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Реч глав ног и од го вор ног уред ни ка

Иза по сто ја ња Му зе ја жр та ва ге но ци да сто ји већ че тврт ве ка. То 
је по вод да се за пи та мо шта смо од за цр та них про је ка та оства ри ли и ко је 
ак тив но сти пла ни ра мо за на ред не го ди не.

Од ан га жо ва ња за по сле них у Му зе ју ни је, у пре суд ној ме ри, за-
ви си ло раз ре ше ње основ них усло ва: рад ни и из ло жбе ни про стор и од го-
ва ра ју ћи број са рад ни ка у на шој уста но ви. Мо же мо с пра вом за кљу чи ти 
да је то, на не ки на чин, по ли тич ко пи та ње ко је су све вла сти из бе га ва ле 
да раз ма тра ју и да му при да ју па жњу ка кву за слу жу је.

Све сни смо тран зи ци о них про це са, а у том кон тек сту и еко ном-
ског и ду хов ног ста ња на ро да и др жа ве, али сма тра мо да би по ме ну тој 
про бле ма ти ци, у окви ру свет ских кре та ња и од но са пре ма про шло сти, 
што би се мо гло об у хва ти ти тер ми ном кул ту ра се ћа ња, треба по све ти-
мо знат но ве ћу па жњу. Зар нам о то ме не го во ре при ме ри Је вре ја ко ји су 
„про је кат“ Јад Ва ше ма от по че ли по сле Дру гог свет ског ра та или Јер ме на 
што стал но из но ва под се ћа ју свет на тра ге ди ју њи хо вог на ро да у Тур ској 
пре ви ше од сто ти ну го ди ну.

Ср би су, као што је по зна то, пре тр пе ли ве ли ка стра да ња у ра то-
ви ма во ђе ним у 20. ве ку, од бал кан ских 1912–1913. до агре си је НАТО-а 
1999. го ди не. У том сми слу, и дан-да нас не мо же се ра ци о нал но об ја сни-
ти или ма кар на чел но раз ја сни ти за што вр хов не вла сти Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца ка сни је Ју го сла ви је ни су од већ ма ри ле за са чи ња-
ва ње ком плет ног по пи са рат них жр та ва и ни су не го ва ле од го ва ра ју ћи 
од нос пре ма рат ним ус пе си ма и ве ли ким тра ге ди ја ма; дру гим ре чи ма 
– оста је отво ре но пи та ње за што до да нас, бар оквир но, ни су по бро ја не 
све жр тве или сви за ро бље нич ки ло го ри у ко ји ма су скон ча ва ли вој ни ци 
Кра ље ви не Ср би је. Кад је реч о од но су пре ма гро бо ви ма сво јих вој ни ка 
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из Ве ли ког ра та тре ба ло је да се угле да мо на пе дант не Нем це!
Власт дру ге Ју го сла ви је за сни ва ла се, по зна то је, пр вен стве но на 

ла ба вом фе де ра ли зму или пре кон фе де ра ли зму, уз исто вре ме но сла бље-
ње по ли тич ких и иних ути ца ја при пад ни ка срп ског на ро да и рас пар ча-
ва ње „оно га“ што се зва ло Ср би ја. Рат на стра да ња срп ског на ро да у то 
вре ме , у скла ду са мпрокламованим „брат стом и је дин ством“ углав ном 
ни су би ла пред мет ви ше го ди шњих на уч но и стра жи вач ких про је ка та у 
ин сти ту ти ма и на фа кул тет ским ка те дра ма и  уод го ва ра ју ћим уста но ва-
ма, па сто га не чу ди што се и да ље ба тр га мо у гли бу број них „тврд њи“ а 
не кон крет них чи ње ни ца о рат ним жр тва ма.

Рас пад Ју го сла ви је, по кре нут го то во од мах по сле смр ти Јо си па 
Бро за Ти та а окон чао по чет ком ра та 1991. го ди не, до при не ће ши ре њу 
ис тра жи ва ња о срп ском стра да њу у Дру гом свет ском ра ту. У том кон тек-
сту тре ба гле да ти и на фор ми ра ње Му зе ја жр та ва ге но ци да, исто вре ме но 
има ју ћи у ви ду да ту иде ју ни су ини ци ра ли про фе си о нал ни исто ри ча ри 
и му зеј ски струч ња ци већ ама те ри са до брим на ме ра ма.

Исто ри ју Му зе ја ду гу че тврт ве ка чи та о ци ма пред ста вља мо у по-
себ ној фор ми при год не спо ме ни це пре зен ту ју ћи мно штво чи ње ни ца и 
бо га то илу стро ва но, о све му шта се де ша ва ло у тој уста но ви у пе ри о ду 
од 25 го ди на.

***
По зна то је да у од ре ђе ним кру го ви ма „струч ња ка“ и, уоп ште, ме-

ђу при пад ни ци ма срп ског на ро да, углав ном ни жег школ ског и уоп ште 
сва ког обра зо ва ња, по сто ји из ве сно не рас по ло же ње“ пре ма де лат но сти 
Му зе ја жр та ва ге но ци да. Та кав оди јум ве ро ват но је по сле ди ца то га што 
ма ло број ни за по сле ни у овој уста но ви са гле да ва ју историјска збивања 
са про фе си о нал не, струч не и на уч не стра не од ба цу ју ћи при том ми то-
ма ни ју, на род но пре да ње и слич не „те зе“. Све на ше на уч не ак тив но сти 
су тран спа рент не и про вер љи ве, а о ква ли те ту тре ба да су де струч ња ци. 
Од за мер ки ко је кат кад чу је мо нај че шћа је тврд ња да Му зеј ума њу је број 
рат них жр та ва. А ако та кве „кри ти ча ре“ за пи та мо за кон крет не до ка зе, 
оп ту жба не рет ко би ва и по ја ча на. Да та ква „прак са“ц по ста не сло же ни је 
по бри ну ла су се и не ко ли ци на исто ри ча ра чи ја су про фе си о нал на ин-
те ре со ва ња усме ре на на не ка са свим дру гу област и те ма ти ку. Уз то, уз 
свиха име на ре дов но наводе и звуч не ти ту ле и зва ња, и њи хо ва се реч, 
ме ђу не у ки ма, не по ри че! Ипак, вре ме је нај бо љи су ди ја и – ка ко го ди не 
про ла зе – несумљиво ће све до чи ти у на шу ко рист!

Нај ва жни је ак тив но сти Му зе ја опре де ље не су пре ма по пи си ва њу 

Реч уредника



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/2, 2020.

317

рат них жр та ва а не њиховом пу ком бро ја њу. То смо по твр ди ли у број ним 
из да њи ма у мо но гра фи ја ма и слич ним пу бли ко ва ним ру ко пи си ма. Чи-
ни ли смо то др же ћи се осно ва ме то до ло ги је у тој сфе ри и то нам се не 
мо же оспо ри ти. По др шка на шим на сто ја њи ма за еви ден ти ра њу по име ну 
и презимену дошла је из срод не уста но ве; спо ме ни мо да је Вој ни ар хив, 
на осно ву са чу ва не ар хив ске гра ђе, пет го ди на са чи ња вао по пис рат них 
жр та ва Кра ље ви не Ср би је. 

О стра те шком опре де ље њу Му зе ја жр та ва ге но ци да да сва ка по-
пи са на рат на жр тва не тре ба да бу де пу ки број већ осо ба са свим пер-
со нал ним по да ци ма до ко јих се мо же до ћи, све до чи и из да вач ки план за 
2020. го ди ну, са чи њен знат но ра ни је. Оста је нам још чпар ме се ца да га 
оства ри мо у же ље ном оби му и пру жи мо струч ној и обич ној јав но сти на 
увид и ко ри шће ње:

1. Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 12/1, Кра гу је вац –Бе о-
град 2020.

2. Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 12/2, Кра гу је вац –Бе о-
град 2020.

3. Че тврт ве ка Му зе ја жр та ва ге но ци да, Бе о град 2020.
4. A qu ar ter of a cen tury of the Mu se um of Ge no ci de Vic tims, Bel gra-

de 2020.
5. Фра њо Фа би ја нец, Рат не жр тве на се ља оп шти не Сур чин у 

20. ве ку, Бе о град 2020. 
6. Дра ган Ми ло ше вић, Би бли о гра фи ја ра до ва о стра да њу Ро ма у 

Дру гом свет ском ра ту, Бе о град 2020.
7. Дра ган Цвет ко вић, Од То пол ских шу па до Сај ми шта – Кван

ти та тив на ана ли за Хо ло ка у ста у оку пи ра ној Ср би ји, Бе о град 2020. 
8. Ти ја на Пауновић, Жр тве ан гло а ме рич ког бом бар до ва ња Бе о

гра да 1944. го ди не, Бе о град 2020.
9. Не над Лу кић, Ми лан Тла чи нац, По пис умр лих вој ни ка и ци ви ла 

из Кра ље ви не Ср би је у не мач ким ло го ри ма то ком Пр вог свет ског ра та, 
Бе о град 2020.

10. Ми лић Ми ли ће вић, Гу би ци офи ци ра у ра то ви ма 1912–1913. 
Спи сак стра да лих и ана ли за бро ја, Бе о град 2020.

11. Ми ло рад Ра дој чић, Ми о ни ча ни у ра то ви ма 1912–1918. По ме
ник рат ним жр та ма, Ми о ни ца –Бе о град 2020. Са и зда ва штво са Би бли-
о те ком „Ми ло ван Гли шић“ из Ми о ни це.

12. Ду шан Ни ко ди је вић, Би бли о гра фи ја ра до ва о Кон цен тра ци о
ном ло го ру Зе мун (1941–1944), Бе о град 2020. Са и зда ва штво са Са ве зом 
је вреј ских оп шти на Ср би је.
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13. Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Ме мо ран ду ми Си но да Срп ске Пра
во слав не Цр кве не мач ким вој но у прав ним ко ман дан ти ма Ср би је 1941. и 
1942. го ди не, Бе о град 2020. Са и зда ва штво са Од бо ром за Ја се но вац Све-
тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве.

14. Ста ни ша Бр кић, Име и број, Кра гу је вац –Бе о град 2020. Са и зда-
ва штво са Спо мен-му зе јем „21. ок то бар“ из Кра гу јев ца (дру го из да ње).

15. Сил ви ја Кре ја ко вић, Иден ти те ти, Кра ље во –Бе о град 2020 
(дру го из да ње).

***
Пла но ви за на ред не го ди не су са чи ње ни. Ре а ли за ци ја ће за ви си-

ти од број них окол но сти ко је је због ак ту ел не си ту а ци је (пан де ми ја ви-
ру са ко ро на...), те шко пред ви де ти. Оче ку је мо, по ред оста лог, по зив за 
укљу чи ва ње у оства ре ње про јек та ме мо ри ја ли за ци је Ста рог сај ми шта 
и на ко нач ну ре а ли за ци ју до де љи ва ња по себ ног објек та Му зе ју жр та ва 
ге но ци да, ка ко би, бар, у про стор ном слм слу, би ле раз ре ше не те шко ће с 
ко ји ма се но си ова уста но ва већ че тврт ве ка. А, у ме ђу вре ме ну, и да ље 
ће мо се ба ви ти ши ре њем про је ка та из обла сти кул ту ре се ћа ња и, као и 
до сад, ја ча њем са рад ње са срод ним уста но ва ма ши ром све та...

Реч уредника
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Бо рис ТО МА НИЋ (1990)
ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју Бе о град
Не бој ша СТАМ БО ЛИ ЈА (1982)
ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју Бе о град

КВАН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ЗЛО ЧИ НА ПРИ ПАД НИ КА СРП СКЕ ДО
БРО ВО ЉАЧ КЕ КО МАН ДЕ/КОР ПУ СА ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА 

ДРЖАВ НЕ КО МИ СИ ЈЕ ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ ЗЛО ЧИ НА ОКУ ПА
ТО РА И ЊИ ХО ВИХ ПО МА ГА ЧА

 Ап стракт: Глав на те ма ра да је ну ме ро ло шка ана ли за зло чи на при пад ни ка 
Срп ске до бро во љач ке ко ман де, од но сно Срп ског до бро во љач ког кор пу са (СДК) то ком 
Дру гог свет ског ра та. На по чет ку је дат кра так исто ри јат СДК-а кроз ње го во де ло ва-
ње и ор га ни за ци ју. По том је па жња по све ће на раду Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча. У тек сту је на ро чи то апо стро фи ра на уло га Др-
жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у при ку пља њу 
и си сте ма ти за ци ји по да та ка кроз ко ју су зло чи ни сведоче у ну ме ро ло шком об ли ку. На 
кра ју су при ло же ни та бе лар ни и ста ти стич ки пре гле ди зло чи на СДК-а уре ђе ни по те-
ри то ри јал ном и те мат ском прин ци пу. Рад је за сно ван на нео бја вље ној ар хив ској гра ђи 
по хра ње ној у Ар хи ву Ју го сла ви је, и на ре ле вант ној ли те ра ту ри и из во ри ма.

