во ре ги-

1 Исто, стр. 310.
2 Д. Х. Чо ла ко вић,  н.д., стр. 30.
3 А. Ми ле тић, н.д., стр. 77.
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стро ва но бек ство из ло го ра. Због то га су уста ше из дво ји ле 400 се ља ка 
(24. ав гу ста 200 и су тра дан 25. ав гу ста још 200) и од ве ли их у не по зна-
том прав цу.1

О том зло чи ну го во ри и Си мо Ђур ко вић: „Тре ћег да на по до ла-
ску у ло гор (ми сли на свој до ла зак 21. ав гу ста – прим. ауто ра), ус пе ло је 
че тво ри ци (Чо ла ко вић по ми ње тро ји цу – прим. ауто ра) Ср ба за то че ни-
ка да по бег ну из ло го ра... Пе тог да на по ја вио се ме ђу на ма... Вје ко слав 
Лу бу рић... По сле то га је на ре дио да се одво је се ља ци на јед ну стра ну од 
гра ђа на и од при ли ке две тре ћи не нас су би ли се ља ци, ко ји су се одво ји-
ли, њих око 600. Од мах су ове љу де фор ми ра ли у две пар ти је и од ве ли 
из ло го ра у не по зна том прав цу те за њих ни шта ни смо мо гли са зна ти где 
су и шта је са њи ма. Ипак смо чу ли са ра зних стра на да су ови љу ди од-
ве де ни у Сл.[авонску] По же гу и та мо сви уби је ни. По што је до и ста 26. 
ав гу ста 1941. у Сл. По же ги из вр ше но ’ли кви ди ра ње‘ не ко ли ко сто ти на 
Ср ба ин тер ни ра ца се ља ка, ни је ис кљу че но да су то баш они на ши дру го-
ви ин тер нир ци из ја се но вач ког ло го ра, јер се вре мен ски по кла па од ла зак 
ин тер ни ра ца из ја се но вач ког ло го ра са из вр ше ним уби ја њем у ло го ру у 
Сл. По же ги.“2

У ис ка зи ма гру пе Ср ба из Би је љи не да тим у Ко ме са ри ја ту за из-
бе гли це и пре се ље ни ке у Бе о гра ду сто ји сле де ће: „На 30. ав гу ста 1941. 
го ди не око 10 са ти пре под не одво ји ли су из на ше гру пе све се ља ке њих 
око 500 – по ве за ли их жи цом два по два за ру ке и од ве ли их пре ма же-
ље знич кој ста ни ци. Уста ше су го во ри ли, да су ти се ља ци от пре мље ни у 
Не мач ку на рад, а дру ги да су од ве де ни у Сл. По же гу и та мо по би је ни. 
Ти се ља ци би ли су из сре зо ва би је љин ског и звор нич ког, те не што из 
бје ло вар ског. По зна ва ју ћи ме то де уста ша вје ру је мо да су ти се ља ци по-
би је ни.“3

Ву ка шин Же га рац из ја вљу је: „Пре на шег до ла ска око 500 се ља ка 
оте ра но је из ло го ра, али се ни ка да ни је са зна ло ка мо и шта је са њи ма 
би ло. Јед ни су твр ди ли да су од ве де ни у Не мач ку на рад, а дру ги да су 
ода гна ни у Сл. По же гу, где су по у би ја ни.“4

На осно ву из не тих све до чан ста ва, за кљу чу је мо да је из ме ђу 24. и 
30. ав гу ста по на ре ђе њу јед ног од уста шких чел ни ка Вје ко сла ва Мак са 
Лу бу ри ћа из ло го ра Бро чи це из дво је но из ме ђу 400 и 600 Ср ба се ља ка, 
ко ји су у на зна че ном пе ри о ду, или убр зо по сле ње га, ли кви ди ра ни.

1 Д. Х. Чо ла ко вић, н.д.,  стр. 39-40.
2 А. Ми ле тић, н.д., стр. 311.
3 Исто, стр. 241.
4 Исто, стр. 222-223.
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Злат ко Вај лер по ми ње стра ви чан зло чин то ком сеп тем бра, при-
ли ком град ње на си па на ре ци Струг: „Те ра ли су нас као зве ри, па та ко 
ра де ћи цео дан без од мо ра, уз стал но ди вља ње уста ша, оста ло је ви ше од 
100 уби је них дру го ва чи ја су те ла би ла угра ђе на у оба ле на си па.“1

Кра јем сеп тем бра се до го дио још је дан зло чин, опет због бек ства 
дво ји це Ср ба ко ји су уда ри ли и оне спо со би ли уста шког стра жа ра док су 
ра ди ли из ван ло го ра у шу ми. Ву ка шин Же га рац пре но си да се то бек ство 
де си ло два да на пре ње го вог до ла ска, то јест 22. сеп тем бра. Због то га 
је још је дан од уста шких чел ни ка Љу бо Ми лош на ло жио не ко ли ко по-
стро ја ва ња („на ступ“) свих Ср ба у ло го ру и ин тен зи ви ра ње уоби ча је ног 
ба ти на ња и мал тре ти ра ња. По сле не ко ли ко да на је 26 Ср ба из дво је но и 
ста вље но у „жи цу“, у сво је вр стан ка вез огра ђен бо дљи ка вом жи цом не 
ви ши од 100 до 160 сан ти ме та ра, по вр ши не око 10 ква драт них ме та ра, 
где су они, на го лој ле ди ни, про ве ли, пре ма ра зним све до че њи ма, из ме ђу 
два (Дра го Чо ла ко вић) и осам (гру па Ср ба из Би је љи не) да на. И по ред 
то га што се у том про сто ру чо век ни је мо гао ис пра ви ти, уста ше су за то-
че ни ци ма у „жи ци“ бра ни ле да клек ну или лег ну, а во да им је увек би ла 
до ко ле на. По сле то га су уз ба ти на ње кун да ци ма из ве де ни ван ло го ра и 
стре ља ни. То се пре ма тврд њи Сте ве Си ми ћа до го ди ло 4. ок то бра.2

У се ћа њи ма пре жи ве лих ло го ра ша на ро чи то су упе ча тљи ви опи-
си по је ди них ли кви да ци ја и ма сов них зло чи на ко ји ма су уста ше „кру ни-
са ли“ сва ко днев но мал тре ти ра ње ло го ра ша и њи хо во го ње ње на роп ски 
рад. О јед ном та квом зло чи ну све до чи Адолф Фри дрих: „Јед ног ок то-
бар ског ју тра за ври је ме ра да на На си пу до шао је та да вод ник Ма ти је вић 
Јо зо, та ко ђер је дан од по зна тих ко ља ча, ко ји је за сво је ’за слу ге‘ до сти-
гао и чин сат ни ка кроз 4 го ди не ко љач ког ра да. Са ку пио је сву стра жу, 
ко ја нас је чу ва ла и одр жао јој го вор. Би ло је то не ко на ре ђе ње, ко је смо 
ми бр зо осје ти ли. За пар ча са ка по сли је то га ба ци ли су се сви стра жа ри 
на нас као ажда је и по че ше нас не ми ло срд но уда ра ти ба ти на ма, ло па та-
ма и пу шка ма та ко ја ко, да ни је ни ко ско ро од пре ко 1.500 за то че ни ка тог 
да на остао не по ври је ђен. Ре зул тат је био: 19 уби је них и пре ко 50 те же 
по ври је ђе них, ко ји ни су мо гли ићи до ло го ра па смо их мо ра ли во зи ти у 
тач ка ма.“3

Дра го Свје тли чић на во ди да је јед ног да на на ра ду на на си пу уби-
је но се дам бра ће Ср ба из Ли ке, а да су, пре ма ње го вој ра чу ници, уста ше 

1 СећањаЈевреја.., стр. 321.
2 А. Ми ле тић, н.д., стр. док. 217, 223-224, 242, 311-312; Д. Х. Чо ла ко вић,н.д., 

стр. 47-52.
3 СећањаЈевреја.., стр. 32.
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то ком ра да за то че ни ка на ве ли ком на си пу на Са ви, у ок то бру уби ле око 
60 Ср ба.1

Ал бер то Ма е стро пре но си при чу Фра ње Ја ко ба о зло чи ну ко ји се 
до го дио пре не го што је Ма е стро до шао у Кра пје (27. ок то бра). Уста ше 
су у том пе ри о ду стре ља ле 73 Је вре ја, ве ћи ном ве ле тр го ва ца.2 Мо жда 
је, али се то не мо же са си гур но шћу твр ди ти, реч о истом зло чи ну ко ји 
по ми ње и Ђор ђе Ми ли ша. Он нам пре но си да је по на ре ђе њу и под ко-
ман дом Мак са Лу бу ри ћа, Иви це Мат ко ви ћа, Љу бе Ми ло ша и фра Вје ко-
сла ва Мај сто ро ви ћа-Фи ли по ви ћа из дво је но и по би је но 80 Је вре ја, сту де-
на та и ин те лек ту а ла ца у око ли ни Ли по вља на.3

Зло чи ни су на ста вље ни и у но вем бру. Адолф Фри дрих опи су је 
до га ђај ко ји се збио по чет ком тог ме се ца, не што пре ли кви да ци је ло го-
ра Бро чи це, а чи ји је глав ни ак тер Љу бо Ми лош – не за до во љан тем пом 
ра до ва на на си пу, на ре дио да се из дво ји де се ти на ко ја је по уста шким 
„нор ма ма“ нај ма ње ра ди ла. „Ми лош је сја шио са ко ња и на ре дио, да 
са ми за то че ни ци ски ну при ве де ној де се ти ни ха љи не до го ла и стао је 
лич но пле те ном жи цом да ту че сва ког, ко га је по је дан уста ша др жао, да 
су већ код пр вих уда ра ца па да ли. Уда рао је по ле ђи ма и стра жњи ци та-
ко не ми ло срд но, да су иза сва ког уда ра ца оста ја ле ма сни це. Свих де сет 
је по па да ло, па су их он да чи зма ма оне свје шће не уда ра ли и га зи ли док 
ни су пре ста ли да ва ти би ло ка кав знак жи во та. Дво ји цу, ко ји су још ма ло 
сте ња ли, сам је Ми лош пре клао, а и над оста лим су уста ше мо ра ле да 
ис па ле по два мет ка у гла ву, за сва ку си гур ност.“4 При по врат ку у ло гор, 
дво ји ца за то че ни ка су се, нај ве ро ват ни је из оча ја, ба ци ла под воз, а уве че 
је је дан од у то вре ме рет ких ле ка ра за то че ни ка ис пио са кри вен отров и 
та ко се би пре кра тио му ке.

Иако је већ по ме ну то ка ко је пре ма све до че њу гру пе Ср ба из Би-
је љи не у пр вој по ло ви ни но вем бра уби ја но сва ко днев но по 10–15 љу ди, 
ов де под се ћа мо да је са мо у то ку јед ног да на ли кви ди ра но 22 љу ди.5

На кра ју из два ја мо и пр ви зло чин ко ји се по ми ње у пр вом из ве-
шта ју о зло чи ни ма у ло го ру Ја се но вац, штам па ном још за вре ме ра та, 
1942. го ди не. Га бри јел Вин тер, Ду шан Ћу лум, Јо сип Хир шбер гер, Мир-
ко Ун тер бер гер, Ан тон Дајч и још дво ји ца не и ме но ва них се ља ка да ју ис-
ка зе и о зло чи ни ма у ло го ру Кра пје, на осно ву све до че ња јед ног не и ме-

1 А. Ми ле тић, н.д., стр. 369.
2 СећањаЈевреја.., стр. 117.
3 Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 260-261.
4 СећањаЈевреја.., стр. 34.
5 А. Ми ле тић, н.д., стр. 242-243.
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но ва ног ло го ра ша, ко ји је те зло чи не слу чај но пре жи вео. Они пре но се да 
је та да при ли ком јед ног по стро ја ва ња, паљ бом из ми тра ље за по би је но 
око 150 ло го ра ша. То по стро ја ва ње се де си ло два-три да на пре пресе-
љења у Ја се но вац и мо гло је, ка ко су на ве ли, стра да ти и ви ше љу ди, да 
се ми тра љез ни је за гла вио.1 Мо гу ће је да је на ве де ни зло чин из вр шен 
у скло пу ли кви да ци ја ло го ра, али та кав за кљу чак не мо же се узе ти као 
пот пу но по у здан.

Са би ра њем до ла зи мо до ми ни мал ног бро ја од 962 и мак си мал ног 
од 1.180 жр та ва.

Та бе ла 3
Број жр та ва ма сов них зло чи на у Кра пју и Бро чи ца ма

Зло чин да тум број жр та ва
Умр ли од же ђи при ли ком тран спор та из 
Го спи ћа у Ја се но вац

19–21. ав густ 12–30

Уби ство Ср ба се ља ка 24–30. ав густ 400–600
Уби ство при ли ком ра да на на си пу (Злат-
ко Вај лер)

сеп тем бар 100

Уби ство због бек ства дво ји це Ср ба око 4. ок то бра 26
Уби ство при ли ком ра да на на си пу 
(Адолф Фри дрих)

ок то бар 19

Уби ство при ли ком ра да на на си пу (Дра-
го Свје тли чић)

ок то бар 67

Уби ство гру пе Је вре ја (Ал берт Ма е стро) пре 27. ок то бра 73
Уби ство гру пе Је вре ја (Ђор ђе Ми ли ша) сеп тем бар или 

ок то бар
80

Уби ство при ли ком ра да на на си пу 
(Адолф Фри дрих)

по че так но вем-
бра

13

Уби ство гру пе ло го ра ша (Ср би из Би је-
љи не)

по че так но вем-
бра

22

Уби ство гру пе ло го ра ша (из ве штај из 
1942)

по че так но вем-
бра

150

Укуп но ав густ – по ло-
ви на но вем бра

962–1.180

1 Jasenovačkilogor.Iskazizatočenikakojisupobegliizlogora, S. l. 1942, str. 43-44 
(у да љем тек сту: Јасеновачкилогор.Искази..,).
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Број жр та ва при ли ком ли кви да ци је ло го ра Кра пја и Бро чи це

Сре ди ном но вем бра 1941. го ди не Кра пје и Бро чи це су пре ста ли 
да по сто је. Ско ро сви ло го ра ше су по гу бље ни, по пра ви лу на раз не мон-
стру о зне на чи не. Та зби ва ња та ко ђе су оста ви ла ду бок траг у се ћа њи ма 
ма ло број них пре жи ве лих, и о све му то ме је са чу ва но до ста по да та ка. 

У пр вом из ве шта ју о Ја се нов цу, из да том 1942. го ди не, сто ји да је 
при ли ком њи хо вог спро во ђе ња у Ја се но вац од 1.000 пре о ста лих ло го-
ра ша у Кра пју стра да ло њих око 200. Су тра дан, по до ла ску у Ци гла ну, 
на муч ки на чин уби јен је нео д ре ђен број ло го ра ша, чи ја су те ла по том 
ка ми о ни ма од во же на на траг у Кра пје и та мо по ко па на.1

Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на на во ди да је 
због обил них ки ша и по пла ва у том пе ри о ду, и са мим уста ша ма по ста ло 
ја сно да не мо гу одр жа ти ло го ре Кра пје и Бро чи це, па су сто га од лу чи ли 
да их рас фор ми ра ју. Ко ми си ја је на осно ву све до че ња Ива на Фи лип чи ћа, 
Ми је Ауфер бе ра, Ота Бре је ра (Breyer), Је шуе Аби ну ма, Ја ко ба Да но на, 
Бран ка Или ћа и Ру дол фа Сло ве не ца за кљу чи ла сле де ће: око 15. но вем-
бра 1941. го ди не Лу бу рић је на ре дио да се по ко љу сви не спо соб ни за 
рад (600–700), а још 85 за то че ни ка је на исти на чин стра да ло за то што 
што су мо ли ли бо љу хра ну. У исто вре ме у ло го ру број II је уби је но око 
50 Је вре ја по на ре ђе њу Љу бе Ми ло ша с ци љем да се уте ра страх у ко сти 
они ма ко ји „не ће да ра де бр зо“. Пре о ста лих 700 ло го ра ша је пре ба че-
но у ло гор бр. III Ци гла ну. По окон ча њу тог де пор то ва ња у жи во ту их 
је оста ло са мо 250 и они су би ли пр ви за то че ни ци Ци гла не. На осно ву 
из не тих по да та ка мо же се за кљу чи ти да је за вре ме ли кви да ци је ло го ра 
Кра пје и Бро чи це и се лид бе за то че ни ка у Ци гла ну стра да ло од 1.185 до 
1.285 љу ди.2

Ђор ђе Ми ли ша све до чи о бро ју ло го ра ша не по сред но пре ли кви-
да ци је: „У ло го ру II Ја се нов цу, уда ље ном от при ли ке 6 км од ци гла не, 
би ло је нај ви ше 2.500 Жи до ва“. Не што ка сни је ка же да „укуп но је би ло 
упо сле но дви је хи ља де за то че ни ка“, не пре ци зи ра ју ћи ко ли ко је би ло 
Ср ба а ко ли ко Је вре ја. На осно ву ње го вог ис ка за, из гле да да је око 2.225 
љу ди стра да ло при ли ком ли кви да ци је ло го ра Кра пје и Бро чи це, као и 
при ли ком ру ше ња Бро чи ца, а у Ци гла ну је сти гло око 425 за то че ни ка.3

Исказе не по сред них све до ка срп ске на ци о нал но сти, ко ји су о 

1 Јасеновачкилогор.Искази.., стр. 43-44.
2 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 41-42.
3 Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 78-79.
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сво јим стра да њи ма из ве сти ли чи нов ни ке Ко ме са ри ја та за из бе гли це и 
пре се ље ни ке у Бе о гра ду, об ја вио је Ан тун Ми ле тић, а Је вре ји су слич но 
учи ни ли у књи зи СећањаЈеврејаналогорЈасеновац.

Ка ко по зно је сен ско вре ме 1941. го ди не по ста је све хлад ни је, а 
ки ше све че шће и ја че, та ко це ло под руч је око Ја се нов ца, укљу чу ју ћи 
и Кра пје и Бро чи це, оста је под во дом. По чет ком дру ге де ка де но вем бра 
(у не ким из во ри ма 10, а у дру гим 14. но вем бра), во да је би ла то ли ко на-
до шла у Бро чи це, да су уста ше од лу чи ле да све за то че ни ке из ве ду из 
ло го ра, а да из ве стан број њих пре ба це у Кра пје, а остале на про стор 
ци гла не у не ка да шњем вла сни штву Ба чи ћа, у не по сред ној бли зи ни се ла 
Ја се но вац. Пре ма ре чи ма Ву ка ши на Же гар ца, у ча су се лид бе у Бро чи-
ца ма је би ло укуп но око 3.000 љу ди, 570 Ср ба и оста ло (2.430) су били 
Је вре ји1, док Ре ља Ми ла но вић из но си по да так о 450 Ср ба и 500 Је вре ја.2 
Же га рац на по ми ње да је то ком пре се ља ва ња, број од око 3.000 ло го ра ша 
у Бро чи ца ма пре по ло вљен, од но сно да их је стра да ло 1.500 за то че ни ка. 
Од око 570 Ср ба, ко ли ко их је пре ма Же гар цу би ло у Бро чи ца ма, не што 
ма ње од 200 њих је пре ба че но у Кра пје. Он не зна ко ли ко их је уби је но 
на пу ту до Кра пја, али су сва ка ко сви пре жи ве ли би ли ли кви ди ра ни на 
Бад њак, 24. де цем бра, за јед но са Је вре ји ма. У ис ка зу гру пе ло го ра ша из 
Би је љи не3 по ми ње се број од око 200 Ср ба пре ба че них у Кра пје по ме ну-
тог да на, али од њих са зна је мо и да је већ на пу ту уби је но њих око 30, 
док Си мо Ђур ко вић го во ри да је се лид ба ор га ни зо ва на прет ход ног да на, 
13. но вем бра, и да је у Кра пје упу ће но 250, од но сно 280 Ср ба а на пу ту 
их је уби је но око 50. Дра го Чо ла ко вић ка же да је пре се ље ње ло го ра ша 
из Бро чи ца за по че ло 13. но вем бра та ко што су та да из дво је ни бо ле сни 
да би „се пре ме сти ли у не рад ни ло гор Кра пје“ и та гру па је бро ја ла 260 
Ср ба.4

Све што се до га ђа ло око пре се ље ња ло го ра ша из Бро чи це у Ци-
гла ну де таљ но су опи са ли пре жи ве ли за то че ни ци у сво јим све до че њи ма. 
Пре ма Же гар цу, „се лид ба“ се до го ди ла 14. но вем бра, и од 300 Ср ба ко ји 
су де пор то ва ни у Ци гла ну, су тра дан, 15. но вем бра, у жи во ту их је оста-
ло око 120, што зна чи да је том при ли ком уби је но око 180 Ср ба. На исти 
број на и ла зи мо и у из ја ва ма гру пе Ср ба из Би је љи не (ко ји на во де да је 
пре се ље ње оба вље но 15. но вем бра), док Си мо Ђур ко вић из но си по да так 
да је у Бро чи цу до шло са мо 80 љу ди, а да је на ру ше њу ба ра ка у Бро чи-

1 А. Ми ле тић, н.д., стр. 224-225.
2 Исто, стр. 278.
3 Исто, стр. 243.
4 Д. Х. Чо ла ко вић, н.д., стр. 58-59.
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ца ма оста ло да ра ди њих 120. Ре ља Ми ла но вић на во ди да је та да оста ло 
да ра ди 80 Ср ба и да су од мах са хра ни ли 15 уби је них Је вре ја ко ји су у 
Бро чи ца ма оста вље ни због ста ро сти и бо ле сти. „Њих су уста ше по у би-
ја ли пред на ма ле тва ма, ко че ви ма и бо де жи ма.“1 Чо ла ко вић пре но си да 
је 14. но вем бра кре нуо  тран спорт од 1.200 љу ди у Ци гла ну (ве ро ват но 
ми сли и на Ср бе и на Је вре је), али је њих 100 вра ће но да ру ше ба ра ке.2

На осно ву тих по да та ка мо же мо твр ди ти да је по ло ви ном но вем-
бра из Бро чи ца у Кра пје упу ће но из ме ђу 200 и 280 Ср ба, да их је ус пут 
уби је но из ме ђу 30 и 50, да су сви они ли кви ди ра ни до кра ја 1941. го ди не. 
Та ко ђе са зна је мо да је од оних ко ји су упу ће ни у Ци гла ну стра да ло око 
180 њих или то ком са мог пу та, или пр ве но ћи у Ци гла ни услед смр за ва-
ња.