Кључ не ре чи: Дру ги свет ски рат, Ср би ја, оку па ци ја, рат ни зло чи ни, СДК, Др-
жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча

Кра так исто ри јат Срп ске до бро во љач ке ко ман де/кор пу са

На па дом Не мач ке на Ју го сла ви ју и рас пар ча ва њем ју го сло вен-
ске те ри то ри је Ср би ја се на шла под спе ци јал ним ре жи мом вој не упра ве. 
Оку па ци о ни си стем Тре ћег рај ха био је пот по мог нут осни ва њем до ма ће 
упра ве у ви ду Са ве та ко ме са ра 1. ма ја 1941, чи ја је да ља ин сти ту ци о-
на ли за ци ја на ста вље на фор ми ра њем вла де Ми ла на Не ди ћа 29. ав гу ста 
1941. го ди не.1

1 Ви де ти: Бо јан Ди ми три је вић, Вој ска Не ди ће ве Ср би је. Ору жа не сна ге Срп ске 
вла де 1941‒1945, Бе о град 2011, 39‒44; Bran ko Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 
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Је дан од глав них за да та ка Са ве та ко ме са ра био је да при до би је 
ста нов ни штво за по ли ти ку ре да и ми ра, од но сно по слу шно сти Не мач-
кој, па је у ту свр ху оку па тор до зво лио фор ми ра ње Жан дар ме ри је 6. ма ја 
1941. го ди не. Све ја чи и уче ста ли ји на па ди ан ти фа ши стич ких гру па што 
су пре тходили уста нку ве ћих раз ме ра про у зро ко ва ли су ин тер вен ци ју 
ко ман дан та Ср би је Хајн ри ха Дан кел ма на ко ји је одо брио по ја ча ва ње и 
ре ор га ни за ци ју Жан дар ме ри је.2 Ипак, по сле са мо не де љу да на при ме ће-
на је не е фи ка сност но вих и ре ор га ни зо ва них ору жа них фор ма ци ја, па се 
у та квој си ту а ци ји ја ви ла иде ја, по те кла од ми ни стра Ми хај ла Ол ћа на, 
чла на пар ти је Здружене борбене организације рада /ЗБОР) Ди ми три ја 
Љо ти ћа, о фор ми ра њу до бро во љач ких је ди ни ца чи је би је згро чи ни ла 
омла ди на ЗБОР-а. Иде ја је убр зо при хва ће на, па су 15–16. сеп тем бра 
1941. фор ми ра не пр ве је ди ни це Срп ске до бро во љач ке ко ман де (СДК). 
До 20. сеп тем бра 1941. фор ми ра на су три до бро во љач ка од ре да, а до 18. 
но вем бра број од ре да је на ра стао на 12. Фор ми ра на су и два ју ри шна од-
ре да ко ја су пре фор ми ра на 1942. у до бро во љач ке је ди ни це и са мим тим 
пре ста ла да по сто је.3 За ко ман дан та СДК-а иза бран је пу ков ник Ко ста 
Му шиц ки.4

1939‒1945, Be o grad 1992, 111‒113.
2 Хајн рих Хе р ман Дан кел ман (Хар ден ха у зен, 1887–Бе о град 1947). Ва зду хо-

плов ни ге не рал, вој ни за по вед ник Ср би је (јул 1941– ок то бар 1941). На кон то га пре-
у зи ма ду жно сти у ко ман ди Луфт ва фе, али је убр зо пен зи о ни сан. Бри тан ске вла сти 
из ру чи ле су га Ју го сла ви ји. Пред Вој ни суд Ју го сло вен ске ар ми је (ЈА) из ве ден је 22. 
ок то бра 1947. го ди не. Оп ту жен је за ма сов на уби ства ци ви ла (Ске ла, Те ра зи је). Пре-
су да је из ре че на 31. ок то бра 1947. го ди не. Вељ ко Ђу рић, „Ко су би ли не мач ки вој но-
у прав ни ко ман дан ти Ср би је 1941–1944“, Вој но и сто риј ски гла сник, 3/1996, 159–168; 
Си мо Ћир ко вић, Ко је ко у Не ди ће вој Ср би ји. 1941‒1944. Лек си кон лич но сти. Сли ка 
јед не за бра ње не епо хе, Бе о град 2009, 145.

3 Ар хив Ју го сла ви је, фонд 110 – Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку-
па то ра и њи хо вих по ма га ча, фа сци кла 252, до ку мент 589, до си је број 456 (да ље: АЈ, 
110–252–589, дос. бр. 356); Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o na rod nooslo bo di lač kom 
ra tu na ro da Ju go sla vi je. tom I, knji ga 1 (да ље: Zbor nik I/1), Be o grad 1949, 407‒408; Б. 
Ди ми три је вић, н. д., 63‒84; Сла ви ша Пе рић, Срп ски до бро во љач ки кор пус 1941‒1945, 
Бе о град 2018, 10‒125. 

4 Ко ста Му шиц ки (Сла вон ски Брод, 1897–Бе о град 1946). У Пр вом свет ском ра ту 
уче ству је као ау стро у гар ски офи цир, бо ре ћи се углав ном на ита ли јан ском фрон ту, а крај 
ра та је до че као у по за ди ни. У вој ску Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца при мљен је 
са чи ном по руч ни ка. Из ве сно вре ме је био и на ду жно сти ађу тан та кра ља Алек сан дра и 
кра љи це Ма ри је. Крај Април ског ра та је до че као у За гре бу, на кон че га успе ва да се пре-
ба ци у Бе о град. Ства ра њем СДК-а по ста је њен пр ви ко ман дант. На тој ду жно сти је био 
до по чет ка де цем бра 1941, кад је ухап шен због ве за са по кре том пу ков ни ка Дра го љу ба 
Дра же Ми ха и ло ви ћа (Ју го сло вен ска вој ска у отаџ би ни – ЈВуО). На ду жност ко ман дан та 
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Да ља ре ор га ни за ци ја Љо ти ће вих до бро во љач ких од ре да усле ди-
ла је 1. ја ну а ра 1943. го ди не. На кон на ре ђе ња ко ман дан та Ср би је Па у ла 
Ба де ра,5 а на осно ву одо бре ња ко ман дан та Ју го и сто ка, је ди ни це су по-
не ле но ви на зив Срп ски до бро во љач ки ко р пус (СДК). Циљ је био да но-
во у спо ста вље на фор ма ци ја што ви ше по при ми вој ни из глед. Ко р пус је у 
свом са ста ву имао пет ба та љо на са по че ти ри че те, а укуп но број но ста-
ње из но си ло је 3.200 бо ра ца. За ко ман дан та је по но во по ста вљен пу ков-
ник Ко ста Му шиц ки. У шта бу СДК-а, као и у сва ком ба та љо ну, на ла зио 
се по је дан не мач ки офи цир за ве зу. Ба та љо ни СДК-а би ли су ди рект но 
осло ње ни на не мач ке крај ско ман дан ту ре.6 Кра јем но вем бра 1943. усле-
ди ла је но ва ре ор га ни за ци ја СДК-а ка да је пет ба та љо на пре фор ми ра но у 
пу ко ве. Од та да се, уз добровољно приступање, от по че ло са при нуд ном 
мо би ли за ци јом. По чет ком 1944. го ди не СДК-а је имао око 8.000 при пад-
ни ка, док је апри ла 1944. бро јао не што ви ше од 10.000 бо ра ца.7

Ко нач ним про до ром пар ти зан ских сна га у Ср би ју и при бли жа ва-
њем сна га Цр ве не ар ми је, вла да Ми ла на Не ди ћа и команда СДК-а до не-
ли су од лу ку да на пу сте Бе о град. Сна ге СДК-а за по че ле су ева ку а ци ју 8. 
ок то бра 1944. го ди не. У том пе ри о ду, то ком пр ве по ло ви не ок то бра 1944, 
Ди ми три је Љо тић је до шао на иде ју да се сна ге СДК-а по ву ку на те ри-
то ри ју Сло ве ни је. Кра јем ок то бра 1944. го ди ни припадници СДК-а су се 
при ку пи ли и укр ца ли у во зо ве у по је ди ним срем ским ме сти ма и пре ко 
Ма ђар ске се пребацили у При мор ску Сло ве ни ју. До кра ја но вем бра ту се 
на шло око 5.000 при пад ни ка СДК-а. Те сна ге ста вље не су у над ле жност 

СДК-а вра ћа се 1943. и на том по ло жа ју оста је до кра ја ра та. Пред на пре до ва њем Цр ве не 
ар ми је и НОВЈ са сво јим је ди ни ца ма се по вла чи у Сло ве ни ју. По чет ком 1946. го ди не је 
ухап шен у Ита ли ји и ис по ру чен но вим ју го сло вен ским вла сти ма код Тр ста. Су ђе но му 
је на про це су ге не ра лу Дра го љу бу Дра жи Ми ха и ло ви ћу и осу ђен је на смрт. Не бој ша 
Стам бо ли ја, Ср ђан Цвет ко вић, „Ге не рал Ко ста Му шиц ки – ко ман дант Срп ског до бро во-
љач ког кор пу са. Би о граф ска ски ца“, Вој но и сто риј ски гла сник, 2/2016, 107‒125. 

5 Па ул Ба дер (Ба ден, 1883–Емен дин ген 1971). Ге не рал ар ти ље ри је, вој ни за-
по вед ник Ср би је. У Ср би ју је до шао 11. ју на 1941. као ко ман дант Ви ше ко ман де 65. 
Сре ди ном 1942. го ди не имао је опе ра тив ну ин ге рен ци ју над не мач ким тру па ма у Не за-
ви сној Др жа ви Хр ват ској. У ле то 1943. по ста вљен је за ко ман дан та ар миј ског ко р пу са 
фор ми ра ног у Ко сов ској Ми тро ви ци. Опо зван због не сла га ња са ге не ра лом Ло та ром 
Рен ду ли цом. В. Ђу рић, н. д., 159–168; С. Ћир ко вић, н. д, 32‒33.

6 АЈ, 110–447–975, дос. бр. 4331; Б. Ди ми три је вић, н. д., 266‒290; Б. Пе тра но-
вић, н. д., 418. Ви де ти и: Ми јат Бар дак, „Из днев ни ка 7. до бро во љач ког од ре да“, За пи
си из до бро во љач ке бор бе, 4, Мин хен 1956, 18‒27; С. Пе рић, н. д., 126‒156. 

7 Ви де ти: Zbor nik XII/4, Be o grad 1979, 392‒393; Ми лан Бор ко вић, Кон тра ре во
лу ци ја у Ср би ји. Кви слин шка упра ва. 1941–1944, књ. 2, Бе о град 1979, 193; Б. Ди ми три-
је вић, н. д., 354‒363; С. Пе рић, н. д., 157‒158. 
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ор га на СС-а и по ли ци је на по ме ну том про сто ру.8

Ипак, и по ред по ку ша ја об је ди ња ва ња фрон та и од ре ђе них ак-
ци ја ко је су во ђе не про тив пар ти зан ских је ди ни ца, сна ге СДК-а би ле су 
до ве де не пред „свр шен чин“. Под при ти ском сна га Ју го сло вен ске ар ми је 
део формације је био уни штен, а од ре ђен број при пад ни ка за ро бљен и 
смештен у ло го ре по Ита ли ји и Ау стри ји и ка сни је пре дат но вим ју го-
сло вен ским вла сти ма (ви ше од 2.400 људи), док је из ве стан број при пад-
ни ка ус пео да се спа си и еми гри ра.9

Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча – рад на си сте ма ти за ци ји зло чи на

Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча (у да љем тек сту Др жав на ко ми си ја) осно ва на је од лу ком Ан ти-
фа ши стич ког ве ћа на род ног осло бо ђе ња Ју го сла ви је (АВ НОЈ) на Дру-
гом за се да њу у Јај цу 29. но вем бра 1943, а ра ди ла је и де ло ва ла при На-
ци о нал ном ко ми те ту осло бо ђе ња Ју го сла ви је (НКОЈ), ка сни је при Пред-
сед ни штву вла де ФНРЈ. Од осни ва ња њен пред сед ник је био др Ду шан 
Не дељ ко вић,10 про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра ду.11

За да так Др жав не ко ми си је је био да утвр ди од го вор ност и про на ђе 
осо бе ко је су то ком ра та по чи ни ла зло чи не на ју го сло вен ској те ри то ри-
ји и над гра ђа ни ма Ју го сла ви је као оку па то ри или као њи хо ви по ма га чи. 
Ипак, Др жав на ко ми си ја ни је имала ингеренције да директно спроводи 
процесе оп ту жи ва ња, су ђе ња и ка жња ва ња. Ти су за да ци и да ље оста ли у 
над ле жно сти дру гих вој них и ци вил них ор га на.12

8 Zbor nik XII/4, 708; Б. Ди ми три је вић, н. д., 421‒428; Бо ри во је Ка ра пан џић, Гра
ђан ски рат у Ср би ји 1941‒1945, Бе о град 1993, 388; С. Пе рић, н. д., 277‒310; Boš ko 
Ko stić, Za isto ri ju na ših da na. Od lom ci iz za pi sa za vre me oku pa ci je, Be o grad 1991, 183. 

9 Ви де ти: Б. Ди ми три је вић, н. д., 437‒498; Не бој ша Ман дић, „Бек ство из ло го ра 
Шент Вид“, За пи си из до бро во љач ке бор бе, 1, Мин хен 1954, 95‒108; Ми о драг Мар ко-
вић, „Од Св. Ви да до Ко че вја“, За пи си из до бро во љач ке бо р бе, 5, Мин хен 1959, 61‒76; 
Ми о драг Мар ко вић, „Пре да ја пу ко ва“, За пи си из до бро во љач ке бо р бе, 1, Мин хен 1954, 
79‒94; Вла ди мир То мић, „Пре да ја оруж ја“, За пи си из до бро во љач ке бор бе, 2, Мин хен 
1955, 106‒111.

10 Ду шан Не дељ ко вић (Иса ко во код Ћу при је, 1899–Бе о град, 1984). Про фе сор 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, ет но лог, фи ло зоф ски пи сац и члан СА НУ и МА-
НУ. Био је уче сник НОБ-а од 1941. го ди не. Ау тор је око две сто ти не ма њих и ве ћих 
ра до ва из исто ри је фи ло зо фи је и ви ше сту ди ја о ра зним фи ло зоф ским пи та њи ма. Ма ла 
ен ци кло пе ди ја Про све та, том 2, Бе о град 1986, 769.