Пре ма до ступ ним по да ци ма за кљу чу је мо да је на ру ше њу ба ра ка 
у ло го ру Бро чи це 15. но вем бра оста ло да ра ди из ме ђу 60 и 120 Ср ба. Као 
„ис по моћ“ тој гру пи, уста ше су тра дан до во де из ме ђу 16 и 60 Је вре ја из 
Ци гла не, а ве ро ват но истог да на до ла зи и но ва гру па од око 100 Ср ба са 
Кор ду на. Због, ка ко је ре че но, на вод ног по ку ша ја бек ства, уста ше 17. и 
18. но вем бра уби ја ју укуп но 76 Ср ба са Кор ду на. Ре ља Ми ла но вић ка же 
да се тај зло чин де сио 21. но вем бра због по ку ша ја бек ства че тво ри це Ср-
ба из Кар лов ца. Пре ма ње го вим ре чи ма, уста ше су по стро ји ле око 140 
Ср ба и 200 Је вре ја да гле да ју ег зе ку ци ју дво ји це бе гу на ца (дру га дво ји-
ца су прет ход но уби је на), да би по сле то га ло го ра ши би ли на те ра ни на 
„пли ва ње“ у ле де ној во ди око ло го ра. Тог да на је ре ги стро ва но 76 мрт-
вих. Ру ше ње је за вр ше но по сле 20. но вем бра, да би по том ло го ра ши ма 
би ло на ре ђе но да ко па ју ру пу „за креч“, од но сно ра ку за 80 љу ди, у ко јој 
је истог да на са хра ње но 56 ста ра ца, Ср ба, Је вре ја и ма њи број Хр ва та. У 
ту ру пу су спу шта ни ле ше ви и дру гих уби је них за то че ни ка, ме ђу ко ји ма 
је 23. но вем бра би ла гру па Ср ба из Ци гла не, као и сви ко ји су ра ди ли на 
ру ше њу ба ра ка ло го ра Бро чи це.

Чо ла ко вић све до чи о гру пи од око 70 Ли ча на ко је уста ше до во де 
за вре ме ру ше ња Бро чи ца. Због по ку ша ја бек ства дво ји це ло го ра ша (ко-
ји су ухва ће ни и уби је ни), при ре ђе но је „пли ва ње“ рад ни ка Ли ча на ко ји 
су ра ди ли на ру ше њу, и та да је њих око 30 стра да ло, а уби ја ња су на став-
ље на до кра ја да на.3 Из те гру пе Ли ча на пре жи ве ло је са мо њих из ме ђу 
20 и 25 и они су кра јем но вем бра вра ће ни на зад у Ци гла ну.

И ов де из два ја мо све до че ње Дра га Свје тли чи ћа због то га што из-

1 А. Ми ле тић, н.д., стр. 278-279.
2 Д. Х. Чо ла ко вићн.д., стр. 58-60.
3 Исто, стр. 66-67.

ДушанНикодијевић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

195

но си по дат ке ко ји се по вре мен ским од ред ни ца ма не по кла па ју са оста-
лим ис ка зи ма, јер се, пре ма ње го вим ре чи ма, све опи са но зби ва ло не ко-
ли ко да на ра ни је. По ње му, уста ше већ 4. или 5. но вем бра из два ја ју око 
150 ста рих и бо ле сних Ср ба и упу ћу ју их у Кра пје да се та мо „опо ра ве“. 
Он из но си да је ка сни је са знао „да је тај ло гор, у ко јем је би ло не ко ли-
ко хи ља да Ср ба и Жи до ва пот пу но ли кви ди ран на тај на чин, да су сви 
за то че ни ци у ње му по би је ни“1, укљу чу ју ћи и већ по ме ну тих 150 Ср ба. 
По сле то га, 9. но вем бра из да то је на ре ђе ње да пре о ста лих 240 Ср ба бу де 
пре ба че но у Ци гла ну, али су из тран спор та њих 62 (ме ђу њи ма је био и 
Свје тли чић) вра ће ни у Бро чи це да ра де на ру ше њу ло го ра, да би им су-
тра дан, 10. но вем бра, уста ше по сла ли у ис по моћ 65 Је вре ја. Сле де ћих 
да на до во ђе ни су но ви ло го ра ши: 11. но вем бра 110 Ср ба, 13. но вем бра 
200 ста ри јих Је вре ја из Са ра је ва, те 14. и 15. но вем бра 108 Ср ба и 135 
Је вре ја (Ан тун Ми ле тић из два ја до ку мент од 18. но вем бра где сто ји да је 
из Са ра је ва 16. но вем бра по сла та 171 ко му ни ста и чет ни ка, при пад ни ци 
је вреј ске, пра во слав не, ри мо ка то лич ке и ислам ске ве ро и спо ве сти).2 По 
Свје тли чи ће вој ра чу ни ци про из и ла зи да је око 15. но вем бра у Бро чи ца-
ма би ло укуп но око 280 Ср ба и 400 Је вре ја. Он по ми ње не ко ли ко зло чи-
на. Већ 12. но вем бра због при ја ве уста шког до у шни ка, Је вре ји на зва ног 
Бу гар, сви ло го ра ши су мо ра ли да „пли ва ју“ у 75 сан ти ме та ра ду бо кој 
во ди. То се де си ло и по сле два да на, 14. но вем бра, и та да је стра да ло 
77 ло го ра ша, а истог да на, по под не, уста ше и Бу гар су за кла ли још 16 
Ср ба. Као и оста ли, Свје тли чић ка же да је ру ше ње за вр ше но по сле 20. 
но вем бра, да су за тим ко па ли „ру пу за креч“ у ко јој су са хра ни ли уби је не 
ло го ра ше, док се он са пре жи ве ли ма вра тио у Ци гла ну 28. но вем бра. За 
раз ли ку од оста лих, Свје тли чић сма тра да је пре жи ве ло њих 37.

Ка да се из но се за кључ ци о бро ју жр та ва при ли ком ру ше ња ло го-
ра Бро чи це, мо же се го во ри ти о бро ју жр та ва то ком по је ди нач них зло чи-
на, као и из ве сти посредна ра чу ни ца о укуп ном бро ју жр та ва од у зи ма ју-
ћи број пре жи ве лих од бро ја ло го ра ша ко ји су би ли у ње му или ко ји су 
до шли у вре ме ру ше ња ба ра ка. Ка да се са бе ру по је ди нач не жр тве до би-
ја се број од 97, пре ма све до че њу Свје тли чи ћа, и 136 пре ма све до че њу 
оста лих, а ако се на то до да 15 Је вре ја уби је них јер су уста ше про це ни ле 
да их због ста ро сти и бо ле сти и не тре ба пре ба ци ва ти у Кра пје, до би ја 
се број од 151 жр тве. Ре ља Ми ла но вић твр ди да је то ком ру ше ња би ло 
ан га жо ва но 340 ло го ра ша, а Дра го Свје тли чић 680 љу ди, та ко да од у зи-
ма њем ми ни мал них 20 и мак си мал них 37 пре жи ве лих до ла зи мо до бро ја 

1 А. Ми ле тић, н.д., стр.  369-371.
2 Исто, стр. 95-97.



196

од 303–320, од но сно 643–660 жр та ва. За кљу чак је да је пре ма из не тим 
све до че њи ма са мо то ком ру ше ња ло го ра Бро чи це стра да ло ми ни мал но 
303, а мак си мал но 660 љу ди.

Све до че ња Је вре ја да та у књи зи СећањаЈеврејаналогорЈасе
новац ни су обим на, де таљ на и по у зда на као Ср ба, што је и ра зу мљи во с 
об зи ром на то да су Ср би из ја ве да ли у Ко ме са ри ја ту већ 1942. го ди не, а 
Је вре ји тек по сле ра та, док је Егон Бер гер сво ја се ћа ња са ку пио у књи зи 
об ја вље ној 1966. го ди не.

Адолф Фри дрих је био у гру пи од 30 ло го ра ша ко ја је од ве де на 
да ру ши ба ра ке у ло го ру Кру шчи ца код Трав ни ка. То је тра ја ло 10 да на, 
а по вра так у Ја се но вац је до че ка ло њих 14. Фри дрих ни је пре ци зан ни 
кад је реч о вре ме ну ка да се од ви јао тај рад, а до дат ну за бу ну иза зи ва 
ка да на во ди да су се пре жи ве ли из те гру пе вра ти ли у ло гор Ја се но вац II 
не по сред но пре њи хо ве ли кви да ци је, и то у де цем бру: „Сли је де ћег да на 
на на сту пу за рад об ја вио је ло гор ник, да сви бо ле сни, сла би и они ко ји 
ми сле да не мо гу ра ди ти те же фи зич ке по сло ве, не ка се по ста ве на стра-
ну, да ће они ићи у дру ги ло гор гдје ће им би ти бо ље, јер не ће мо ра ти 
ра ди ти. Ов дје ће оста ти са мо здра ви и ја ки за то че ни ци, по што ће то би ти 
’рад ни ло гор‘. Ја ви ло се ско ро по ло ви на, око 700, и од мах им је на ре ђе-
но да спре ме сво је ства ри. Кре ну ли су за пар ми ну та на це сту, гдје их је 
че ка ло око 200 уста ша са строј ни ца ма, крам по ви ма и ло па та ма. Од ве ли 
су их пре ма нај бли жој шу ми, а за нај ви ше по ла са та чу ли смо стра шну 
пуц ња ву из строј ни ца, ко ја ни је тра ја ла ви ше од де сет ми ну та. Дру гог 
да на су уста ше ка ми о ном пре во зи ле рук са ке и де ке, оди је ла, ци пе ле и 
дру ге дроњ ке, па је на ма сви ма би ло ја сно шта се до го ди ло, тј. да они 
за и ста не ће ви ше мо ра ти ни шта да ра де. По би је не су за ко па ли у ис тој 
шу ми, а нас ’мла ђе и ја че‘ су пре се ли ли у ло гор Ја се но вац 3, на Ци гла ну, 
гдје су са мо не ки оста ли до зад њег да на ло го ра НДХ“1, на вео је у сво јој 
из ја ви Фри дрих. Пре ма том ис ка зу мо же се твр ди ти да је у Бро чи ца ма 
не по сред но пре ли кви да ци је ло го ра бо ра ви ло око 1.400 љу ди, од ко јих је 
по ло ви на, њих око 700, од мах по би је на, док је огром на ве ћи на оста лих 
стра да ла у Ци гла ни.