11 AJ, 110–809–10.
12 АЈ, 110–1, Iz veš taj Dr Ne delj ko vi ća o ra du Dr žav ne ko mi si je, 1, 40; Ал берт Вајс, 
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Иа ко је Др жав на ко ми си ја по сто ја ла тек не што ма ње од пет го-
ди на, у ње ном ра ду се мо гу уо чи ти три фа зе, а свака има не ке по себ-
не ка рак те ри сти ке ка ко у по гле ду ор га ни за ци је и струк ту ре слу жбе, 
та ко и у по гле ду са др жи не ра да. Пр ва фа за об у хва та пе ри од од осни-
ва ња па до за вр шет ка ра та и до осло бо ђе ња чи та ве зе мље. Дру га фа за 
се углавном односи на период од ма ја 1945. до сре ди не 1946, а тре ћа 
обухвата раздобље од дру ге по ло ви не 1946, до за вр шет ка ра да Комисије 
и њеног уки да ња Ука зом Пред сед ни штва вла де ФНРЈ од 14. апри ла 1948. 
го ди не. Ва ља ис та ћи да је Национални комитет народног ослобођења 
Југославије (НКОЈ) име но вао пред сед ни ка и чла но ве Др жав не ко ми си је 
и до нео Пра вил ник о ње ном ра ду.13

У пе ри о ду ка да је рад на ис тра жи ва њу и утвр ђи ва њу зло чи на био 
нај ин тен зив ни ји по сто ја ле су, по ред Др жав не ко ми си је као цен трал ног 
ор га на, шест зе маљ ских ко ми си ја (за сва ку ре пу бли ку), јед на по кра јин-
ска (АП Вој во ди на), две об ла сне (Ко смет и Истра), 65 окру жних, 292 
сре ских и 1.210 оп штин ских ко ми си ја.14 По ред ове ре дов не мре же обра-
зо ва не су и по себ не ан кет не ко ми си је при Др жав ној и зе маљ ским ко-
ми си ја ма са за дат ком да ис тра жу ју и утвр ђу ју поједине зло чи не ве ћег 
оби ма или спе ци фич ног ка рак те ра. Та квих ко ми си ја би ло је укуп но 28. 
Обра зо ва ње ло кал них ис тра жних ор га на би ло је у над ле жно сти на род-
них од бо ра.15

До осло бо ђе ња Бе о гра да, 20. ок то бра 1944, Др жав на ко ми си ја је 
ра ди ла на Ви су у спе ци фич ним и огра ни че ним усло ви ма ко је су на ме та-
ле рат не опе ра ци је. Осло бо ђе њем Бе о гра да, ње но се ди ште је пре ме ште-
но у ју го сло вен ску пре сто ни цу. Ко ми си ја је при ку пља ла ма те ри ја ле за 
све вр сте зло чи на: уби ства, те ле сне по вре де, зло ста вља ња, ин тер ни ра-
ња, пљач ке, осу де, хап ше ња, си ло ва ња, па ље ња, бом бар до ва ња, исе ља-
ва ња или пре се ља ва ња ста нов ни штва, од у зи ма ња или оште ће ња при ват-
не или др жав не имо ви не или оста лих до ба ра (кул тур них и умет нич ких 
де ла, исто риј ских спо ме ни ка итд.). На тај на чин, Др жав на, зе маљ ске, по-
кра јин ска, об ла сне и оста ле ко ми си је при ку пи ле су пре ко 900.000 при ја ва 

„Рад Ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, ок то бар – де цем бар, 4/1961, 388. 

13 АЈ, 110–1, Iz veš taj Dr Ne delj ko vi ća o ra du Dr žav ne ko mi si je; А. Вајс, н. д., 389; 
Јe le na Lo pi čić-Jan čić, Al bert Vajs (1905–1964), ži vot i de lo, Be o grad 2014, 29.

14 Ал берт Вајс по ми ње об ла сне ко ми си је Сан џа ка и Ко сме та и 299 сре ских ко-
ми си ја. Упо ре ди ти: Do ku men ti iz isto ri je Ju go sla vi je. Dr žav na ko mi si ja za utvr đi va nje zlo
či na oku pa to ra i nji ho vih po ma ga ča iz Dru gog svet skog ra ta, pri re di li: Mi o drag Ze če vić, 
Jo van Po po vić, Be o grad 1996, 27‒28; А. Вајс, н. д.., 391.

15 А. Вајс, н. д., 390–391.



326

о рат ним зло чи ни ма и рат ним зло чин ци ма ко је су им под не ли оште ће ни , 
пре жи ве ле жр тве, по ро ди це на стра да лих или дру ги гра ђа ни. За пи сни ка 
о са слу ша њи ма све до ка било је бли зу 550.000, а ве ли ки је и број за пи-
сни ка о са слу ша њи ма са мих кри ва ца, као и за пи сни ка о уви ђа ју на ме-
сту злочина, о ис ко па ва њу ма сов них и по је ди нач них гроб ни ца и слично. 
Огр о ман ма те ри јал пред ста вља ју и до ку мен ти из не при ја тељ ских из во-
ра, а при ку пље но их је око 20.000. У то ку свог ра да ко ми си је су до не ле 
око 120.000 од лу ка ко ји ма је утвр ђе но око 65.000 „рат них зло чи на ца, из-
дај ни ка и на род них не при ја те ља“. Ка да је реч о рат ним зло чин ци ма или 
из дај ни ци ма за ко је се зна ло или прет по ста вља ло да су у ино стран ству, 
рад Др жав не ко ми си је до би јао је сло же ни ју уло гу. У та квим слу ча је ви ма 
се при сту па ло тра же њу из ру че ња или пре ко де ле га ци ја Др жав не ко ми-
си је у ино стран ству или пре ко Ми ни стар ства спољ них по сло ва. Уко ли ко 
су зло чин ци би ли стра ни др жа вља ни, захтеву за изручење је нај че шће 
прет хо ди ло ре ги стро ва ње та квих зло чи на ца код Ко ми си је Ује ди ње них 
на ци ја за рат не зло чи не (КУН). Ју го сла ви ја је за тра жи ла ре ги стро ва ње 
бли зу 5.000 ва жни јих оку па тор ских рат них зло чи на ца, као и не ко ли ко 
до ма ћих рат них зло чи на ца и из дај ни ка. КУН је при хва ти о и уне о у сво је 
за пи сни ке ма ње од 2.700 зло чи на ца. Свеукуп но из ру че но је ма ње од 200 
оку па тор ских рат них зло чи на ца и 171 до ма ћи рат ни зло чи нац.16

У вид ис тра жи ва ња тре ба увр сти ти још и из ра ду ела бо ра та и те-
мат ских ре фе ра та ко ји су об ра ди ли не ка по себ на пи та ња, на ро чи то од ре-
ђе не ма сов не зло чи не. Укуп но је из ра ђе но 170 ела бо ра та. Ва жан по сао 
би ла је и из ра да струк тур них ше ма оку па тор ских ор га ни за ци ја, вој них ор-
га ни за ци ја и дру гих фор ма ци ја. По себ но се при сту пи ло и из ра ди ста ти-
стич ких та бе лар них пре гле да ко је су по пу ња ва не пре ма вр сти зло чи на.17

***
Ми ни стар ство ино стра них по сло ва по сла ло је 26. ју на 1945. зах тев 

Др жав ној ко ми си ји за из ра ду ре фе ра та ко ји би по ка зао „ко ли ко је жр та ва 
пре тр пео наш на род у ово ме ра ту би ло услед ди рект них зло чи на са мог 
оку па то ра би ло услед ње го вих ин ди рект них зло чи на пре ко из дај ни ка“. 

16 АЈ, 110–1, Iz veš taj Dr Ne delj ko vi ća o ra du Dr žav ne ko mi si je, 21–29, 47–54, АЈ, 
110, ин вен тар ни број 18584 (да ље: инв. бр. 18584); А. Вајс, н. д, 394–395

17 Ви де ти: АЈ, 110–49 и 74. Ау то ри су у свом прет ход ном члан ку ана ли зи ра ли 
рад на са чи ња ва њу ста ти стич ких та бе лар них пре гле да, па је ов де дат до не кле пре пра-
вљен текст. Ви де ти: Не бој ша Стам бо ли ја, Бо рис То ма нић, „Кван ти фи ка ци ја зло чи на 
при пад ни ка Срп ске др жав не стра же пре ма по да ци ма Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча“, Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 12/1, 
Бе о град–Кра гу је вац 2020, 147‒166.
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Овај ре фе рат тре ба ло је ју го сло вен ској де ле га ци ји да псолужи на ми ров-
ној кон фе рен ци ји као доказ, што се претпостављало да буде у виду ста ти-
стич ког при ка за жр та ва по сре зо ви ма и евен ту ал но по оп шти на ма.18

Др жав на ко ми си ја је сво јим ак том на ло жи ла из ра ду та квих пре-
гле да 8. ју ла 1945. ка да је од свих зе маљ ских ко ми си ја за тра жи ла хит но 
при ку пља ње „ста ти стич ких по да та ка о жр тва ма“. Уз акт су по сла ти и 
узор ци фор му ла ра ко је је тре ба ло упу ти ти свим ме сним на род ним од бо-
ри ма ра ди по пу ња ва ња. Та ко ђе је на ре ђе но да сви при ку пље ни фор му-
ла ри бу ду до ста вље ни у Др жав ној ко ми си ји до 8. ав гу ста 1945. го ди не.19

Та бе ле ко је је тре ба ло по пу ња ва ти по де ље не су у че ти ри ка те го-
ри је, од но сно фор му ла ра пре ма вр сти/ти пу зло чи на:
1) Ли ше ње жи во та: бом бар до ва њем ци вил ног ста нов ни штва; стре ља-

њем; ве ша њем; кла њем; мр цва ре њем (пре би ја њем); ка сни је на сту-
пи ла смрт као по сле ди ца по вре де, зло ста вља њем – му че њем; смрт у 
ло го ри ма.

2) По вре де те ла: оса ка ће ње; ра ња ва ње; му че ње – зло ста вља ње (ко јим 
су на не те те шке по вре де или здра вље те шко на ру ше но); ту ча – ла ка 
и те шка те ле сна по вре да; си ло ва ње.

3) По вре де лич не сло бо де: хап ше ње; ин тер ни ра ње у зе мљи; од во ђе ње 
на при нуд ни рад; при нуд но пре се ље ње; од во ђе ње у ло го ре ван зе мље.

4) По вре де имо ви не: спа ље не ку ће и дру ге згра де; ра зо ре не ку ће и дру-
ге згра де; пљач ка сто ке; пљач ка хра не; пљач ка фа бри ка и рад њи; 
пљач ка на ме шта ја; пљач ка оде ће.

Сва ки на ве де ни зло чин (осим зло чи на из че твр те ка те го ри је) 
имао је ру бри ку са пот ка те го ри ја ма у ко је су раз вр ста ва ни зло чи ни по-
чи ње ни над „љу ди ма“, „же на ма“, „де цом“ и „стар ци ма“.20

По ред то га сва ки од ових фор му ла ра имао је и по де лу на по чи ни о це 
зло чи на а то су би ли сле де ћи: „Нем ци у зе мљи“; „Нем ци у ло го ри ма ван 
Ју го сла ви је“; „Ма ђа ри“, „Ита ли ја ни“, „Ал бан ци“, „Бу га ри“, „уста ше“, „Д. 
М.“ (при пад ни ци Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни); „Љо ти ћев ци“ (при пад-
ни ци Срп ског до бро во љач ког ко р пу са); „Руп ни ков ци“ (из ко ла бо ра ци о ни-
стич ких фор ма ци ја ге не ра ла Ла ва Руп ни ка у Сло ве ни ји). Ка сни је је у та-
бе ле, ко је су се ти ца ле под руч ја Ср би је, до пи си ва но ру ком зло чи ни „СДС“ 
или „не ди ћев ци“ и „чет ни ка Ко сте Пе ћан ца“ или „Пе ћан че вих чет ни ка“. 
На по је ди ним ме сти ма на во ђе не су и „Му сли ман ска ми ли ци ја“ и „Спе ци-
јал на по ли ци ја“.21 Ста ти стич ке та бе ле по пу ња ва не су на свим ни во и ма: од 

18 АЈ, 110‒49‒1.
19 АЈ, 110‒49‒10.
20 Ви де ти: АЈ, 110–49 и 74.
21 У до пи су Др жав не ко ми си је од 8. ју ла ста ја ло је: „... Ако у ко јој оп шти ни по-
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оп шти на, пре ко сре зо ва, окру га, ре пу бли ка, па до са ве зног ни воа.22

По што зе маљ ске, по кра јин ске и об ла сне ко ми си је ни су мо гле на 
вре ме да за вр ше та ко зах те ван по сао, Др жав на ко ми си ја је мо ра ла стал-
но да ур ги ра и по жу ру је на ве де не уста но ве.23 За ка шње ње у сла њу фор-
му ла ра, не до ста так об у че них ка др о ва и не по ве за ност над ле жних ин сти-
ту ци ја спре ча ва ли су, из ме ђу оста лог, бр же и струч ни је оба вља ње по сла. 
Пр ва ста ти сти ка ко ју смо ана ли зи ра ли по ти че са кра ја ок то бра 1945, ка-
да је Зе маљ ска ко ми си ја Ср би је по сла ла Др жав ној ко ми си ји ста ти стич ки 
пре глед.24

Због не струч но сти и кон стант ног од ла га ња завршетка повереног 
задатка огла си ла се 26. ја ну а ра 1946. го ди не. Др жав на ко ми си ја у до пи су 
свим под руч ним уста но ва ма: „... При ли ком про у ча ва ња ових по да та ка и 
из ра де ре ка пи ту ла ци је за це лу зе мљу при ме ће но је да су по да ци не пот-
пу ни, по гре шни и уоп ште не ре ал ни. У ве ли ком бро ју слу ча је ва ви ди се 
да се не бри жљи во при ку пље ни и фор му ла ри по пу ња ва ни од ока – на па-
мет. Та ко у за вр ше ном фор му ла ру за ʼли ше ње жи во таʻ у ру бри ци ʼсмрт 
у ло го ри маʻ Зе маљ ске ко ми си је Ср би је сто ји да су из гу би ли жи вот све га 
23 ли ца ко ја су упу ће на у ло гор од стра не Спе ци јал не по ли ци је. Ме-
ђу тим но тор но је да је Спе ци јал на по ли ци ја са мо из Бе о гра да по сла ла 
у ло гор на Ба њи ци пре ко 1.000 ли ца ко ја су та мо стре ља на. У по да ци-
ма По кра јин ске ко ми си је Ко сме та сто ји да из сре за ђа ко вач ког ни је ни-
ко при нуд но пре се љен итд, итд. Све на во ди мо при ме ра ра ди ко ли ко су 
при ку пље ни по да ци не по у зда ни, не тач ни и не мар љи во при ку пље ни...“ 
Др жав на ко ми си ја је због то га по но во на ре ди ла да се при ку пе сви ста ти-
стич ки по да ци, а на ро чи то да се обра ти па жња на фор му лар број 1 ‒ „ли-
ше ње жи во та“ од 6. апри ла 1941. до осло ба ђа ња од но сне те ри то ри је.25 
Зе маљ ска ко ми си ја Ср би је је но ве по дат ке по сла ла углав ном до сре ди не 
1946. го ди не. Ипак, про бле ми у при ку пља њу по да та ка и да ље су по сто-
ја ли, па је Др жав на ко ми си ја сла ла сво је до пи се зе маљ ским и по кра јин-
ским ко ми си ја ма и то ком ав гу ста и сеп тем бра 1946. го ди не.26

Над ле жне уста но ве вре ме ном су схва ти ле да успе шна из ра да ста-

сто је још и дру ги спе ци фич ни рат ни зло чи ни или гру пе ко је су вр ши ле зло чи не, њих 
озна чи ти у пре гле ду по себ ни...“ АЈ, 110‒49‒3. Ви де ти: АЈ, 110–49 и 74.