Ле он Ко ен твр ди, не на во де ћи та чан да тум, да „је око две до две и 
по хи ља де пот пу но ис цр пље них ло го ра ша би ло пре мје ште но у ло гор Ја-
се но вац IIIб – Ци гла ну... То пре ба ци ва ње за то че ни ка из вр ше но је у дви је 
гру пе. У пр вој гру пи су се ли ли нас мла ђе до три де сет го ди на, а у дру гој 
гру пи оста ле. Ми смо по шли већ ка сно по под не, а дру га гру па тек уве че 
по но ћи.“ Да ље са зна је мо да је из пр ве гру пе стра да ло око 100 љу ди, а 

1 СећањаЈевреја.., стр. 34-36.
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из дру ге гру пе још ви ше за то че ни ка, ма да се не на во ди та чан број. Да ље, 
ка да је он са пр вом гру пом сти гао пред ка пи ју Ци гла не, ви део је на сла-
га на те ла 400–500 усмр ће них. Ни је ја сно да ли су то би ли ле ше ви за то-
че ни ка из дру ге гру пе из Кра пја, или с не ког дру гог ме ста? Ка да се све 
то узме у об зир, пре ма ре чи ма Ко е на из Бро чи ца је кре ну ло 2.000–2.500 
љу ди, из те гру пе је си гур но стра да ло око 100 ло го ра ша, док се за још 
400–500 њих, то не мо же по у зда но твр ди ти. Да кле, пре ма Ко е ну, у Ци-
гла ну је сти гло из ме ђу 1.400 и 2.000 ло го ра ша и то, ве ро ват но, са мо Је-
вре ја1.

Егон Бер гер, го во ре ћи о истом до га ђа ју, из но си пре ци зни је, али 
до не кле дру га чи је ин фор ма ци је. Он твр ди да је гру па бо ле сних и ста ри-
јих љу ди бро ја ла 1.600 љу ди и да су они из Бро чи ца спро ве де ни у Кра пје 
(а не у Ци гла ну, ка ко чи та мо код Ко е на), те да је у Кра пје сти гло са мо 
њих 100, што зна чи да је та да уби је но 1.500 љу ди. У Бро чи ца ма је оста-
ло 1.900 ло го ра ша и они су по че ли да ди жу „ма ли на сип“ ра ди за шти те 
Ци гла не. По том на во ди да је 13. но вем бра по чи њен ма сов ни по кољ и да 
је од не ка да шњих 1.900 оста ло 1.100 ло го ра ша за пре ба ци ва ње у дру ги 
ло гор (зна чи уби је но је 800). Сле де ћег да на, 14. но вем бра по че ла је се-
лид ба и том при ли ком је стра да ло њих 50. На кра ју у Ци гла ни је сле де-
ћег да на оста ло жи вих са мо 600 ло го ра ша.2 Пре ма то ме, ка ко твр ди Егон 
Бер гер, не што пре ру ше ња ба ра ка у ло го ру Бро чи це је стра да ло 1.500, а 
то ком са ме ли кви да ци је тог стра ти шта 1.300, што укуп но из но си 2.700 
љу ди.

Ја ков Ати јас је у Ја се но вац до ве ден 19. сеп тем бра. Он све до чи 
да су јед ног да на због на до ла ска Са ве ло го ра ши из Ја се нов ца пре ба че ни 
у Кра пје и да се том при ли ком у бу ји ца ма „угу ши ло“ око 500 љу ди. У 
Кра пју је био 15 да на, за то вре ме ни су из во ђе ни на при си лан рад због 
ло ших вре мен ских усло ва, али је, с дру ге стра не, сва ки дан из два ја но 50 
до 100 Је вре ја ко ји би по том би ли ли кви ди ра ни. Он је пре жи вео за хва-
љу ју ћи чи ње ни ци што се до бро вољ но при ја вио за рад у „рад ни ло гор“ 
Ја се но вац. Пре ма том ис ка зу мо же се за кљу чи ти да је у Кра пју са мо у 
ро ку од 15 да на стра да ло од 750 до 1.500 љу ди, као и још 500 њих при-
ли ком тран спор то ва ња.3

Ја ков Ка би љо је пре жи вео па као Кра пја и био је ме ђу оних 400 за-
то че ни ка ко ји су као „ја чи и мла ђи“, сре ди ном но вем бра, би ли од ре ђе ни 
да бу ду пре ба че ни у Ја се но вац–Ци гла ну. По сле не ко ли ко да на у Ци гла ни 

1 Исто, стр. 141-142.
2 E. Бер гер, н.д., стр. 19-20, 23-25.
3 СећањаЈевреја.., стр. 74-75.
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им је при дру же на и гру па ло го ра ша из „Ја се нов ца 2“ (Бро чи це), та ко да 
се ту, по ње го вим ре чи ма, на шло 800 њих из два рас фор ми ра на ло го ра. 
У „Ја се нов цу 2“ оста ло је око 550 људи за тво ре них у ба ра ке, ко ји ма ни-
је до ста вље на хра на па су та ко би ли „пре пу ште ни не ми лој суд би ни“. 
„Пред сам Бо жић 1941, од ве де на је ма ња гру па од 50 за то че ни ка из Ци-
гла не на ру ше ње ба ра ка у ло гор Ја се но вац 2. Са мо се не ко ли ко од ових 
вра ти ло“, све до чи Ка би љо. Та мо су за те кли ле ше ве ло го ра ша ко ји су би-
ли оста вље ни да по мру у ба ра ка ма. Ка би љо на во ди и све до че ње јед ног 
за то че ни ка Бу га ри на, ко ји је био при мо ран да уче ству је у кла њу око 700 
ло го ра ша пре о ста лих у Кра пју. То се де си ло у но ћи из ме ђу 21. и 22. но-
вем бра. Пре ма на во ди ма јед ног уста ше, та да је по кла но 613 за то че ни ка.1

Ра ни је је већ по ми њан по да так Ал бер та Ма е стра да је кра јем ок-
то бра или у но вем бру из Кра пја у Ци гла ну пре ба че но око 450 љу ди, док 
је њих око 800 оста ло у Кра пју да би по том ли кви ди ра ни. Ти по да ци 
ско ро да се по ду да ра ју са они ма ко је на во ди Ка би љо. Не што ка сни је са-
зна је мо да је гру па ло го ра ша из Бро чи ца пре ба че на у Ци гла ну 11. но-
вем бра. На пр ви ма сов ни зло чин у Ци гла ни ни је се ду го че ка ло. Уста-
ше пред во ђе не Мак сом Лу бу ри ћем и Љу бом Ми ло шем су 14. но вем бра 
по би ле 120 но во при до шлих ло го ра ша у Ци гла ни. По сле не ко ли ко да на, 
он по сред но са зна је да је ло гор у Бро чи ца ма рас фор ми ран и да је та мо 
по би је но око 1.200 по след њих ло го ра ша. Те по дат ке је чуо од љу ди ко ји 
су их по ко па ли, а ве ћи на њих је та ко ђе стра да ла – од 60 ло го ра ша ко ји су 
од ве де ни да по ко па ју уби је не у ло го ру Бро чи це, жи вих се вра ти ло са мо 
25 за то че ни ка.2

Бо жо Шварц на гла ша ва да је јед не но ћи из ми тра ље за по би је на 
без ма ло по ло ви на од укуп ног бро је за то че них (4.000–5.000), док је дру-
га по ло ви на на те ра на да тр че ћим ко ра ком, бо са, иде ка 12 ки ло ме та ра 
уда ље ном Ја се нов цу. Од 2.000 до 3.000 ло го ра ша сти гло је 300–400, а 
по ло винма њих се смр зла пр ве но ћи.3

Злат ко Вај лер опи су је ли кви да ци ју ло го ра Кра пје сле де ћим ре чи-
ма: „Осни ва њем ло го ра Ја се но вац, ло гор у Кра пју је из гу био свој зна чај, 
па су уста ше при пре ми ле ње го ву пот пу ну ли кви да ци ју. Не ко ли ко да на 
пред ли кви да ци ју ло го ра из дво је на је гру па од 50 ло го ра ша ко ја је има ла 
за да так да ис ко па ду бок ја рак на се ве ро и сточ ној стра ни ло го ра, на вод но 
као по моћ ну бра ну у слу ча ју да про дре ре ка Струг. Кра јем ок то бра око 
18 ча со ва, пре ве че ре дат је знак за оп шти збор свих за то че ни ка. По што 

1 Исто, стр. 86-90.
2 Исто, стр. 122-123.
3 Исто, стр. 252.
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су сви из и шли на ме сто по стро ја ва ња, од јед ном је са свих стра на отво-
ре на ва тра из ми тра ље за и пу ша ка и та ко су ли кви ди ра ни сви пре о ста ли 
за то че ни ци из ло го ра Кра пје: по јед ној вер зи ји око 1.200, по дру гој ви ше 
од 2.000 за то че ни ка. Ра ни је у ту свр ху из дво је них пе де се так ло го ра ша 
ба ца ли су то ком це ле но ћи ле ше ве уби је них и ра ње них у већ ис ко па ну 
ра ку и до ју тра је за тр па ва ли. Ли кви да ци ју ло го ра из вр шио је уста шки 
нат по руч ник Пу дић зва ни ’Па ра ли за‘. Су тра дан је по ли кви да ци ји ло-
го ра, у Ја се но вац до ве де но де се так пре жи ве лих ло го ра ша из Кра пја. О 
све му ово ме при чао ми је Ми лан Ле ит нер, ро дом из Ва ра жди на, ко ји је 
при су ство вао ли кви да ци ји, а по том је са ло гор ском ар хи вом пре ба чен у 
Ја се но вац где је ра дио у ло гор ској ар хи ви. Уби јен је 1944. го ди не.“1

Пре ма већ по ме ну том ис ка зу Ива на Чин чур ка ко ји пре но си Мир-
ко Пер шен, од око 1.000 ло го ра ша у Кра пју оста ло је не ко ли ко де се ти на 
Је вре ја и око 50 ко му ни ста ко ји су пре ба че ни у Ја се но вац.2 Ако је по све-
до че њи ма пре о ста ло нај ви ше 100 пре жи ве лих, мо же се прет по ста ви ти 
да је стра да ло мак си мал но 900 ло го ра ша.

Као што се из прет ход но на ве де ног мо же ви де ти, све до чан ства о 
бро ју стра да лих од сре ди не до кра ја но вем бра су број на и ме ђу соб но се 
при лич но раз ли ку ју.

Та бе ла 4
Број жр та ва при ли ком ли кви да ци је Кра пја и Бро чи ца и пре жи ве ли у Ци гла ни

Ја се но вац – из ве штај из 
1942.

Кра пје 200
Ци гла на жи вих 800

Ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло-
чи на

Кра пје и Бро чи це 1.185–1.285
Ци гла на жи вих 250

Ђор ђе Ми ли ша Кра пје и Бро чи це 2225
Ци гла на жи вих 425

Ву ка шин Же га рац Бро чи це 1500
Гру па из Би је љи не Бро чи це – ру ше ње 303–660
Гру па из Би је љи не Ци гла на жи вих 120
Адолф Фри дрих Бро чи це 700

Ци гла на жи вих 700
Егон Бер гер Бро чи це и Кра пје 2.700

Ци гла на жи вих 600

1 Исто, стр. 321.
2 М. Пер шен, н.д., стр. 130.
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Ја ков Ати јас Кра пје 1.250–2.000
Ја коб Ка би љо Бро чи це или Кра пје 550–700

Ци гла на жи вих 750

Ал бер то Ма е стро
Кра пје 800
Бро чи це 1.200
Ци гла на жи вих 450

Ле он Ко ен
Бро чи це или Кра пје 500–600
Ци гла на жи вих (из Бро-
чи ца)

1.400–2.000

Бо жо Шварц
Кра пје и Ци гла на пр ве 
но ћи

3.800–4.850

Ци гла на жи вих 150–200
Злат ко Вај лер Кра пје 1.200–2.000
Иван Чин чу рак Кра пје 900

Ло го ра ши у Ци гла ни пре ли кви да ци је Кра пја и Бро чи ца и број 
пре жи ве лих по сле ли кви да ци је ко ји су пре ме ште ни у Ци гла ну

Нај ра ни је по дат ке о то ме да су ло го ра ши упу ћи ва ни у Ци гла ну 
на ла зи мо код Ал бер та Ма е стра и Ми ра Ауфер бе ра. Пре ма ре чи ма Ма-
е стра, ло гор је осно ван у ле то 1941. го ди не, а Ауфер бер је из Кра пја у 
ње га пре ба чен кра јем сеп тем бра.1

О бро ју за то че ни ка пре ли кви да ци ја ло го ра Кра пје и Бро чи це го-
во ри Ми ли во је Ни ко лић, ко ји је ра дио као елек три чар и 10. ок то бра је 
пре ме штен у Ци гла ну где је у ра ди о ни ци за те као око 20 за то че ни ка Је-
вре ја, као и још јед ног Ср би на.2

Ја коб Да нон је до ве ден у Ци гла ну из Кра пја по ло ви ном ок то бра, 
исто као и Злат ко Вај лер од ко га са зна је мо о „не ко ли ко сто ти на мла ђих 
и сна жни јих за тво ре ни ка, ма хом за на тли ја, ко ји су као пр ви упу ће ни у 
Ја се но вац“3. То по твр ђу је и Егон Бер гер док опи су је го вор та да ње му 
не по зна тог за по вед ни ка ко га су ло го ра ши слу ша ли при ли ком по стро-
ја ва ња. Био је то Вје ко слав Макс Лу бу рић и он им је та да („јед ног ок-
то бар ског да на“), ре као да је пре у зео упра ву, те да ће се ста ње бит но 
по пра ви ти („до бит ће те сво је ку па о ни це, би бли о те ке, ки но и све што је 

1 СећањаЈевреја.., стр. 13, 123.
2 А. Ми ле тић, н.д., стр. 277.
3 СећањаЈевреја.., стр. 20, 321.
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по треб но за ва ше ужи ва ње“). По сле тог го во ра, у Ци гла ну су пр во „оти-
шли струч ња ци, за тим њи хо ви по моћ ни ци“.1

О бро ју пре жи ве лих ко ји су по сле ли кви да ци ја ло го ра Кра пје и 
Бро чи це на ста ви ли за то че нич ке да не у Ци гла ни по сто ји ма ло по да та ка. 
Ви ше све до ка твр ди да је пре жи ве ло 120 Ср ба. Бо жо Шварц ис ти че да 
је у Ја се но вац сти гло 300–400 жи вих ло го ра ша из Кра пја, а да се се већ 
пр ве но ћи смр зла по ло ви на.2 Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва-
ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча твр ди да је де пор то ва ње из 
јед ног ло го ра у дру ги пре жи ве ло са мо 250 за то че ни ка. Они су би ли сме-
ште ни у отво ре не шу пе по ред не ка да шње ци гла не, по што су прет ход но 
гру пи са ни као Ср би, Је вре ји и Хр ва ти.3 С дру ге стра не, Ја ков Ка би љо 
све до чи да је до ве ден у Ци гла ну са гру пом од „400 мла ђих и ја чих за-
то че ни ка“, а по сле не ко ли ко да на је до шла још јед на гру па ло го ра ша из 
Бро чи ца, та ко да их је укуп но би ло 800. Пр ве но ћи је, по ње го вим ре чи-
ма, умр ло њих 50, што зна чи да је у Ци гла ни би ло око 750 за то че ни ка. 
Ал бер то Ма е стро по твр ђу је из ја ву Ка би ља са мо што је код ње га дру га-
чи ји број оних ко ји су се при ја ви ли за рад и ко ји су пре ме ште ни из Кра-
пја за Ци гла ну – око 450 љу ди. Чи та ју ћи не по у зда но све до чан ство Адол-
фа Фри дри ха, ин ди рект но мо же мо за кљу чи ти да је у Ци гла ну до ве де но 
700 љу ди.4 Егон Бер гер твр ди да је од 600 ло го ра ша ко ји су пр во бит но 
сти гли у Ци гла ну, по сле три да на у жи во ту оста ло њих 500, али су опет 
„до ла зи ли но ви, та ко да нас је би ло се дам сто ти на“. И по сле по ко ља и 
смр за ва ња ко ји су усле ди ли, се дам да на по до ла ску пр ве гру пе ло го ра-
ша, од но сно 21. но вем бра, у Ци гла ни је би ло око 700 за то че ни ка.5 Нај-
ве ћи број, из ме ђу 1.400 и 2.000, по ми ње Ле он Ко ен и до ње га до ла зи мо 
са мо по сред ним пу тем, што ово све до че ње чи ни по себ но не по у зда ним. 
На осно ву из не тих по да та ка мо же се за кљу чи ти да се број ло го ра ша у 
Ци гла ни по сле ли кви да ци ја ло го ра Кра пје и Бро чи це, кре тао од 150 до 
2.000, док је нај ре ал ни ја гор ња гра ни ца – 750 љу ди.

Број жр та ва у Ци гла ни 

На осно ву из во ра ко је смо до са да ко ри сти ли, до не кле се мо гу 
утвр ди ти раз ме ре по је ди них ма сов них зло чи на ко ји су по чи ње ни у Ци-

1 E. Бер гер, н.д., стр. 17-19.
2 СећањаЈевреја.., стр. 252.
3 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 41-42.
4 СећањаЈевреја.., стр. 36-37, 86-87, 118.
5 E. Бер гер, н.д., стр. 29.
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гла ни. По сле ли кви да ци је ло го ра Кра пје и Бро чи це, је ди ни ло гор у ко ме 
се вр ше зло чи ни би ла је Ци гла на, у Ко жа ри је ста ње ре ла тив но под но ш-
љи во, а Ста ра Гра ди шка још ни је би ла фор ми ра на као ло гор. Пре не ће-
мо и не ке про це не ло го ра ша о бро ју жр та ва, огра ни ча ва ју ћи се на 1941. 
го ди ну.

Из збир ке до ку ме на та Ан ту на Ми ле ти ћа мо же се ви де ти да је у 
пе ри о ду од 28. но вем бра до 30. де цем бра у Ја се но вац спро ве де но укуп но 
148 љу ди1.

Број ни све до ци твр де да је по ред пре жи ве лих 120 Ср ба, ко ји су 
у Ци гла ну до ве де ни из Бро чи ца 14. или 15. но вем бра, не ко ли ко да на ка-
сни је, од но сно кра јем но вем бра, до ве де но још из ме ђу 140 и 180 љу ди из 
Кар лов ца (Чо ла ко вић пре ци зи ра да их је би ло 142 и да су до шли око 28. 
но вем бра2), и сви они су би ли сме ште ни у јед ном ту не лу крај ци гла не. 
Ту су сви за јед но про ве ли ме сец да на и сва ког ју тра би би ло дво је–тро је 
мр тва ца, а стал но су при сти за ли но ви ло го ра ши. По ред њих, та мо се за-
те кло још око 30 љу ди ко ји су из дво је ни из тран спор та за Кра пје. Истог 
да на је до шла но ва гру па Ср ба се ља ка из Тр но ве код Би је љи не (из ме ђу 
36 и 40 љу ди), као и 12 Ср ба, рат них за ро бље ни ка из Не мач ке, ко је су 
уста ше ухва ти ле у За гре бу и спро ве ле у Ја се но вац. Из гру пе но во при-
до шлих се ља ка, њих осам је по ку ша ло бек ство, због че га су уста ше по-
би ле це лу ту гру пу. Чо ла ко вић ка же да је та да, то јест око 20. но вем бра, 
уби је но 40 Ср ба, док Же га рац твр ди да је сре ди ном но вем бра стра да ло 
око 200 љу ди, од но сно да је од ви ше од 250 љу ди оста ло њих 48 жи вих, 
укљу чу ју ћи ту и ње га са мог. Сле де ћег да на (21. но вем бра), уби је но је 
још 60 Ср ба, а по сле је у рад ном ло го ру оста ло њих 50. Тих 60 за то че-
ника је мо рао да из дво ји Сло бо дан Ми ћић по на ре ђе њу Ми ло ша и Лу-
бу ри ћа. Од гру пе из Кар лов ца пре жи ве ло је са мо дво је љу ди, а убр зо је 
до ве де но и истог да на уби је но 60 Ср ба из Сла вон ске По же ге.3

Ужа са ва ју ће раз ме ре зло чи на ко ји су се зби ва ли од мах по до ла-
ску за то че ни ка у Ци гла ну, мо гу се са гле да ти у се ћа њи ма Его на Бер ге ра, 
ко ји твр ди да је од 700 љу ди ко ли ко је би ло тре ћег да на од њи хо вог до ла-
ска (14. но вем бра), сед мог да на ују тру, тј. 21. но вем бра, оста ло са мо 16 
пре жи ве лих.4 Да кле, стра да ло је 684 љу ди.