22 Ви де ти: АЈ, 110–49 и 74.
23 Нај ви ше про бле ма у Ср би ји би ло је у Ча чан ском и Но во па зар ском окру гу. 

АЈ, 110‒49‒7 и 8.
24 АЈ, 110–55–10. Ви де ти још: АЈ, 110‒49‒5, АЈ, 110‒49‒11.
25 АЈ, 110‒49‒12.
26 АЈ, 110‒49‒13; АЈ, 110‒49‒14.
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ти стич ких пре гле да под ра зу ме ва ви ше ме сеч ни план, из ра ду и си сте ма-
ти за ци ју. По том пи та њу на ро чи то спо ра би ла је Зе маљ ска ко ми си ја Хр-
ват ске. Она је тек 10. ју на 1947. по сла ла Др жав ној ко ми си ји по дат ке „о 
жр тва ма фа ши стич ког те ро ра на под руч ју На род не Ре пу бли ке Хр ват ске 
и то по себ но за сва ки округ и скуп но за чи та во под руч је На род не Ре пу-
бли ке Хр ват ске“.27

Нај ва жни ју ка рак те ри сти ку спо ме ну тог ра да Др жав не ко ми си-
је требало је да представља ко нач на кван ти фи ка ци ја и си сте ма ти за ци ја 
зло чи на на про сто ру Ју го сла ви је то ком Дру гог свет ског ра та. Ко ми си ја 
је по ну ди ла раз вр ста ва ње зло чи на пре ма ти по ло ги ји, ин тен зи те ту, они-
ма ко ји су по чи ни ли зло чи не, пре ма ге о граф ском и те мат ском прин ци пу 
итд. Ти по да ци по слу жи ли су ка сни је над ле жним уста но ва ма и ин сти-
ту ци ја ма у њи хо вом ра ду на екс тра ди ци ји, су ђе њу и ка жња ва њу рат них 
зло чи на ца, по пи си ва њу рат не ште те, од ре ђи ва њу ре па ра ци ја итд.

У на став ку тек ста да је мо ста ти стич ки пре глед по чи ње них зло чи-
на при пад ни ка СДК-а пре ма по да ци ма Др жав не ко ми си је. Ко ри шће не су 
та бе ле „ли ше ње жи во та“, „по вре де те ла“ и „по вре де лич не сло бо де“. У 
ана ли зи ни су ко ри шће не та бе ле „по вре де имо ви не“ због раз ли чи тог ка-
рак те ра уне тих по да та ка и њихове не сре ђе но сти. 

Кван ти фи ка ци ја зло чи на при пад ни ка СДКа

 Зло чи ни при пад ни ка СДКа пре ма по да ци ма Ко ми си је из ок то бра 
1945.

Пр вим по сле рат ним за ко ном о ад ми ни стра тив ној по де ли, ко ји је 
до нет 1. сеп тем бра 1945. го ди не, Ср би ја је са сто ја ла из 22 окру га, под-
руч ја гра да Бе о гра да, Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не и Ау то ном не Ко-
сов ско-ме то хиј ске обла сти. Та је ад ми ни стра тив на ор га ни за ци ја би ла го-
то во иден тич на као прет ход на, про ис те кла из од лу ке Антифашистичке 
скупштине народног ослобођења Србије (АСНОС) од 22. де цем бра 1944. 
го ди не. На осно ву те те ри то ри јал не  по де ле функ ци о ни са ле су зе маљ ска, 
по кра јин ска, об ла сна и окру жне ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па-
то ра и њи хо вих по ма га ча.28

У пр вом пре гле ду, са кра ја ок то бра 1945, да ти су по да ци за те ри-
27 АЈ, 110‒49‒24.
28 Ад ми ни стра тив ноте ри то ри јал не про ме не у НР Ср би ји од 1834‒1954. го

ди не, За вод за ста ти сти ку, Бе о град 1955, стр. 55‒57; Управ на по де ла Де мо крат. Фе
де рат. Ју го сла ви је (без при са је ди ње них кра је ва), Све ска 2, Др жав ни ста ти стич ки уред 
Де мо крат ске Фе де ра тив не Ју го сла ви је, Бе о град 1945, стр. 9‒13. 
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то ри ју На род не Ре пу бли ке Ср би је, без Вој во ди не и Ко сов ско-ме то хиј ске 
обла сти. У та бе ли „Ли ше ње жи во та“ да та је кла си фи ка ци ја жр та ва у од-
но су на фор ма ци ју ко ја их је ли ши ла жи во та, али и пре ма на чи ну из вр ше-
ња зло чи на. Уку пан број осо ба, на та кав на чин стра да лих, из но сио је на 
те ри то ри ји Ср би је 65.293. При пад ни ци Срп ске до бро во љач ке ко ман де/
кор пу са озна че ни су ка те го ри јом „Љо ти ћев ци“. Ви ше од по ло ви не стра-
да ло је од при пад ни ка не мач ких оку па тор ских сна га: „Нем ци у зе мљи“ 
32.591 (49,91%) и „Нем ци у ло го ри ма ван Ју го сла ви је“ 1.706 (2,61%). Од 
„Д. М.“ је стра да ло 15.093 (23,12%), од „Бу га ра“ 9.438 (14,45%), од „Љо-
ти ће ва ца“ 1.745 (2,67%), од „Ал ба на ца“ 945 (1,45%), од „Му сли ман ске 
ми ли ци је“ 940 (1,44%), од „Уста ша“ 772 (1,18%), од „СДС“ 741 (1,13%), 
од „Пе ћан че вих“ (чет ни ка Ко сте Пе ћан ца) 505 (0,77%), од „Спе ци јал-
не по ли ци је“ 466 (0,71%), од „Ита ли ја на“ 303 (0,46%), од „Ма ђа ра“ 37 
(0,06%) и „Руп ни ко ва ца“ 11 (0,02%). Струк ту ра „ли ше них жи во та“ од 
„Љо ти ће ва ца“, пре ма на чи ну из вр ше ња је сле де ћа: „бом бар до ва њем ци-
вил ног ста нов ни штва“ 10, „стре ља њем“ 595, „ве ша њем“ пет, „кла њем“ 
23, „мр цва ре њем (пре би ја њем)“ 987, „ка сни је на сту пи ла смрт као по сле-
ди ца по вре де муч ним зло ста вља њем“ код 80 особа, а „смрт у ло го ри ма“ 
је сна шла 46 људи. Ка да се све на ве де но са бе ре до ла зи се до бро ја од 
1.746, што зна чи да су по пи си ва чи ве ро ват но на пра ви ли гре шку у са-
би ра њу. Про цен ту ал на рас по де ла „ли ше них жи во та“ од „Љо ти ће ва ца“ 
пред ста вље на је на Гра фи ко ну 1.29

Пре ма по да ци ма Ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и 
њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни, од ав гу ста 1945. го ди не, „Љо ти ћев ци“ 
су ли ши ли жи во та че ти ри осо бе од по пи са не 30.201 жр тве. Све че ти-
ри жр тве су из Срем ског окру га, што је и ло гич но по што су при пад-
ни ци Срп ског до бро во љач ког ко р пу са у деловању би ли огра ни че ни на 
под руч је оку пи ра не Ср би је ју жно од Ду на ва и Са ве. Жр тве из Срем ског 
окру га су ве ро ват но из пе ри о да ка да су се ове је ди ни це по вла чи ле тим 
про сто ром ок то бра 1944. го ди не.30

Пре ма по да ци ма Об ла сне ко ми си је за Ко со во и Ме то хи ју из дру-
ге по ло ви не 1945. го ди не, од укуп но 4.899 жр та ва, ни за јед ну ни је на ве-
ден да је „ли ше на жи во та“ од „Љо ти ће ва ца“.31

29 АЈ, 110–55–11, Та бе ла I – ли ше ње жи во та (Ср би ја).  
30 АЈ, 110–73–3, Пре глед ста ти стич ких по да та ка о укуп ном бро ју жр та ва, свр-

ста них по вр ста ма зло чи на, на под руч ју Вој во ди не за вре ме оку па ци је; АЈ, 110‒74‒240, 
Та бе ла I – ли ше ње жи во та (Срем ски округ).  

31 АЈ, 110‒72‒126. Ви ше о овој те ми у: Ду шан Бој ко вић, „Жр тве ра та на про-
сто ру Ко со ва и Ме то хи је 1941‒1945. пре ма по пи су Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча“, Ко со во и Ме то хи ја у кон тек сту бал кан ских 
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Гра фи кон бр. 1: Струк ту ра „ли ше них жи во та“ од при пад ни ка СДКа пре ма на чи ну 
из вр ше ња зло чи на на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је са кра ја ок то бра 

1945. го ди не

Са би ра њем по да та ка окру жних ко ми си ја са про сто ра НР Ср би-
је без АП Вој во ди не и Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти, за кљу чу је мо да је 
број „ли ше них жи во та“ од „Љо ти ће ва ца“ иден ти чан као на та бе ли Зе-
маљ ске ко ми си је Ср би је (1.746), а по да ци се сла жу у струк ту ри на чи на 
„ли ше ња жи во та“. Ге о граф ски, нај ве ћи број жр та ва од „Љо ти ће ва ца“ је 
у Бе о град ском окру гу. Ово је ве ро ват но сто га што је, по ад ми ни стра тив-
ној по де ли по сле осло бо ђе ња, Сме де ре во, род ни град Ди ми три ја Љо ти-
ћа, при па да ло Бе о град ском окру гу, а тај је крај био по знат по сна жном 
при су ству до бро во љач ких је ди ни ца. По да ци по окру зи ма су на ве де ни на 
Та бе ли 1 у тек сту ис под.32

на ро да и др жа ва. Књи га 2, Исто ри ја, Ле по са вић 2016, 243‒259.  
32 По да ци окру жних ко ми си ја у НР Ср би ји без по кра ји на, ко ји су нам по слу жи-

ли за ана ли зи ра ну ста ти сти ку по окру зи ма, на ла зе се у Ар хи ву Ју го сла ви је, фонд 110, 
фа сци кле 55–71.
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Град Бе о град 0 3 0 0 0 0 0 3
Бе о град ски 10 111 1 1 266 5 25 419
Ча чан ски 0 60 0 0 42 3 2 107
Кра гу је вач ки 0 42 2 1 172 4 5 226
Кру ше вач ки 0 48 0 16 62 6 1 133
Ле ско вач ки 0 45 0 0 25 5 1 76
Мо рав ски 0 9 0 0 0 2 0 11
Ни шки 0 12 0 1 78 5 1 97
Но во па зар ски 0 3 0 0 8 0 0 11
Пи рот ски 0 6 2 0 0 0 0 8
Под рин ски 0 26 0 3 14 2 0 45
По жа ре вач ки 0 103 0 1 48 7 2 161
То плич ки 0 74 0 0 188 40 7 309
Ужич ки 0 31 0 0 40 1 0 72
Ва љев ски 0 21 0 0 44 0 2 67
Врањ ски 0 0 0 0 0 0 0 0
За је чар ски 0 1 0 0 0 0 0 1
УКУП НО 10 595 5 23 987 80 46 1746

Та бе ла бр. 1: Струк ту ра „ли ше них жи во та“ од при пад ни СДКа пре ма на чи ну из вр
ше ња и кроз окру ге НР Ср би је на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је са кра ја 

ок то бра 1945. го ди не

 Дру га ста ти стич ка та бе ла је бе ле жи ла „По вре де те ла“ и у њој је 
удео „Не ма ца“ знат но ма њи не го у пр вој. Укуп но је за бе ле же но 130.802 
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„по вре де те ла“, од че га су нај ви ше по чи ни ли при пад ни ци ЈВуО 46.505 
(35,5%). По том сле де „Бу га ри“ 30.356 (23,21%), па „Нем ци у зе мљи“ 
27.569 (21,08%), а на че твр том ме сту су при пад ни ци Срп ске др жав не 
стра же 8.120 (6,21%). Да ље иду „Љо ти ћев ци са 7.668 (5,86%), „Чет ни-
ци Ко сте Пе ћан ца“ 2.536 (1,94%), „Спе ци јал на по ли ци ја“ 1.991 (1,52%), 
„Ал бан ци“ 1.775 (1,36%), „Му сли ман ска ми ли ци ја“ 1.169 (0,89%), 
„Нем ци у ло го ри ма ван Ју го сла ви је“ 1.126 (0,86%), „Ита ли ја ни“ 1.095 
(0,84%), „Уста ше“ 880 (0,67%) и „Ма ђа ри“ 12 (0,01%). Од 7.668 „по вре-
да те ла“ ко ја су по чи ни ли при пад ни ци Срп ске до бро во љач ке ко ман де/
кор пу са би ло је 75 „оса ка ће ња“, 219 „ра ња ва ња“, 2.725 „му че ња-зло ста-
вља ња“, 4.616 „ла ких и те шких те ле сних по вре да“ и 33 „си ло ва ња“.33