За зло чи не у пр вој по ло ви ни де цем бра пре но си мо по дат ке из све-
до че ња Дра ге Свје тли чи ћа. Та да је стра да ло из ме ђу 251 и 261 за то че ни-

1 А. Ми ле тић, н.д., стр. 100-101, 108, 115-116.
2 Д. Х. Чо ла ко вић, н.д., стр. 65.
3 Исто, стр. 63-65; А. Ми ле тић, н.д., стр. 225-226, 233, 242-245, 312-314.
4 E. Бер гер, н.д., стр. 29-30.
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ка: 8. де цем бра је ис пред ба ра ке уби је но 50–60 Ср ба, а око 35 на гро бљу; 
12. де цем бра уби је но је 86 Ср ба; 15. де цем бра уби је но је око 80 Ср ба 
се ља ка из око ли не Са ра је ва, сви у до би око 30 го ди на.1

Због су ко ба Бран ка Ђу ји ћа, бер бе ри на из За гре ба, са јед ним уста-
шом, тач ни је због јед ног ша ма ра, уби је но је из ме ђу 26 и 31 ло го ра ша, 
ве ћи ном Ср ба, укљу чу ју ћи и Ђу ји ћа. Зло чин је из вр шен по на ред би Љу-
бе Ми ло ша, а по је ди ни све до ци су на ве ли да је ло го ра ше он лич но стре-
љао. Пре ма ра зним из во ри ма, то се до го ди ло 20. и 24. де цем бра.2

Из ме ђу 24. и 30. де цем бра 1941. до ве де но је 160–170 Је вре ја из 
Па кра ца, Сла вон ске По же ге, Но ве Гра ди шке и Бек те жа. Три че твр ти не 
њих од мах је ли кви ди ра но (не ко ли ко је са ди стич ки убио лич но Љу бо 
Ми лош), а убр зо је усле ди ла ли кви да ци ја оста лих Је вре ја за јед но са Ср-
би ма, а под ко ман дом по руч ни ка Му ји це.3

На Бад њак, 24. де цем бра при спе ло је од 60 до 221 но вих ло го ра-
ша, и та да је уби је но из ме ђу 60 и 500 љу ди. Од Во ји сла ва Пр ња то ви ћа 
са зна је мо да је 22. де цем бра уве че био у тран спор ту ко ји је упу ћен из 
Са ра је ва у Ја се но вац. У че ти ри те рет на ва го на на гу ра ни су 62 Ср би на, 
де вет же на та ко ђе срп ске на ци о нал но сти и 140 де во ја ка за ко је се не на-
во ди на ци о нал ност, да кле укуп но 211 осо ба. У Ја се но вац сти жу 24. де-
цем бра ују тру, као и гру па од 19 за то че ни ка из За гре ба. Пр ња то вић ка же 
да су та да при сти гле три гру пе: 62 са ра јев ска Ср би на 140 Је вре ја (очи-
глед но да је прет ход но на во ђе ње де во ја ка би ла гре шка – прим. ауто ра) 
и 19 За греб ча на, а ка сни је су са зна ли да је де вет же на од ве де но у Ста ру 
Гра ди шку. По по да ци ма из дру гих све до че ња тог да на је сти гло 60 Ср ба 
из Са ра је ва (јед ног је лич но за клао Љу бо Ми лош), ту се не спо ми њу Је-
вре ји, од но сно да је исти број уби јен.4 С дру ге стра не сто ји по да так да 
је из Са ра је ва сти гло од 20 до 30 Ср ба, да су они до ве де ни 22. или 23. 
де цем бра и, што је та ко ђе ва жно, да је та да у ло го ру би ло око 300 Ср ба.5 
Опет, по ка зи ва њу Ђор ђа Ми ли ше, на Бад њак, 24. де цем бра 1941. го-
ди не, уста ше су, под вођ ством Љу бе Ми ло ша, уда ра ју ћи их ма ље ви ма у 
гла ву по би ле 500 срп ских се ља ка из око ли не Ја се нов ца и за ко па ли их у 
ја му ко ју су жр тве прет ход но ис ко па ле.6

На Бо жић, 25. де цем бар, из вр шен је зло чин над Ср би ма из Па-

1 А. Ми ле тић, н.д., стр. 371-372.
2 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 19-20.
3 Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 255.
4 А. Ми ле тић, н.д., стр. 207-208, 246, 314.
5 Д. Х. Чо ла ко вић, н.д., стр. 73.
6 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 42-43.
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кра ца и Ли пи ка. Они су ухап ше ни у но ћи 23. на 24. де цем бра. Око је дан 
ују тру су по тр па ни у ва го не и тран спор то ва ни у Ја се но вац, где сти жу 
у 16.30 ча со ва. У ва го ни ма бо ра ве до 10 ују тру 25. де цем бра ка да их 
пре у зи ма ју уста ше из ло го ра и од во де пред Ци гла ну. Пре ма ра зним по-
да ци ма, до ве де но је из ме ђу 70 и 75 љу ди – уби је но је њих 27 до 40, а 
пре жи ве ло из ме ђу 32 и 47 љу ди. Зло чин це је пред во дио Љу бо Ми лош. 
Осим тих по да та ка, у ве зи са тим зло чи ном по сто је и тврд ње да је стра-
да ло 100 љу ди, као и да су Ср би из Па кра ца до ве де ни дан или два по сле 
Бо жи ћа.1 Ђу ро Ме дић, чи је све до че ње не мо же мо узе ти као по у здан из-
вор, пре но си да је тог да на уби је но 140 од 150 Ср ба из Кар лов ца, иако 
се тај зло чин по свој при ли ци до го дио око ме сец да на ра ни је. По је ди ни 
све до ци на во де да је уби је но из ме ђу 27 и 50 за то че ни ка2, а дру ги говоре 
из ме ђу три и 63 Ср би на, и да су у зло чи ни ма уче ство ва ли Ми лош, Ма-
ти је вић, Мо дрић, Мат ко вић и Та тек.3 На осно ву свих до ступ них по да та-
ка мо же мо за кљу чи ти да је на је дан од нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка 
уби је но од 27 до 63 Ср би на, пре ма не по у зда ним по да ци ма и до 100, а да 
је та да у јед ној ба ра ци ко ја је би ла ка па ци те та 200, бо ра ви ло 526 љу ди.4

Ми ша Да нон све до чи о зло чи ну на по стро ја ва њу на Бо жић 1941. 
го ди не ка да је за клан не по знат број ло го ра ша, као и да је по сле не ко ли ко 
да на Љу бо Ми лош на ре дио да се из стро ја из дво ји сва ки два де се ти за то-
че ник ка ко би ис про бао но ву „ма шин ку“. Ми лош је том при ли ком лич-
но убио 30 љу ди. Ђор ђе Ми ли ша, ме ђу тим, на во ди да је Љу бо Ми лош 
шмај се ром по стре љао не ко ли ко сто ти на за то че ни ка.5

По што из опи са зло чи на не мо же мо би ти си гур ни да ли се ра ди о 
истим зло чи ни ма о ко ји ма го во ре дру ги све до ци, при ну ђе ни смо да по-
себ но из дво ји мо зло чи не ко ји су се до го ди ли 26. и 27. де цем бра, ка да је 
уби је но око 60, од но сно 75 Ср ба.6

Је дан зло чин се на ро чи то уре зао у пам ће ње пре жи ве лих све до ка. 
То је пр ви зло чин у Ци гла ни над бо ле сним за то че ни ци ма, што ће ка-
сни је по ста ти уоби ча је на зло чи нач ка прак са. Из ме ђу 26. и 30. де цем бра 
из ба ра ке је из ве де но од 113 до 130 Ср ба ко ји због бо ле сти ни су би ли 
спо соб ни за рад, мно ги од њих су прак тич но би ли на са мр ти, сви су том 

1 А. Ми ле тић, н.д., стр. 208, 246, 272-273. 314, 350-351; Д. Х. Чо ла ко вић,  н.д., 
стр. 75-76.

2 А. Ми ле тић, н.д., стр. 280; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 42-43.
3 А. Ми ле тић, н.д., стр. 372; Д. Х. Чо ла ко вић, н.д., стр.73-75. 
4 А. Ми ле тић, н.д., стр. 271-273.
5 СећањаЈевреја.., стр. 57-58; Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 254.
6 А. Ми ле тић, н.д., стр. 273, 280.
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при ли ком бру тал но по у би је ни.1 
По след њег да на 1941. го ди не, 31. де цем бра, ло гор ни ци Сло бо дан 

Ми ћић и Шпи лер, ина че и са ми за то че ни ци, по на ред би уста ша из два ја-
ју 74 Ср би на и 82 Је вре ји на ко ји ће убр зо би ти ли кви ди ра ни.2

Не на во де ћи ка да се то до го ди ло, Егон Бер гер по ми ње му че ње и 
уби ство пе то ри це пра во слав них све ште ни ка. Зло чин це је у том кр ва вом 
пи ру пред во дио Љу бо Ми лош, а у ње му је уче ство вао и де чак уз ра ста од 
са мо 12 го ди на. Осим то га, Бер гер по ми ње и ли кви да ци ју 200 Ср ба се-
ља ка из око ли не Ши да сре ди ном де цем бра; тим зло чи ном је ру ко во дио 
уста шки по руч ник зва ни Му ји ца. Да ље, чи та мо о стра да њу пе то ри це 
Је вре ја ко је је усмр тио Љу бо Ми лош, а би ли су тек при сти гли у гру пи 
са Его но вим бра том и оцем (27. де цем бра), док се нај ма сов ни ји зло чин 
де сио по сле дру гог Лу бу ри ће вог го во ра. Не зна се тач но ког да ту ма, али 
је по зна то да је Лу бу рић пре ки нуо бо жић не пра зни ке и по стро ја ним ло-
го ра ши ма са оп штио да ће ста ри и бо ле сни би ти упу ће ни на опо ра вак у 
Ђа ко во. Та да је, за крат ко вре ме, ва тром из ми тра ље за уби је но 1.200 љу-
ди. Док је Лу бу рић го во рио пред њим је у стро ју би ло 2.000 за то че ни ка.3

Адолф Фри дрих са оп шта ва да су по ње го вом до ла ску у Ци гла ну 
сва ког да на при сти за ли „но ви тран спор ти из свих кра је ва НДХ, а нас је 
би ло све ма ње“. Јед не но ћи у де цем бру за кла но је 19 за тво ре ни ка, а од 
ба ти на умр ло је још че тво ро љу ди (укуп но 23).4

Ал бер то Ма е стро, за ко га смо кон ста то ва ли да ни је по у здан из-
вор, на во ди ка ко је Лу бу рић „на ре дио да се по ку пи око 500 ста рих за то-
че ни ка и не моћ них за рад“, али из ње го вог све до че ња ни је ја сно да ли 
је то на ре ђе ње из вр ше но и да ли су „по ку пље ни“ уби је ни. У на став ку 
твр ди да у ло го ру ни кад ни је би ло ви ше од 6.000 за то че ни ка, а да је по-
чет ком зи ме бро јао око 2.500 ло го ра ша.5 

Во ји слав Пр ња то вић пре ци зи ра да су се уста ше др жа ле прин ци-
па да у ло го ру ни у јед ном ча су не сме би ти ви ше од 1.000 за то че ни ка, па 
ка ко по сле 25. де цем бра стал но при сти жу но ви тран спор ти, при до шле 
од мах по до ла ску уби ја ју. То се од ви ја сва ко днев но до кра ја ја ну а ра и 
пре ма про це на ма оних за то че ни ка ко ји су ра ди ли на по ко па ва њу жр та ва, 
у том пе ри о ду уби је но је 3.000–4.000 љу ди.6 Слич ни ис каз дао је и Сте во 

1 Исто, стр. 273, 280-281, 372; Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 256.
2 А. Ми ле тић, н.д., стр. 372.
3 E. Бер гер, н.д., стр. 31-32, 40-41, 43-46.
4 СећањаЈевреја.., стр. 33-37.
5 Исто, стр. 124.
6 А. Ми ле тић, н.д., стр. 208.
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Си мић: „Но ве тран спор те Ср ба, ко ји су сти за ва ли у Ја се но вац, по чев ши 
од по ло ви це ме се ца но вем бра 1941. год.[ине] уста ше су од мах уби ја ли... 
Ме сеч но сти за ва ло је у Ја се но вац 4 до 5 тран спор та Ср ба из свих кра је-
ва, нај ви ше из Бо сне: У сва ком тран спор ту би ло је 30–200 Ср ба.“ Пре ма 
ре чи ма Си ми ћа, ме сеч но је уби ја но 120-1.000 за то че ни ка, што зна чи да 
је од по ло ви не но вем бра до кра ја де цем бра стра да ло 180–1.500 љу ди.1

Си мо Ђур ко вић твр ди да је од „ав гу ста 1941. до сре ди не ма ја 
1942. го ди не уби је но или по мр ло у ја се но вач ком ло го ру и то уну тар са-
мог тог ло го ра, што је но тор но и по зна то око 10–12 хи ља да за то че ни ка, 
а од то га две тре ћи не Ср ба, да кле 8000... Ко ли ко је пак Ср ба по би је но 
из ван ло го ра и оних број них пар ти ја и тран спо ра та ко ји су упу ћи ва ни у 
Ја се но вац, не зна се...“2

Егон Бер гер је по ко па вао жр тве од де цем бра 1941. а све до чи да 
је днев но стра да ло 200-300 љу ди, док је Ја коб Фин ци, ко ји је исти по сао 
ра дио са мо 10 да на (у зи му 1941/42, али не зна мо тач но ког ме се ца), за 
осам да на по ко пао око 3.000 уби је них.3

Све до ци Хин ко Штај нер (Ste i ner) и Егон Бер гер твр де да су од 
де цем бра 1941. до кра ја фе бру а ра 1942. го ди не при сти за ли тран спор ти 
по хап ше них Ср ба из Сре ма, Сла во ни је и Бо сне у ко ји ма је би ло од 100, 
па по не кад и до 3.000 љу ди, и сви су они уби је ни на ве ли кој ле ди ни у 
бли зи ни Ве ли ке Ко шу та ри це. За њи хо во по ко па ва ње би ло је за ду же но 
80 ло го ра ша, а је ди ни пре жи ве ли од њих је Егон Бер гер. Он твр ди да је 
те зи ме по би је но око 50.000 љу ди. У овом слу ча ју за гор њу гра ни цу мо-
же се узе ти на ве де ни број, а за до њу од 200 до 300 жр та ва днев но, ка ко 
је Бер гер из нео у ра ни јем све до че њу. Зна чи, у пе ри о ду од де цем бра 1941. 
до фе бру а ра 1942. го ди не стра да ло је од 18.000 до 27.000 љу ди, а у де-
цем бру од 6.200 до 9.300 љу ди.4

На кра ју ће мо на ве сти ве о ма зна ча јан из вор, а то је спи сак ло-
го ра ша кра јем 1941, ко ји је на чи нио Иси дор Ле ви. У ње му је по пи са но 
1.189 ло го ра ша, а од тог бро ја умр ло је 362 за то че ни ка.5

1 А. Ми ле тић, н.д., стр. 217.
2 Исто, стр. 324-325.
3 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 23-25.
4 Исто, стр. 43-44.
5 А. Ми ле тић, н.д., стр. 117-142; М. Пер шен, н.д.,стр. 153; Иако Ми ле тић ка же 

да је овај до ку мент из 1941. го ди не, не сум њи во је да је он на стао нај ра ни је, сле де ће, 
1942. го ди не, јер је за не ко ли ци ну ло го ра ша на ве де но да су умр ли те го ди не. Пер шен 
на по ми ње да је спи сак про на ђен у са мом ло го ру 1945. го ди не. Код Пер ше на на и ла зи-
мо на број од 270 умр лих и уби је них, јер он сма тра да се у об зир мо гу узе ти ло го ра ши 
код ко јих је стрикт но на ве де но да су умр ли или уби је ни, док ми сма тра мо да је стра дао 

ДушанНикодијевић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 8, 2016.

207

Та бе ла 5
Број жр та ва ма сов них зло чи на у Ци гла ни

Зло чин да тум број жр та ва
Уби ство гру пе Ср ба из Кар лов ца око 28. но вем бра 140–180
Уби ство због по ку ша ја бекства 
Срба сељака из Трнове

око 20. новембра 40–200

Уби ство гру пе Ср ба 21. но вем бар 60
Уби ство пр вих ло го ра ша (Егон 
Бер гер)

21. но вем бар 684

Уби ство Ср ба из Сла вон ске По же-
ге

крај но вем бра 60

Уби ство гру пе Ср ба (Дра го Свје-
тли чић)

8. де цем бар 85–95

Уби ство гру пе Ср ба (Дра го Свје-
тли чић)

12. де цем бар 86

Уби ство Ср ба из Са ра је ва (Дра го 
Свје тли чић)

15. де цем бар 80

Уби ство Ср ба се ља ка из Ши да 
(Егон Бер гер)

сре ди на де цем бра 200

Уби ство због Бран ка Ђу ји ћа 20–24. де цем бар 26–31
Уби ство гру пе Је вре ја (Ђор ђе Ми-
ли ша)

24–30. де цем бар 160–170

Бад њак 24. де цем бар 60–500
Бо жић 25. де цем бар 27–100
Уби ство гру пе Ср ба 26. де цем бар 60
Уби ство гру пе Ср ба 27. де цем бар 75
Уби ство гру пе Је вре ја 27. де цем бар 5
Уби ство бо ле сних Ср ба 26–30. де цем бар 113–130
Уби ство гру пе Ср ба и Је вре ја 31. де цем бар 156
Уби ство срп ских све ште ни ка но вем бар или де цем-

бар
5

Ђа ко во не ма по да та ка 1.200
Иси дор Ле ви не ма по да та ка 362
Адолф Фри дрих де цем бар 23
Але бр то Ма е стро нема података 500
Укуп но 4.207–4.962

сва ко по ред чи јег име на је убе ле жен да тум.
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Та бе ла 6
Број жр та ва у Ци гла ни пре ма про це ни ло го ра ша

Сте во Си мић 180–1.500
Егон Бер гер 6.200–9.300
Ја коб Фин ци ми ни мум 3.000

Ло го ри Ко жа ра и Ста ра Гра ди шка

Пр во по ми ња ње ло го ра Ко жа ра на ла зи мо ко д Адол фа Фри дри ха 
ко ји је ту пре ба чен 19. де цем бра 1941. го ди не. „То је био је дан огром-
ни ма га цин, гдје су би ли смје ште ни по сто ла ри и кро ја чи. Њи ма је би ло 
мно го бо ље не го у дру гим ло го ри ма. Би ло их је све га 170, а има ли су бо-
љу хра ну и по ла кру ха на дан.“1 У оста лим из во ри ма на ла зи мо да је тај 
ло гор фор ми ран у ја ну а ру 1942. го ди не.

Иако Ста ра Гра ди шка ула зи у са став си сте ма кон цен тра ци о ног 
ло го ра Ја се но вац, то ком 1941. го ди не та мо зва нич но ни је био ус по ста-
вљен кон цен тра ци о ни ло гор, већ је по сто јао, да та ко ка же мо, оби чан 
за твор. Ло гор је зва нич но осно ван тек 19. фе бру а ра 1942. го ди не, За-
кон ском од ред бом о уки да њу Ка зни о ни це и за во да за при сил ни рад и 
ус по ста вља њем ви ше на мен ског кон цен тра ци о ног ло го ра.2 Ме ђу тим, по-
сто је по да ци да је већ у ма ју 1941. го ди не ту би ло за то че но 99 љу ди из 
Бо сан ске Гра ди шке, Но ве Гра ди шке и Сла вон ског Бро да.3

Ђу ро Ме дић ис ти че да је кра јем апри ла или по чет ком ма ја ухап-
ше на гру па од 28 Ср ба из Сла вон ског Бро да, ко ји су по сле за др жа ва ња 
у при тво ру, „осу ђе ни на за твор од 1 до 6 ме се ци и от пре мље ни у Ста ру 
Гра ди шку“. По сле ис те ка „ка зне“ пу ште ни су на сло бо ду, осим тро ји це, 
ко ји су од ве де ни у Ја се но вац и та мо ка сни је уби је ни.4

Ву ка шин Же га рац је ухап шен у Но вој Гра ди шки и био је у гру пи 
од 40 Ср ба ко ји су по сле „пре су де“ спро ве де ни у Ста ру Гра ди шку. Део 
њих је осло бо ђен, а оста ли ко ји ни су при ста ли да при ми ри мо ка то лич ку 
ве ру су за др жа ни. У тој гру пи је био и Же га рац ко ји са дру го ви ма (укуп-
но 24 Ср би на), оста је у Ста рој Гра ди шки до 24. сеп тем бра, ка да би ва ју 

1 СећањаЈевреја.., стр. 37.
2 Na ta ša Ma ta u šić,  Jasenovac1941.1945.Logorsmrtiiradnilogor, Ja se no vac–Za-

greb 2003, str. 99.
3 М. Пер шен, н.д.,стр. 234.
4 А. Ми ле тић, н.д., стр. 229-230.
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пре ме ште ни у Ја се но вац, тач ни је Бро чи це. У Ста рој Гра ди шки та да сме-
шта ју из бе гли це Хр ва ти, око 1.500–2.000 же на и де це из До њег Лап ца 
ко ји су „по бе гли ис пред чет ни ка“.1

Пра ву функ ци ју кон цен тра ци о ног ло го ра Ста ра Гра ди шка до би ја 
у де цем бру 1941. го ди не. Ту су 13. де цем бра спро ве де ни 37 за гре бач ких 
ма со на и пе то ри ца хр ват ских по ли ти ча ра (да кле, укуп но 42 љу ди), док 
су по ли тич ки и оста ли ка жње ни ци ко ји су се прет ход но ту на ла зи ли, 
пре ме ште ни у за твор у Срем ској Ми тро ви ци.

На Бо жић, 25. де цем бра 1941. го ди не у Ста рој Гра ди шки је осно-
ван жен ски ло гор. Та да до ла зи пр ва гру па же на из ло го ра у Ко прив ни-
ци, а убр зо и дру га гру па од 50 же на из за гре бач ког за тво ра.2 На осно ву 
из не тих по да та ка мо же се за кљу чи ти да је кра јем 1941. го ди не у Ста рој 
Гра ди шки би ло нај ма ње око 100 за то че ни ка оба по ла. За 1941. го ди ну 
не по сто је по да ци да су уну тар тог ло го ра вр ше на уби ства, али тре ба 
на по ме ну ти да је На та ша Ма та у шић, ко ри сте ћи не пот пун по пис жр та ва 
ра та из 1964. го ди не, на ве ла по да так о 340 жр та ва у Ста рој Гра ди шки.3 
За са да ни је мо гу ће уста но ви ти да ли су то би ле жр тве из са мог ло го ра 
или из ши рег под руч ја на се ље ног ме ста Ста ра Гра ди шка, па због то га тај 
по да так ни смо узе ли у раз ма тра ње.