Гра фи кон бр. 2: Струк ту ра „по вре ђе них“ од при пад ни ка СДКа пре ма на чи ну из вр ше
ња на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је са кра ја ок то бра 1945. го ди не

 

33 АЈ, 110–55–12, Та бе ла II – по вре де те ла (Ср би ја).  
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Тре ћа та бе ла је бе ле жи ла „По вре де сло бо де“ и за бе ле жи ла 330.088 та-
квих слу ча је ва. Не мач ке оку па тор ске сна ге („Нем ци у зе мљи“) су по-
чи ни ле нај ви ше ових зло чи на, ви ше од по ло ви не ‒ 173.897 (52,68%), 
на кон њих су „Бу га ри“ са 71.088 (21,54%), па сле де ре дом „Д. М.“ 26.100 
(7,91%), а „С. Д. С.“ је че твр ти са 16.847 (5,10%). Да ље сле де „Љо ти-
ћев ци“ 14.084 (4,27%), „Ал бан ци“ 7.154 (2,17%), „Ита ли ја ни“ 6.263 
(1,90%), „Нем ци у ло го ри ма ван Ју го сла ви је“ 4.648 (1,41%), „Спе ци-
јал на по ли ци ја“ 4.257 (1,29%), „Му сли ман ска ми ли ци ја“ 2.952 (0,89%), 
„Чет ни ци Ко сте Пе ћан ца“ 1.446 (0,44%), „Уста ше“ 1.280 (0,39%) и „Ма-
ђа ри“ 72 (0,02%). Од 14.084 „по вре де сло бо де“ ко је су по чи ни ли при пад-
ни ци Срп ске до бро во љач ке ко ман де/кор пу са на ве де но је 10.141 „хап ше-
ње“, 817 „ин тер ни ра ња у зе мљи“, 2.614 „од во ђе ња на при нуд ни рад“, 
38 „при нуд них пре се ље ња“, 416 „од во ђе ња у ло го ре ван зе мље“ и 58 
слу ча је ва „при нуд не мо би ли за ци је“.34

Гра фи кон бр. 3: Струк ту ра „по вре да лич не сло бо де“ од при пад ни ка СДКа пре ма на
чи ну из вр ше ња на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је са кра ја ок то бра 1945.

34 АЈ, 110–55–13, Та бе ла III – по вре де лич не сло бо де (Ср би ја).  
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Зло чи ни при пад ни ка СДКа пре ма по да ци ма Ко ми си је из сре ди не 
1946.

Због на пред на ве де них раз ло га, Др жав на ко ми си ја је ур ги ра ла и 
при ти ска ла под ре ђе не ре пу блич ке, по кра јин ске, об ла сне и окру жне ко ми-
си је да се по да ци уно се те мељ ни је, по што је утвр ђе но да су не ке од та бе-
ла по пу ња ва не „од ока“, „на па мет“ и сл. До сре ди не 1946. за НР Ср би ју 
по сла ти су но ви по да ци ко ји су се знат но раз ли ко ва ли од прет ход них, док 
су фор му ла ри та бе ла оста ли го то во иден тич ни, са мо је у ве ћи ни слу ча-
је ва до да та ру бри ка „по ги ну ли у бор би“. Број жр та ва у НР Ср би ји без 
по кра ји на био је ве ћи го то во за тре ћи ну и из но сио је 98.440. Пре ма тим 
по да ци ма, око по ло ви не жр та ва је стра да ло од не мач ких оку па тор ских 
је ди ни ца („Нем ци у зе мљи“) 45.525 (46,25%). Од је ди ни ца ЈВуО је стра-
да ло 17.271 (17,54%), од „Бу га ра“ 12.707 (12,91%), 9.661 (9,81%) је „по ги-
нуо у бор би“, а од „Не ма ца у ло го ри ма ван Ју го сла ви је“ 3.373 (3,43%). Од 
„СДС“ је стра да ло 2.554 (2,59%), „Спе ци јал не по ли ци је“ 1.778 (1,82%), 
„Чет ни ка Ко сте Пе ћан ца“ 1.472 (1,50%), „Љо ти ће ва ца“ 1.339 (1,36%), 
„Му сли ман ске ми ли ци је“ 1.281 (1,30%), „Уста ша“ 583 (0,59%), „Ита ли ја-
на“ 531 (0,54%), „Ал ба на ца“ 250 (0,25%) и „Ма ђа ра“ 105 (0,11%). Иа ко је 
број укуп них жр та ва по ве ћан за тре ћи ну, број осо ба ко је су „ли ше не жи-
во та“ од „Љо ти ће ва ца“ је сма њен за че твр ти ну. Пре ма на чи ну стра да ња 
струк ту ра је би ла сле де ћа: „бом бар до ва њем ци вил ног ста нов ни штва“ 14, 
„стре ља њем“ 509, „ве ша њем“ де вет, „кла њем“ три, „мр цва ре њем-пре би-
ја њем“ 754, код 34 осо бе је „ка сни је на сту пи ла смрт као по сле ди ца по-
вре де муч ним зло ста вља њем“, а „смрт у ло го ри ма“ је сна шла 16 осо ба.35

У гра ђи ни смо про на шли до ка зе да је на кнад но по пи си ва ње уоп-
ште спро ве де но у АП Вој во ди ни, на кон пр вог са кра ја ав гу ста 1945, па 
прет по ста вља мо да је Др жав на ко ми си ја би ла за до вољ на пр во бит но 
оба вље ним по слом По кра јин ске ко ми си је за Вој во ди ну. Са дру ге стра-
не, но ви по пис је ра ђен и у Ау то ном ној Ко сов ско-ме то хиј ској обла сти. 
Сре ске ко ми си је су по сла ле но ве по дат ке у пе ри о ду март–април 1946, а 
Об ла сна ко ми си ја је до ста ви ла ове по дат ке Др жав ној ко ми си ји 14. ма ја 
1946. го ди не. Пре ма овим по да ци ма, укуп но је у Ко сов ско-ме то хиј ској 
обла сти би ло 10.809 „ли ше них жи во та“, од че га су „Љо ти ћев ци“ ли ши-
ли жи во та 31 осо бу (Ко сов ско-ми тро вач ки срез три, Лап ски срез два и 
Дре нич ки срез 26).36

35 АЈ, 110–55–15, Та бе ла I – ли ше ње жи во та (НР Ср би ја, без Вој во ди не и Ко-
сме та). 

36 АЈ, 110–72–126; Д. Бој ко вић, н. д., 250‒251.

Бо рис То ма нић, Не бој ша Стам бо ли ја



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/2, 2020.

337

Гра фи кон бр. 4: Струк ту ра стра да лих од при пад ни ка СДКа пре ма на чи ну из вр ше ња 
на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је из сре ди не 1946. го ди не

 Као и у прет ход ном слу ча ју, по дат ке смо упо ре ди ли са на ла зи-
ма окру жних ко ми си ја и они се до не кле раз ли ку ју. Са мо у Ва љев ском 
окру гу је уне та но ва ка те го ри ја „по ги ну ли у бор би“, па је уку пан број 
„стре ља них“ због то га ма њи. Та ко ђе, број оних ко ји су ли ше ни жи во та 
„мр цва ре њем (пре би ја њем)“ и код ко јих је „ка сни је на сту пи ла смрт као 
по сле ди ца по вре де муч ним зло ста вља њем“ не знат но је ма њи. За За је-
чар ски округ не ма мо по дат ке из овог пе ри о да. Да кле, са би ра њем ре зул-
та та окру жних ко ми си ја, уку пан број „ли ше них жи во та“ од при пад ни ка 
СДК-а је ма њи у од но су на та бе лу Зе маљ ске ко ми си је и из но си 1.337. 
За раз ли ку од ре зул та та по пи са из 1945. го ди не, пре ма овим ре зул та ти-
ма нај ве ћи те рор при пад ни ка СДК-а пре тр пе ли су ста нов ни ци Ужич ког 
окру га. По да ци по окру зи ма на ве де ни су у Та бе ли 2 у тек сту ис под.37

37 АЈ, 110, фа сци кле 55–71.
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Град Бе о град 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Бе о град ски 0 81 0 0 214 12 4 0 311
Ча чан ски 8 49 1 0 32 0 0 0 90
Кра гу је вач ки 0 71 2 0 120 4 5 0 202
Кру ше вач ки 0 39 0 0 26 4 0 0 69
Ле ско вач ки 0 7 0 0 0 1 0 0 8
Мо рав ски 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Ни шки 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Но во па зар ски 0 2 0 1 0 1 0 0 4
Пи рот ски 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Под рин ски 0 35 0 0 44 3 0 0 82
По жа ре вач ки 0 84 5 1 47 1 7 0 145
То плич ки 6 0 1 0 35 0 0 0 42
Ужич ки 0 83 0 1 233 3 0 0 320
Ва љев ски 0 29 0 0 2 3 0 9 43
Врањ ски 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За је чар ски не ма по да та ка 
У КУП НО 14 500 9 3 753 33 16 9 1337

Та бе ла бр. 2: Струк ту ра „ли ше них жи во та“ од при пад ни ка СДКа пре ма на чи ну из
вр ше ња и кроз окру ге НР Ср би је на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је из 

сре ди не 1946. го ди не
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Дру гом та бе лом об у хва ће не су „по вре де те ла“. Као и у прет ход ној та бе-
ли из ок то бра 1945. нај ве ћи број „по вре да те ла“ при пи сан је при пад ни-
ци ма ЈВуО – 58.033 (30,55%). По том сле де „Бу га ри“ са 47.941 (25,24%), 
па „Нем ци у зе мљи“ 46.973 (24,73%). На че твр том ме сту је „С.Д. С.“ 
са 11.245 (5,92%), па „Љо ти ћев ци“ 6.970 (3,67%), „Спе ци јал на по ли ци-
ја“ 6.308 (3,32%), „Чет ни ци Ко сте Пе ћан ца“ 4.617 (2,43%), „Му сли ман-
ска ми ли ци ја“ 2.947 (1,55%),„Нем ци у ло го ри ма ван Ју го сла ви је“ 2.073  
(1,09%),  „Уста ше“ 1.133 (0,60%), „Ал бан ци“ 947 (0,50%), „Ита ли ја ни“ 
535 (0,28%), „Руп ни ков ци“ 114 (0.06%) и „Ма ђа ри“ 94 (0.05%). Од 6.970 
„по вре да те ла“ ко је су по чи ни ли „Љо ти ћев ци“ струк ту ра је би ла: „оса ка-
ће ње“ 103, „ра ња ва ње“ 284, „му че ње-зло ста вља ње“ 1.741, „ла ке и те шке 
те ле сне по вре де“ су на не ли 4.793 пу та, а „си ло ва но“ је 49 же на.38

Гра фи кон бр. 5: Струк ту ра „по вре ђе них“ од при пад ни ка СДКа пре ма на чи ну из вр
ше ња на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је из сре ди не 1946. го ди не

38 АЈ, 110–55–16, Та бе ла II – по вре де те ла (НР Ср би ја, без Вој во ди не и Ко сме-
та).  
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 Тре ћом та бе лом су об у хва ће не „по вре де сло бо де“. И у овом слу-
ча ју је при мет но знат но по ве ћа ње тих зло чи на, го то во дво стру ко, у од-
но су на ок то бар 1945. го ди не. Укуп но је за бе ле же но 615.733 „по вре де 
сло бо де“. Нај ви ше су их по чи ни ли „Нем ци у зе мљи“ (199.736‒32,44%), 
по том сле де при пад ни ци „Д. М.“ (187.085–30,38%) па ре дом „Бу га ри“ 
(97.408–15,82%), „СДС“ (41.654– 6,76%), „Љо ти ћев ци“ (20.936–3,31%), 
„Му сли ман ска ми ли ци ја“ (21.860–3,55%), „Спе ци јал на по ли ци ја“ 
(14.002–2,27%), „Нем ци у ло го ри ма ван Ју го сла ви је“ (13.675–2,22%),  
„Чет ни ци Ко сте Пе ћан ца“ (8.917–1,45%), „Ита ли ја ни“ (7.444–1,21%), 
„Ал бан ци“ (1.765–0,29%), „Уста ше“ (1.591–0,26%), „Руп ни ков ци“ (110–
0,02%) и „Ма ђа ри“ (90–0,01%). Од 20.936 „по вре да сло бо де“ ко је су по-
чи ни ли при пад ни ци Срп ске до бро во љач ке ко ман де/ко р пу са при мет на је 
огром на раз ли ка у ка те го ри ји „при нуд на мо би ли за ци ја“ ко ја је са 58 по-
ве ћа на на 8.663. Још је за бе ле же но 9.820 „хап ше ња“, 775 „ин тер ни ра ња 
у зе мљи“, 1.049 „од во ђе ња на при ну дан рад“, 12 „при нуд них пре се ље-
ња“ и 77 „од во ђе ња у ло го ре ван зе мље.39

Гра фи кон бр. 6: Струк ту ра „по вре да лич не сло бо де“ од при пад ни ка СДКа пре ма на
чи ну из вр ше ња на осно ву по да та ка Зе маљ ске ко ми си је Ср би је из сре ди не 1946.