За кљу чак

Се ћа ња, за пи си, ме мо а ри, днев ни ци и слич на гра ђа се у исто-
риј ској на у ци сма тра ју при лич но не по у зда ним из во ри ма. Та кви из во ри  
мо ра ју се по дроб но про ве ра ва ти и у по ре ђи ва ти ка ко са зва нич ним до-
ку мен ти ма раз ли чи те про ве ни јен ци је (др жав них вла сти и ин сти ту ци ја 
ра зних ни воа и са раз ли чи тих др жав но-прав них те ри то ри ја), та ко и са 
штам пом и дру гим из во ри ма, као и ме ђу соб но, не би ли се на тај на чин 
до шло до што ве ро до стој ни јег за кључ ка. Пре ма по ме ну тим из во ри ма 
тре ба за др жа ти од ре ђе ни сте пен не по ве ре ња, али се ни у ком слу ча ју не 
мо гу пот пу но од ба ци ти, по себ но у ис тра жи ва њи ма као што је ово, ка да 
су та кви по је ди нач ни за пи си ско ро је ди ни из вор.

У ис тра жи ва ње ни су ушла све до че ња ко је смо у стар ту про це ни-
ли као не ре ал на, јер би та ко на ше ис тра жи ва ње из гу би ло сми сао, по што 
би за прет по ста вље ни мак си мал ни број жр та ва мо ра ла би ти узе та број ка 

1 Исто, стр. 221-222.
2 Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 177, 183-188; Koncentracionilogori.Dokumentiustaškog

terora, (Cr na Lo kva Kor dun), 1944 (re pr. Ja se no vac, s. a.), str. 101.
3 Н. Ма та у шић, н.д.,стр. 99.
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од не ко ли ко де се ти на хи ља да љу ди, што би де за ву и са ло мно га аутен-
тич на све до че ња и ре ал не про це не пу тем ко јих смо по ку ша ли да до ђе мо 
до ба рем при бли жно ве ро до стој ног ре зул та та. При ме ра ра ди, та ко Са-
ло мон-Мо ни ка Му са фи ја на во ди да је стра да ло „днев но и по 100 љу ди, 
Је вре ја и Ср ба, без раз ли ке“1, а Еш реф Бад ње вић твр ди да је до ње го вог 
до ла ска у ло гор (10. де цем бра), „да кле од при ли ке за три мје се ца, би ло 
по у би ја но пре ко сто ти ну ти су ћа љу ди“. Ни смо узе ли у раз ма тра ња ни 
по је ди нач не зло чи не ко је овај за то че ник на во ди. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
у том пе ри о ду (кра јем де цем бра 1941. и по чет ком ја ну а ра 1942. го ди не) 
сва ко днев но је би ло уби ја но по 100, 200 или 300 љу ди.2 Ко нач но, Егон 
Бер гер, на при мер, по ми ње да је у ок то бру и но вем бру уби је но 20.000, а 
до кра ја де цем бра 40.000 љу ди.3

Ка да го во ри мо о бро ју жр та ва у си сте му ло го ра Ја се но вац, де лу је 
нам ло гич но да би смо нај ви ше по ве ре ња мо гли има ти у из ја ве све до ка 
ма сов них зло чи на. Пре ма тим све до че њи ма, у то ку 1941. го ди не уби је-
но је из ме ђу 5.169 и 6.142 за то че ни ка. Иако смо се тру ди ли да ана ли зом 
све до че ња о ма сов ним зло чи ни ма из бег не мо по на вља ња и пре кла па ња, 
све сни смо то га да је не мо гу ће ис кљу чи ти из ве сну гре шку, и да у по је-
ди ним слу ча је ви ма и на ве де ни ми ни мал ни број не од го ва ра ствар но сти, 
али оправ да но сма тра мо да смо се у овом ис тра жи ва њу при бли жи ли нај-
ве ро ват ни јем бро ју жр та ва.

При ли ком ана ли зе про це на све до ка о то ме ко ли ки је био број жр-
та ва у на зна че ном пе ри о ду, ве ро ват но ћа гре шке је и ве ћа. О то ме го во ри 
и ра спон ми ни мал ног и мак си мал ног бро ја ко ји, кад са бе ре мо про це не 
за жр тве у ло го ри ма Кра пје и Бро чи це, уз број за то че ни ка ко ји су стра да-
ли при ли ком њи хо ве ли кви да ци је и про це ну за Ци гла ну, из но си од 2.225 
до 17.275, од но сно 19.900 љу ди. Ства ран број је по свој при ли ци не где 
из ме ђу.

Чла но ви Зе маљ ске ко ми си је Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на 
оку па то ра и њи хо вих по ма га ча про це ни ли су да је у Кра пју и Бро чи ца ма 
стра да ло 8.000 за то че ни ка.4

У По и ме нич ном по пи су жр та ва Кон цен тра циј ског ло го ра Ја се но-
вац, ко ји се мо же ви де ти и на сај ту Спо мен-под руч ја Ја се но вац, на ве ден 
је број од 10.462 жр тве за 1941. го ди ну.5 На та ша Ма та у шић, по зи ва ју ћи 

1 СећањаЈевреја.., стр. 23
2 Концентрационилогори..,н.д., стр.  27-41.
3 E. Бер гер, н.д., стр. 39.
4 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 42.
5 SpomenpodručjeJasenovac, http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6284 
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се на не пот пун по пис жр та ва ра та из 1964. го ди не, из но си по да так о 
10.522 жр тве (Ја се но вац – 10.182 и Ста ра Гра ди шка – 340).1 Те про це не 
смо тре ти ра ли у окви ру на шег ис тра жи ва ња и скло ни смо да их при-
хва ти мо као нај ве ро до стој ни је. То ме у при лог го во ри и по да так до ко јег 
смо до шли – да је мак си ма лан број ло го ра ша у свим ло го ри ма у 1941. 
го ди ни био нај ма ње око 11.270 љу ди (8.500 у Кра пју и Бро чи ца ма, 2.500  
у Ци гла ни, 170 у Ко жа ри и 100 у Ста рој Гра ди шки). Сви они су, осим не-
ко ли ци не ко ји су пре жи ве ли про бој у апри лу 1945. го ди не,  уби је ни или 
умр ли, ве ћи на 1941, а оста ли углав ном сле де ће 1942. го ди не.

Бро је ви жр та ва ма сов них зло чи на и бро је ви жр та ва из не тих у 
про це ни ло го ра ша до ко јих смо до шли у ис тра жи ва њу не мо гу се са би-
ра ти, јер се јед ни са др же у дру ги ма и ме ђу соб но се пре кла па ју. Сма тра-
мо да са мо у да тим ми ни мал ним и мак си мал ним бро је ви ма ва ља тра жи-
ти ствар ни број жр та ва ло го ра ша за 1941. го ди ну. Сма тра мо да вред ност 
на шег ра да тре ба по тра жи ти у чи ње ни ци да смо те гра ни це ус по ста ви ли 
и на тај на чин да ли ква ли те тан оквир бу ду ћим ис тра жи ва њи ма, од но сно 
за да так они ма ко ји би из тог окви ра мо гли да до ђу до још ве ро до стој ни-
јих по да та ка. 

Та бе ла 7 
Су мар ни ре зул та ти2

Та бе ле да тум број
Број ло го ра ша у Кра пју и 
Бро чи ца ма

крај ав гу ста–по ло ви на 
но вем бра

4.000/5.400–5.000/8.500

Број жр та ва у Кра пју и 
Бро чи ца ма пре ма про це-
ни ло го ра ша

крај ав гу ста–по ло ви на 
но вем бра

860–5.750

Број жр та ва ма сов них 
зло чи на у Кра пју и Бро чи-
ца ма

19. ав густ–по ло ви на 
но вем бра

962–1.180

(20. 03. 2016).
1 Н. Матаушић, н.д.,стр. 59.
2 За број ло го ра ша у Кра пју и Бро чи ца ма ви де ти обра зло же ње на стр. 184. Због 

то га смо да ли и два мо гу ћа мак си мал на бро ја жр та ва при ли ком ли кви да ци ја ло го ра 
Кра пја и Бро чи ца, јер је све до чан ство Бо же Швар ца не по у зда но. Ми ни мал ни број жр-
та ва ко ји се по ми ње при ли ком ли кви да ци је ло го ра Кра пје и Бро чи це је 200, али се он 
од но си са мо на Кра пје, док смо ми узе ли у об зир ми ни мала н број жр та ва до ко јег смо 
до шли раз ма тра ју ћи по дат ке и за Кра пје и за Бро чи це.
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Број жр та ва при ли ком ли-
кви да ци је ло го ра Кра пје и 
Бро чи це

по ло ви на но вем бра 1.185–2.225/4.850

Број жр та ва ма сов них зло 
-чи на у Ци гла ни

но вем бар–де цем бар 4.207–4.962

Број жр та ва у Ци гла ни 
пре ма про це ни ло го ра ша

но вем бар–де цем бар 180-9.300

Ре зи ме

Про бле ма ти ка бро ја жр та ва у си сте му кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац 
пред ста вља пред мет по ле ми ка, па и су ко ба, иако је од вре ме на за вр шет ка Дру гог свет-
ског ра та про шло ви ше од се дам де сет го ди на. На осно ву из ја ва ло го ра ша ко ји су пре-
жи ве ли си стем ло го ра Ја се но вац дат је оквир у ко ме тре ба тра жи ти нај ве ро ват ни ји број 
жр та ва. Под се ти мо, по себ но смо на во ди ли ко ли ко је би ло ло го ра ша у од ре ђе ном вре-
мен ском пе ри о ду за све ло го ре си сте ма Ја се но вац, за тим број жр та ва ма сов них зло чи на 
на осно ву из ја ва све до ка у ло го ри ма Кра пје, Бро чи це и Ци гла на, као и њи хо ве про це не 
бро ја жр та ва у тим стра ти шти ма. У за кључ ку је, као што је ви дљи во, дат ми ни мал ан и 
мак си мал ан број жр та ва ма сов них зло чи на (из ме ђу 5.169 и 6.142), као и про це на ло го-
ра ша о бро ју уби је них до кра ја 1941. го ди не (од 2.225 до 17.275, од но сно 19.900 љу ди).

Sum mary

A Con tri bu tion to the Study of a Num ber of Vic tims in the System of Ja se no vac 
Con cen tra tion Camps in 1941

Alt ho ugh the Se cond World War has en ded mo re than se venty years ago, the num-
ber of vic tims in the Ja se no vac camp system, still re ma ins a su bject of con tro versy and con-
fron ta ti ons. Te sti mo ni es of Ja se no vac sur vi vors pro vi ded a fra me work wit hin which the most 
pro ba ble num ber of vic tims is to be so ught. The num ber of pri so ners du ring par ti cu lar pe riod 
in all camps of the Ja se no vac system has been fi gu red out, as well as the num ber of vic tims of 
every sin gle mass exe cu ti on, ba sed on the te sti mo ni es of wit nes ses from the camps of Kra pje, 
Bro či ce and Ci gla na, and the ir esti ma tes of the to tal num ber of the vic tims in the se camps. 
The con clu sion of fers mi ni mal and ma xi mal num ber of vic tims of all exe cu ti ons (bet we en 
5169 and 6142), as well as the sur vi vors’ esti ma tes of to tal num ber of the exe cu ted un til the 
end of 1941 (bet we en 2225 to 17275 or 19900).
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