39 АЈ, 110–55–17, Та бе ла III – по вре де сло бо де (НР Ср би ја, без Вој во ди не и 
Ко сме та).  
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***
 Иа ко ве о ма ди ску та би лан из вор због на чи на свог на стан ка, крат-
ког де ло ва ња и иде о ло шког пред зна ка, ста ти стич ке та бе ле Зе маљ ске ко-
ми си је Ср би је, По кра јин ске ко ми си је за Вој во ди ну, Об ла сне ко ми си је за 
Ко сов ско-ме то хиј ску област, као и окру жних, сре ских и оп штин ских ко-
ми си ја, ве о ма су ко ри сне ис тра жи ва чи ма. Ако су бројквие упит ни, ње ни 
ре зул та ти нам ма кар да ју ве о ма ни јан си ран став но вих ре во лу ци о нар них 
вла сти према уло зи и сте пе ну чи ње ња зло чи на припадника од ре ђе них, 
њи ма не при ја тељ ских, вој них фор ма ци ја за вре ме Дру гог свет ског ра та. 
Пре ма овим ре зул та ти ма, при пад ни ци ко ла бо ра ци о ни стич ких фор ма ци-
ја, укљу чу ју ћи и „Љо ти ћев це“, ни у јед ној ка те го ри ји ни су у пр вом пла-
ну. Њи хо ва ма ло број ност у од но су на оку па тор ске сна ге мо же би ти јед но 
од об ја шње ња, али је то пре све га ре зул тат њихове подређене уло ге. То 
им, ме ђу тим, не ума њу је од го вор ност. И по ред све га на ве де ног, њи хо ви 
зло чи ни су зна чај ни, а и „Љо ти ћев ци“ ће оста ти упам ће ни као Нем ци ма 
нај по у зда ни ја и иде о ло шки нај бли жа вој на фор ма ци ја из ре до ва срп ског 
на ро да за вре ме Дру гог свет ског ра та. 

Резиме

 Сре ди ном сеп тем бра 1941. го ди не, а због ин тен зи ви ра ња уста нич ких ак тив-
но сти, фор ми ра ју се пр ве до бро во љач ке је ди ни це, ре гру то ва не углав ном од омла ди не 
по ли тич ког по кре та ЗБОР. По што су се Нем ци ма по ка за ле као ве о ма по у зда не, ове 
је ди ни це су убр зо пре ра сле у од ре де, а као њи ма над ре ђе ни штаб ство ре на је Срп ска 
до бро во љач ка ко ман да. По чет ком 1943, а због по ве ћа ног при ли ва, Срп ска до бро во љач-
ка ко ман да пре ра ста у Срп ски до бро во љач ки ко р пус, а од ре ди се пре фор ми ра ју у пет 
ба та љо на. Кра јем исте го ди не ба та љо ни пре ра ста ју у пу ко ве. У свом нај ве ћем оби му, 
по чет ком 1944. го ди не, СДК је бро јао око 10.000 при пад ни ка. При бли жа ва њем је ди-
ни ца Цр ве не ар ми је ок то бра 1944. го ди не при пад ни ци СДК-а се углавном пре бацују у 
Сло ве ни ју. На са мом кра ју ра та ве ћи на при пад ни ка је из бе гла у Ита ли ју и пре да ла се 
са ве знич ким сна га ма. 

Од лу ка ма Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а од 29. но вем бра 1943. ство ре на је Др жав-
на ко ми си ја за ис тра жи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча. Но во фор ми ра ној 
ко ми си ји ста вље но је у за да так утвр ђи ва ње од го вор но сти и про на ла же ње и при во ђе ње 
свих осо ба од го вор них за рат не зло чи не у Ју го сла ви ји. По осло бо ђе њу, ство ре не су 
и зе маљ ске ко ми си је за сва ку од ре пу бли ка и по кра ји на, као и окру жне, сре ске и оп-
штин ске ко ми си је као под руч ни ор га ни. Ове ко ми си је су, до њи хо вог уки да ња у апри лу 
1948, при ку пи ле пре ко 900.000 при ја ва о рат ним зло чи ни ма и зло чин ци ма. Та ко ђе је 
при ку пље но 550.000 са слу ша ња све до ка и до не то 120.000 од лу ка ко ји ма је утвр ђе но 
око 65.000 „рат них зло чи на ца, из дај ни ка и на род них не при ја те ља“.

При пад ни ци СДК-а су би ли нај вер ни ји са ве зни ци не мач ких оку па тор ских је-
ди ни ца из ре до ва срп ског на ро да за вре ме Дру гог свет ског ра та. Ипак, као и оста ле ко-
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ла бо ра ци о ни стич ке је ди ни це, од Др жав не ко ми си је ни су пре по зна ти као вој на фор ма-
ци ја ко ја је пред ња чи ла у зло чи ни ма. То ипак не ума њу је њи хо ву зна чај ну од го вор ност 
за зло чи не ко ја је до ку мен то ва на број ним при ме ри ма. 

Summary

In mid-Sep tem ber 1941, due to the in ten si fi ca tion of in sur gent ac ti vi ti es, the fi rst 
vo lun te er units we re for med, rec ru i ted ma inly from the youth of the ZBOR po li ti cal mo ve-
ment. As they pro ved to be very re li a ble to the Ger mans, the se units soon grew in to de tac-
hments, and the Se r bian Vo lun te er Com mand was cre a ted as the ir su per i or he a dqu ar ters. At 
the be gin ning of 1943, due to the in cre a sed in flux, the Ser bian Vo lun te er Com mand grew in to 
the Ser bian Vo lun te er Co rps, and the de tac hments we re re or ga ni zed in to fi ve bat ta li ons. At 
the end of the sa me year, the bat ta li ons grew in to re gi ments. At its pe ak, in early 1944, the 
SDK num be red abo ut 10,000 mem bers. With the ap pro ach of the Red Army units in Oc to ber 
1944, the SDK was mostly tran sfer red to Slo ve nia. At the very end of the war, most of the 
mem bers fled to Italy and sur ren de red to the al lied for ces.

The de ci si ons of the Se cond AV NOJ Ses sion of No vem ber 29, 1943, cre a ted the 
Sta te Com mis sion for the In ve sti ga tion of the Cri mes of Oc cu pi ers and The ir Abet tors. The 
newly for med com mis sion was ta sked with de ter mi ning re spon si bi lity and fin ding and ap pre-
hen ding all tho se re spon si ble for war cri mes in Yugo sla via. Af ter the li be ra tion, land com mis-
si ons we re cre a ted for each of the re pu blics and pro vin ces, as well as dis trict and mu ni ci pal 
com mis si ons as re gi o nal bo di es. By the ir abo li tion in April 1948, the se com mis si ons had 
col lec ted over 900,000 re ports of war cri mes and cri mi nals; 550,000 wit ness he a rings we re 
al so col lec ted, 120,000 de ci si ons we re ma de, which iden ti fied so me 65,000 “war cri mi nals, 
tra i tors and na ti o nal ene mi es”.

Mem bers of the SDK we re the most loyal al li es of the Ger man oc cupyin g units from 
the ranks of the Ser bian pe o ple du ring the Se cond World War. Ho we ver, li ke ot her col la bo ra-
ti o nist units, it was not re cog ni zed by the Sta te Com mis sion as a mi li tary for ma tion that was 
at the fo re front of cri mes. This, ho we ver, do es not di mi nish the ir sig ni fi cant re spon si bi lity for 
the cri mes, which has been do cu men ted by nu me ro us exam ples.

Из во ри и ли те ра ту ра
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Вељ ко ЂУ РИЋ МИ шИ НА
Му зеј жр та ва ге но ци да

ФО ТО ГРА ФИ СА ЊЕ И ФИЛМ СКО СНИ МА ЊЕ УНУ ТАР КОМ
ПЛЕК СА ХР ВАТ СКОГ (УСТА ШКОГ) КОН ЦЕН ТРА ЦИ О НОГ 
ЛО ГО РА ЈА СЕ НО ВАЦ У ПЕ РИ О ДУ ОД ЊЕ ГО ВОГ ОР ГА НИ
ЗО ВА ЊА 20. АВ ГУ СТА 1941. ДО УНИ ШТЕ ЊА 22. АПРИ ЛА 

1945. ГО ДИ НЕ

Са же так: Го то во до по след њих да на Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, у 
пар ти зан ској штампи об ја вљи ва не су фо то гра фи је у чи јим ле ген да ма или ти 
пот пи си ма ис под сли ке је ста ја ло да је реч о ја се но вач ким зло чи ни ма. То не-
кри тич ко пре пи си ва ње до ве ло је до по ја ве број них сум њи у ау тен тич ност. 
Овај рад има за циљ да раз ја сни не по зна ни це о да ни ма ка да су фо то гра фи је 
сни мље не уну тар ло го ра Ци гла не.

Кључ не ре чи: Ја се но вац, фо то гра фи је, ле ген де, про па ган да 

Кра ље ви на Ср би ја је не ста ла с исто риј ске сце не 1. де цем бра 
1918. го ди не ута па њем у пр ву ју жно сло вен ску др жа ву –  Кра ље ви ну 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ка сни је Ју го сла ви ју. Та др жа ва рас па ла се 
апри ла 1941. по сле на па да Не мач ке, Ита ли је, Бу гар ске и Ма ђар ске, а об-
но вље на је 1945. го ди не по бе дом Ју го сло вен ске ар ми је, вој ске ко јом је 
ко ман до ва ла Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је. И та др жа ва (ко ја је од 
1945. го ди не ме ња ла име на: Де мо крат ска Фе де ра тив на Ју го сла ви ја, Фе-
де ра тив на На род на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив-
на На род на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја), рас па ла се кроз гра ђан ски рат за по-
чет 1991. го ди не се це си јом Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма ке до ни је и Бо сне и 
Хер це го ви не и фор ми ра њем 27. апри ла 1992. го ди не Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је, ко ју су чи ни ле Ср би ја и Цр на Го ра. По сле агре си је НА ТО-а 
на ту др жа ву 1999. део Ре пу бли ке Ср би је – Ко со во и Ме то хи ја – оста ће 
оку пи ран и во љом агре сор ског вој ног са ве за до ћи ће до про гла ше ња те 
обла сти за др жа ву. По сле пре вра та из ве де ног 5. ок то бра 2000. го ди не и 
кра ја ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа усле ди ће још је дан ко рак у пре-
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и ме но ва њу и кро је њу гра ни ца: фе бру а ра 2003. го ди не др жа ва је до би ла 
но во име – Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра. Ни та тво ре ви на ни је 
ду го тра ја ла по што је 2006. го ди не Цр на Го ра про гла си ла не за ви сност.

Са да шња Ре пу бли ка Ср би ја оста ла је је ди ни пр во бит ни ак тер 
или све док кра ја екс пе ри мен та по зна тог под име ном Ју го сла ви ја.

Тај др жа во твор ни про је кат, за по чет 1. де цем бра 1918. и окон-
чан 2006. го ди не, оста ви ће ка та стро фал не по сле ди це по срп ски на род: 
ако је 1918. био рас про стра њен од Грч ке до За пад не Сла во ни је, да нас је 
све ден на сма ње ну Ср би ју и ен ти тет Ре пу бли ка Срп ска у Бо сни и Хер-
це го ви ни, у Цр ној Го ри је кад је реч о на ци о нал ним пра ви ма го то во у 
сва ком по гле ду у вре ме три де це ниј ске вла да ви не Ми ла Ђу ка но ви ћа био 
обес пра вљен, док га у Хр ват ској и Се вер ној Ма ке до ни ји има са мо у ста-
ти стич ким тра го ви ма. У ме ђу вре ме ну по ста ће жр тва ве ли ких зло чи на 
и би ће из гнан са те ри то ри ја на ко ји ма је ве ко ви ма оби та вао. На ве де не 
чи ње ни це ука зу ју на не баш бли ста ву мо гућ ност још јед не про ме не гра-
ни це Ср би је. На и ме, у ад ми ни стра тив ној по де ли зе мље и да ље по сто ји 
Ау то ном на По кра ји на Вој во ди на са мно гим др жав ним од ли ка ма (те ри-
то ри ја, скуп шти на, на став ни си стем итд.). Под се ти мо да је део да на шње 
Вој во ди не – Срем – био у са ста ву Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске у вре ме 
ка да су на том про сто ру по чи ње ни број ни зло чи ни ко ји су би ли део про-
јек та за ти ра ња срп ског на ро да и ње го ве ци ви ли за ци је за пад но од Дри не 
и се вер но од Са ве! 

***
По сто ја ње ју жно сло вен ске др жа ве – мо нар хи је или ре пу бли ке – 

зна чи ло је и но ви смер у исто риј ској на у ци окре нут ка др жав ној по ли-
ти ци. То су раз ло зи ко ји су ути ца ли на за о би ла же ње битних те ма из за-
јед нич ке про шло сти ју жно сло вен ских на ро да, на ро чи то Ср ба и Хр ва та. 
Јед на од нај ва жни јих те ма од но си се на број не рат не зло чи не у Пр вом 
свет ском ра ту (1914–1918) кшто су их на те ри то ри ји Кра ље ви не Ср би је 
по чи ни ли при пад ни ци вој ске ау стро у гар ске мо нар хи је у ко јој су зна тан 
део чи ни ли Хр ва ти. У Дру гом свет ском ра ту 1941–1945. го ди не ге но цид 
је по чи њен у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, пр вен стве но над срп ским 
на ро дом и над при пад ни ци ма је вреј ске и ром ске за јед ни це.

Кад се по ме не ге но цид у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској пр ва асо-
ци ја ци ја је ком плекс кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац. Ме ђу тим, пр-
вих по сле рат них де це ни ја да би се та те ма уоп ште ис тра жи ва ла тре ба ло 
је при ба ви ти са гла сност по ли тич ке вр ху шке која је све про це њи вао у 
кон тек сту то га ка ко ће се то од ра зи ти на ва же ћу по ли ти ку про кла мо-
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ва ног „брат ства и је дин ства“. По том је тре ба ло про на ћи где је све по-
хра ње на са ку пље на исто риј ска гра ђа, по себ но ори ги нал не и ау тен тич не 
фо то гра фи је. То су раз ло зи за што је од 1945. го то во до кра ја ко му ни-
стич ке Ју го сла ви је об ја вље но ма ло ра до ва у ко ји ма су оку па то ри и сва ка 
од стра на у гра ђан ском ра ту би ли при ка зи ва ни објек тив но.

О рас про стра ње но сти фо то граф ске тех ни ке у знат ном де лу он да-
шње Ју го сла ви је све до чи ње но ко ри шће ње у при ли ка ма рат них го ди на. 
Уо ста лом, не ма стра не ко ја је уче ство ва ла у ра ту а да то ни је же ле ла 
да ове ко ве чи на фо то гра фи ја ма. Нај и зра же ни је је то би ло на те ри то ри ји 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, што је и ра зу мљи во с об зи ром на про цес 
ства ра ња по себ не хр ват ске др жа ве оличен у си сте му Ба но ви не Хр ват-
ске,  у чему је про па ган ди при па да ло по себ на уло га. 

Број не ори ги нал не, ау тен тич не и ве ро до стој не фо то гра фи је из го-
ди на Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске су са чу ва не у За гре бу, у Хр ват ском 
по ви је сном му зе ју, Хр ват ском др жав ном ар хи ву, ло кал ним му зе ји ма и 
ар хи ви ма.

По сле рат ни по ли тич ки си стем до зво лио је да знат не ко ли чи не 
фо то гра фи ја бу ду ар хи ви ра не у ре пу блич ком Се кре та ри ја ту уну тра-
шњих по сло ва, од но сно у Слу жби др жав не без бед но сти. Ар хив Хр ват-
ске (Хр ват ски др жав ни ар хив) до био је сав тај ма те ри јал и он је у нај ве-
ћој ме ри да нас до сту пан за ко ри шће ње. Пре пре да је ма те ри ја ла, ма њи 
број ау тен тич них сни ма ка из тог фон да ко пи ра ли су по је дин ци (углав-
ном из Бе о гра да, на ра зним функ ци ја ма у оба ве штај ним ор га ни ма) нај-
че шће за лич не по тре бе. Ве о ма ма ло ори ги нал них фо то гра фи ја чу ва се 
у Ар хи ву Ју го сла ви је (фонд Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на 
оку па то ра и њи хо вих по ма га ча) и у Вој ном му зе ју, та ко ђе у Бе о гра ду. 
Оно што је мо гу ће про на ћи на дру гим ме сти ма у Бе о гра ду, до не кле и у 
ло кал ним му зе ји ма у Сре му, углав ном су ко пи је и то нај че шће са по гре-
шним ле ген да ма.

По је ди не ау тен тич не и ве ро до стој не фо то гра фи је по ја вљу ју се с 
вре ме на на вре ме на ра зним аук ци ја ма ко је се ор га ни зу ју на ин тер не ту.

У про те клих се дам де це ни ја, у број ним мо но гра фи ја ма об ја вље-
но је мно штво фо то гра фи ја у скло пу илу стра ци је тек ста. Ни је се, ме ђу-
тим, увек во ди ло ра чу на о прецизнијем евидентирањупа су, на жа лост, 
врло често пу бли ко ва не са не пот пу ним или по гре шним ле ген да ма. (Кад 
је реч о Ја се нов цу, зна се да је из ве стан број фо то гра фи ја на ста лих у не-
мач ким кон цен тра ци о ним ло го ри ма ко ри шћен да би илу стровао ја се но-
вач ко стра ти ште!)

До ступ ност фо то гра фи ја на ста лих у рат ним и пр вим по рат ним 
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го ди на ма у Хр ват ском др жав ном ар хи ву пру жа мо гућ но сти за сти ца ње 
но вих са зна ња у ре кон струк ци ји та да шњих зби ва ња и укла ња њу број-
них не до у ми ца, на ро чи то кад је реч о ве ли ким зло чи ни ма. 

***
У вре ме сту ди ја, ко је сам за по чео 1971. го ди не, на пре да ва њи ма о 

по моћ ним исто риј ским на у ка ма го то во да и ни је спо ми ња но да фо то гра-
фи је тре ба тре ти ра ти као би тан исто риј ски из во ри дру гог ре да.

О зна ча ју фо то гра фи је у исто риј ској на у ци го во ри не ко ли ко на-
сло ва ме ђу ко ји ма тре ба из дво ји ти де ло Ми о дра га Ђор ђе ви ћа Фо то гра
фи ја код Ср ба 1839–1989, Га ле ри ја Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
Бе о град 1989.

Ме ђу са вре ме ним исто ри ча ри ма Ср би ма ни је би ло ве ћег ин те-
ре со ва ња за фо то гра фи ју као исто риј ски из вор. Из у зе так пред ста вља ју 
фо то гра фи је Сам со на Чер но ва, Је вре ји на из Ру си је, ко ји је оста вио ве-
ли ки број сни ма ка из Бал кан ских ра то ва 1912–1913. го ди не, Де ла Ри-
сте Мар ја но ви ћа, вој ног фо то ре по р те ра из ра то ва 1912–1918. го ди не и 
Ри сте Шу ко ви ћа, све ште ни ка до бро вољ ца у Вој сци Кра ље ви не Ср би је 
1914–1918. го ди не.1

Зна чај фо то гра фи је схва ти ли су и вој ско во ђе у Ђе не рал шта бу 
Кра ље ви не Ср би је ка да су уо чи ра та са Тур ском 1912. го ди не фор ми-
ра ле по себ ну гру пу про фе си о нал них фо то гра фа и по сла ли их у од ре-
ђе не вој не фор ма ци је. За хва љу ју ћи њи хо вим фо то гра фи ја ма олак ша но 
је ис тра жи ва ње из ве сних те ма као што су, на при мер, наоружање, али 
и фи зич ко ста ње вој ни ка и ко манд ног ка дра, за ро бље них не при ја те ља, 
рат них жр та ва. По зна то је, ре ци мо, да је још у ра ту об ја вље на по себ на 
се ри ја раз глед ни ца са ли ко ви ма офи ци ра вој ске Кра ље ви не Ср би је, за-
ро бље ни ка из оба бал кан ска ра та итд, што је ко ри сно за ре кон струк ци ју 
од ре ђе них зби ва ња.

О рат ним зло чи ни ма при пад ни ка ау стро у гар ске вој ске у пр вим 
на па ди ма на Кра ље ви ну Ср би ју 1914. го ди не врло сликовито све до че 
фо то гра фи је ко је је су сни ми ли са ми по чи ни о ци што је схва тио Швај-
ца рац Ро долф Ар чи балд Рајс, Је вре јин по ро ду, пре по знао као при ли ку 
да илу стра ци ја ма по твр дио сво је тек сто ве о не при ја тељ ској тор ту ри над 
срп ским ста нов ни штвом об ја вљи ва не у по је ди ним европ ским но ви на ма.

Зна чај фо то гра фи је као исто риј ског из во ра схва тио сам и 1990, 

1 Рат ни ал бум Ри сте Мар ја но ви ћа 1912–1915, Де чи је но ви не, Гор њи Ми ла но-
вац 1987; Бал кан ски ра то ви – фо тоза пис Сам со на Чер но ва, Ар хив Ср би је, Бе о град 
2010.
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ка да сам по чео да ра дим на док тор ској ди сер та ци ји Срп ска пра во слав на 
цр ква 1941–1945. го ди не. Ка ко је исто ри ја те Цр кве суд бин ски спо је на 
са исто ри јом срп ског на ро да, ис тра жи ва ње ње го вог рат ног стра да ња по-
при ми ло је до дат не ди мен зи је ко ри шће њем фо то гра фи ја, ко је су до при-
но си ле фор ми ра њу не спор них оце на и за кљу ча ка.

Фо то гра фи је на по се бан на чин све до че о од ре ђе ним исто риј ским 
до га ђа ји ма, лич но сти ма, објек ти ма, но шња ма, оруж ју...

Ис тра жи вач ки рад по чи ње из у ча ва њем што ве ћег бро ја до ступ-
них фо то гра фи ја што се од но се на за да ту те му. По да ци о фо то гра фи ја ма 
мо гу се по де ли ти у две гру пе. У пр ву спа да ју опи си са по да ци ма о ме сту 
и вре ме ну сни ма ња, о до га ђа ју или осо ба ма на снимку. Дру гу гру пу чи не 
тех нич ки по да ци: на чин сни ма ња, вр ста (не га тив или по зи тив, ре про-
дук ци ја), ма те ри јал, ве ли чи на, ау тор. Тек по при ба вља њу ве ћи не на ве-
де них по да та ка, фотографија се мо же по ста ви ти у од ре ђе ни исто риј ски 
кон текст.

По том сле ди кри тич ко про це њи ва ње оно га шта је сни мље но. 
Ана ли за би тре ба ло да до ве де до ја сне кон ста та ци је ко ју је го то во не мо-
гу ће оспо ри ти. Тим сле дом ис тра жи ва ња фо то гра фи ја по ста је исто риј-
ски из вор. Да би се до тог сте пе на до шло тре ба има ти од ре ђе но зна ње о 
исто риј ском кон тек сту до га ђа ја и лич но сти. 

По зна то је да је због ра зних по тре ба и ин те ре са фо то гра фи ја мо-
же би ти пред мет ма ни пу ла ци је, то јест раз ли чи тих ин те р пре та ци ја,  нај-
пре на нај про сти ји на чин ма ка за ма, по том ре ту шом. Да нас се при ме њу ју 
со фи сти ци ра не ме то де за хва љу ју ћи бројним са вре ме ним ра чу нар ским 
про гра ми ма за обраду фотографија, на при мер pho tos hop. Ка да је реч о 
ма ни пу ли са њу исти ном уз фо то гра фи ју, ре ци мо, мо же би ти све сно или 
не све сно, на ве де на по гре шна ле ген да. А она ће ка сни је би ти пре но ше на 
у без број ва ри јан ти.2

***
О ло го ру Ја се но вац об ја вље не су и три сту ди је где су фо то гра фи-

је3 по ми ња не у осно ви ис тра жи вач ког ра да: Na ta ša Ma ta u šić, Ja se no vac 

2 Са ша Ђ. Ру же ско вић, „Тра гом јед не фо то гра фи је Ри сте Мар ја но ви ћа“, Ве сник, 
бр. 30, Вој ни му зеј, Бе о град, 2020, 101–103. Ау тор је ука зао на по гре шну ле ген ду јед не 
по зна те фо то гра фи је, за ко ју се ве ро ва ло да је сни мље на у по вла че њу вој ске Кра ље-
ви не Ср би је пре ко Ал ба ни је 1915. го ди не. На вео је текст са по ме ну том фо то гра фи јом 
об ја вљен у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, бр. 7 од 3. фе бру а-
ра 1913. го ди не. По том је до ка зао да су оде ћа и оруж је на мр твом вој ни ку би ли опре ма 
тур ског вој ни ка.

3 На овом ме сту по ми њем део ре цен зи је др Ма ри ја Ја ре ба „Fo to gra fi ja kao po vi-
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1941.–1945. Lo gor smr ti i rad ni lo gor, Ja se no vac‒Za greb 2003; .Na ta ša Ma-
ta u šić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac – fo to mo no gra fi ja, Spo men pod ruč je 
Ja se no vac, Za greb 2008; Đor đe Mi ho vi lo vić, Ja se no vac 1945.–1947. – fo to
mo no gra fi ja, Spo men pod ruč je Ja se no vac, Ja se no vac 2016. Вре ди по ме ну ти 
да су оба ау то ра на по се бан на чин ве за ни за Ја се но вац: Ма та у ши ће ва је 
не ка да ра ди ла а Ми хо ви ло вић је да нас за по слен у Јав ној уста но ви Спо-
мен под руч ју Ја се но вац.

Ма рио Ке во, хр ват ски исто ри чар из За гре ба, ис тра жи вао је ар-
хив ске фон до ве Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста у Же не ви. Део 
сво јих ис тра жи ва ња ис ко ри стио је за текст „Po sjet po sla ni ka Me đu na-
rod nog od bo ra Cr ve nog kri ža lo go ri ma Ja se no vac i Sta ra Gra diš ka u lje to 
1944.“4 По том је на пи сао увод ну сту ди ју и при ре дио збор ник до ку ме-
на та под на сло вом Ve ze Me đu na rod nog od bo ra Cr ve nog kri ža i Ne za vi sne 
Dr ža ve Hr vat ske.5 У оба ра да Ке во је об ја вио и два де се так фо то гра фи ја 
сни мље них сре ди ном ју ла 1944. у Ја се нов цу, Ста рој Гра ди шци и ло гор-
ским еко но ми ја ма, у да ни ма бо рав ка пред став ни ка Ме ђу на род ног ко ми-
те та Цр ве ног кр ста Ју ли у са Шми дли на.6

За овај текст ни је то ли ко бит но да ли је Ке во по ми слио да је пр-
ви обе ло да нио сен за ци о нал не сним ке ло го ра и ло го ра ша. На и ме, по зна-
то ми је да је не ко ли ко сни ма ка из те ко лек ци је до спе ло у (он да шњу 
ју го сло вен ску) јав ност, до ду ше би ле су то фо то гра фи је знат но сла би је 

je sni iz vor“ на ру ко пис На та ше Ма та у шић „Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac – Fo to mo no-
gra fi ja“, ко ји је об ја вљен као књи га под исто и ме ним на сло вом. Ре цен зент на гла ша ва 
чи ње ни цу да ау тор ка ру ко пи са фо то гра фи је не ко ри сти као уз гред не илу стра ци је већ 
као вре дан исто риј ски из вор ко ји је до при нео ква ли те ту њеног рада. „Au to ri ca je na vr lo 
osje tlji vom pod ruč ju da nas Me mo ri jal nog mu ze ja i Spo men-pod ruč ja Kon cen tra ci o nog lo-
go ra Ja se no vac po ka za la, da i raz mjer no ma len broj sa ču va nih fo to gra fi ja, od ko jih su mno ge 
sni mlje ne sa svr hom is kri vlja va nja sli ke o sta nju u lo go ru, mo gu bi ti va žan i bo gat po vi je sni 
iz vor. Nji ho va ana li za upot pu ni la je spo zna je o to me ka ko je lo gor ra stao i ka kvi su bi li ži vot-
ni uvje ti u nje mu.“ Ја реб је у пра ву ка да је за кљу чио да по ме ну ти ру ко пис пред ста вља 
до при нос про у ча ва њу кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац. 

4 Ča so pis za su vre me nu po vi jest, 2, Za greb, 2008, 547–587.
5  Hr vat ski in sti tut za po vi jest – Po dru žni ca za po vi jest Sla vo ni je, Sri je ma i Ba ra nje, 

Za greb – Sla von ski Brod 2009.
6 Уз Ју ли у са Шми дли на го то во не пре ста но је био по не ки уста шки офи цир ко-

ји га је пра тио го то во у сто пу. Од фо то гра фи ја сни мље них тих да на, од ре ђе ни број је 
на ред них да на пре дат Шми дли ну и он их је од нео сво јим над ре ђе ним у Же не ви (нај-
ве ро ват ни је дру ге при мер ке из ра ђе них са фо то- за пи са јер су пр ви оста ли код слу жбе 
ко ја је ор га ни зо ва ла сни ма ње). Те фо то гра фи је у сво јим ис тра жи ва њи ма пр ви је ис ко-
ри стио исто ри чар Ма рио Ке во. На осно ву са зна ња о тим фо то гра фи ја ма ок то бра 2019. 
го ди не Му зеј жр та ва ге но ци да је за тра жио ко пи је од по ме ну те ин сти ту ци је и убр зо 
до био 40 при ме ра ка у ди ги тал ној фор ми.

Вељ ко Ђу рић Ми ши на



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/2, 2020.

353

ре зо лу ци је што се од ра зи ло на ја сно ћу и оштри ну сли ка у штам пи. У 
раз ја шње њу пи та ња от ку да то да су по је дин ци ма би ле по зна те не ке од 
тих фо то гра фи ја, је дан од од го во ра мо гао би би ти прет по став ка да је  
Ed mund Stӧger, фо то граф од по себ ног по ве ре ња уста ша из прат ње де ле-
га ци је Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста, ина че ан га жо ван од бли-
ских са рад ни ка са мог по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа као особа од посебног 
поверења, комплетан ма те ри јал пре дао сво јим над ре ђе ним у над ле жној 
уста шкој слу жби а да је све то нај ве ро ват ни је сре ди ном ма ја 1945. го ди-
не до спе ло у ру ке ју го сло вен ских ко му ни стич ких ор га на вла сти. А ту 
по чи ње дру га при ча ко ја ни је то ли ко бит на у овом кон тек сту!7

Но ви нар из За гре ба То ми слав Ву ко вић, серијом тек сто ва под на-
сло вом „Fo to kri vo tvo ri ne o ja se no vač ko me lo go ru“, об ја вље на у Gla su 
kon ci la, слу жбе ном гла си лу Ри мо ка то лич ке цр кве у Хр ват ској (се дам на-
ста ва ка, од бро ја 6 до бро ја 12 за 2009. го ди ну), по ку шао је да ис пра ви 
број не ле ген де уз фо то гра фи је ко је су, на вод но, сни мље не у Ја се нов цу. 
Као осно ва за текст по слу жи ла му је по ме ну та књи га На та ше Ма та у шић. 
Ма да ни је дао ни шта но во у од но су на Ма та у ши ће ву, ње гов ис тра жи-
вач ки на пор је еви ден тан јер је ис пра вио не ко ли ко по гре шних ле ген ди 
ко је су ра ни је об ја вљи ва не уз од ре ђе не фо то гра фи је. Спор ни су ње го ва 
остра шће ност и број не тврд ње! До ду ше, тре ба има ти у ви ду да је то са-
мо де лић из кам па ње но вог ту ма че ња про шло сти Не за ви сне Др жа ве Хр-
ват ске ко ју на по се бан на чин за го ва ра Ри мо ка то лич ка цр ква.

***
По зна то је да исто ри ја Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 1941–1945. 

го ди не још увек оби лу је та ко зва ним бе лим мр ља ма, на ро чи то ка да је реч 
о суд би ни срп ског на ро да и при пад ни ка је вреј ске и ром ске за јед ни це, 
као и оних Хр ва та ко ји ни су при хва та ли уста шку др жа ву.

У све тлу чи ње ни це да је од не стан ка Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
про шло се дам и по де це ни ја, све је ма ње на де да ће се раз ја сни ти број-
не не до у ми це, на при мер, о пер со нал ним по да ци ма и број но сти рат них 
жр та ва, на ро чи то ци ви ла. По ли тич ки си стем ус по ста вљен 1945. го ди не 
ни је до зво ља вао мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња зло чи на јер би ре-
зул та ти пр вен стве но мо гли да по там не све тлу ко му ни стич ку ре во лу ци ју 
осве шће них ју го сло вен ских на ро да. Сто га су зло чи ни нај че шће при пи-
си ва ни „фа ши стич ким оку па то ри ма и њи хо вим слу га ма“.

7 Ви де ти: Вељ ко Ђу рић Ми ши на, „Че му ис кри вља ва ње исти не у ле ген да ма 
фо то гра фи ја“, Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 12/1, Кра гу је вац –Бе о град, 2020, 
195–207.
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***
Од пр вих да на по про гла ше њу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, при-

пад ни ци је ди ни ца хр ват ске вој ске, на ро чи то уста ше, уо би ча ји ли су да 
се сли ка ју са сво јим жр тва ма, жи вим или мр твим. За хва љу ју ћи тим фо-
то гра фи ја ма мо гу ће је извести за кљу чке о томе чи ме су се слу жи ли у 
из вр ше њу зло чи на, а до не кле и о иден ти те ту зло чи на ца и жр тве, а мно го 
ма њој ме ри где је зло чин по чи њен. То зна чи да (слу чај ни) сни ма те љи 
ни су на по ле ђи на ма фо то гра фи ја бе ле жи ли ни вре ме, уче сни ке, ме ста 
до га ђа ја...

Пред став ни ци ко му ни стич ких вла сти због сво јих по тре ба су кроз 
рад ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у 
из ве сној ме ри раз ја сни ли чи ње ни це ко ја су зби ва ња и ак те ри за бе ле же-
ни на фо то гра фи ја ма нај че шће про на ђе ним код при пад ни ка дру ге рат не 
стра не.

Слика 1: Усташа у јами на лешевима

Слика 2: Анте Павелић са свитом
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***
Кон цен тра ци о ни ло гор Ја се но вац је фор ми ран у скло пу оства ре-

ња ци ље ва уну тра шње по ли ти ке Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске по узо ру 
на ра сну по ли ти ку Не мач ког Рај ха.8 По зна то је да је на ре ђе ње о ор га ни-
зо ва њу тог ло го ра Еу ген Ди до Ква тер ник пот пи сао сре ди ном ју ла 1941. 
го ди не по по врат ку из Не мач ке, где је по се тио и цен тра лу СС-а. Још 
увек ни је утвр ђе но ко је иза брао баш ту локацију.

Пр ви ло го ра ши би ли су за то че ни ци ком плек са ло го ра Ја дов но код 
Го спи ћа у Ли ци пре се ље ни већ 23. ав гу ста. А Ја дов но су нај пре за тво-
ри ли Ита ли ја ни због ре о ку па ци је тих про сто ра, а по том и због зло чи на 
ко ји су чинили Хр ва ти уста ше над Ср би ма и Је вре ји ма. За јед но са пр вим 
за то че ни ци ма у Ја се но вац су сти гли и стра жа ри. Пр ви ко ман дан ти би ли 
су про ве ре не уста ше, по врат ни ци из пред рат не еми гра ци је, свр ста ни у 
та ко зва ну Лич ку бој ну.

Пр ве гру пе заточеника сме ште не су у ло го ри ма у се ли ма Кра пје 
(ло гор I) и Бро чи це (ло гор II). Из тих да на оста ло је не ко ли ко фо то гра-
фи ја, а пу бли ко ва но их је пет. Све до че о при хва ту но вих за то че ни ка и 
од у зи ма њу њи хо ве вред не имо ви не, до ку ме на та, ле ко ва и дру гих дра го-
це но сти.9

8 Ma rio Ke vo, „O po če ci ma lo go ra Ja se no vac“, Scri nia sla vo ni ca, 2, Sla von ski Brod 
2003, 471–499. 

9 Ду го се ве ро ва ло да ни је на пра вље на ни јед на фо то гра фи ја у ло го ри ма Кра пје 
и Бро чи це. То је (до не кле) раз ја сни ла На та ша Ма та у шић у свом ра ду Kon cen tra ci o ni 
lo gor Ja se no vac – fo to mo no gra fi ja, Spo men pod ruč je Ja se no vac, Za greb 2008.

Слика 3: Одузимање личних ствари
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Ти за то че ни ци су, по ред оста лог, мо ра ли да оба вља ју раз не ра до-
ве. Прет по ста вља се да је тих да на са чи ње но не ко ли ко сни ма ка ло го ра-
ша на при сил ном ра ду на из град њи на си па уз ре ку Струг.

Ка ко су је сен ске по пла ве за пре ти ле по та па њем та два по ме ну та 
ло го ра, по чет ком ок то бра 1941. го ди не Вје ко слав Макс Лу бу рић10, ко-
ман дант свих ло го ра у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, до био је од вр-
хов не вла сти у За гре бу са гла сност да ор га ни зу је но ви ло гор у се лу Ја се-
но вац, у про сто ру ин ду стриј ског ком плек са чи ји је вла сник био Ср бин 
Озрен Ба чић, у та ко зва ној Ци гла ни. Тај ло гор на зван је Ло гор III.

При пад ни ци за по вед ни штва тог ло го ра сме сти ли су се у ку ћи 
Озре на Ба чи ћа, у се лу Ја се нов цу. Пр ви за по вед ник ло го ра био је по руч-
ник Јо со Ма ти је вић а за по вед ник рад не слу жбе Љу бо Ми лош.

По зна то је да су при пад ни ци упра ва на ци стич ких кон цен тра ци-

10 Ма да Вје ко слав Макс Лу бу рић ни је во лео да се сли ка у Ја се нов цу ње гов лик 
је са чу ван у филм ској сто ри ји сни мље ној 6. фе бру а ра 1945. го ди не при ли ком по се те 
ми ни стра уну тра шњих по сло ва Ма те Фр ко ви ћа. 

Слика 4: Одузимање личних ствари
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о них ло го ра ор га ни зо ва ли по себ не слу жбе за ре ги стра ци ју за то че ни ка. 
У том про це су по себ но ме сто има ли су фо то гра фи. Зна се да је та квих 
слу жби би ло у Ау шви цу, Бу хен вал ду, Ма ут ха у зе ну и још не ко ли ко ло-
го ра. Исто та ко по зна то је да је ве ли ки део тог фо то ма те ри ја ла уни штен 
не по сред но пред крај ра та. Та ква слу жба у хр ват ским кон цен тра ци о ним 
ло го ри ма ни је по сто ја ла. (Пре ма тврд ња ма Зиг фри да Ка шеа, спе ци јал-
ног по сла ни ка у За гре бу, у Ја се нов цу је по сто ја ла кар то те ка при пад ни-
ка уста шких по строј би ко ји су чу ва ли кон цен тра ци о ни ло гор.11) Не ма 
до ступ них до ку ме на та о то ме ода кле је по ти ца ла та ква на ред ба, па се 
мо же прет по ста ви ти да је би ла усме на! Има ју ћи у ви ду да ипак по сто ји 
не ко ли ко фо то гра фи ја из ло го ра I и ло го ра II, мо гу ће је твр ди ти да је до 
за бра не фо то гра фи са ња до шло по сле ор га ни зо ва ња ло го ра III. Од та да 
па до кра ја ње го вог по сто ја ња, за по вед ни штво ја се но вач ког кон цло го ра 
и стра ти шта ни је до зво ља ва ло ни ка ква фо то гра фи са ња. Тај на лог је, ме-
ђу тим, пре кр шен нај ма ње че ти ри пу та. Пр ви пут се де си ло 6. фе бру а ра 
1942. го ди не ка да је у Ја се но вац до шла де ле га ци ја ко ју су са чи ња ва ла 
дво ји ца ри мо ка то лич ка све ште ни ка, не ко ли ко не мач ких, ита ли јан ских 
и хр ват ских офи ци ра и из ве стан број но ви на ра. Зиг фрид Ка ше, Не мац, 
при пад ник СС-а, и на спе ци јал ној функ ци ји у За гре бу, на гла сио је у свом 
из ве шта ју над ре ђе ним у Бер ли ну да су у тој гру пи би ли Стје пан Лац ко-
вић, лич ни се кре тар над би ску па за гре бач ког Алој зи ја Сте пин ца, Ђу зе пе 
Кар ме ло Ма су чи, се кре тар Ђу зе пеа Ра ми роа Мар ко неа, иза сла ни ка Ва-
ти ка на на Кап то лу у За гре бу.12

Пре ма све до че њи ма ја се но вач ких за то че ни ка, при пре ме за по се-
ту про те гле су се на не ко ли ко да на, а бо ра вак спо ме ну те де ле га ци је тра-
јао је два ча са!13

Не ко ли ко хр ват ских но ви на је о тој по се ти об ја ви ло про па ган ди-
стич ке из ве шта је, на при мер, Hr vat ski na rod, 10. фе бру ар 1942. го ди не.

Ни је по зна то ко ли ко је сни ма ка та да са чи ње но. На рав но, сни ма-
ње је би ло до зво ље но са мо у де ло ви ма ло го ра ко ји су за ту при ли ку пом-
но при пре мље ни и на ме ште ни!

11 „Iz vod iz iz veš ta ja ne mač kog po slan stva u Za gre bu (Zig fri da Ka šea) od fe bru a ra 
1942. Mi ni star stvu ino stra nih po slo va Ne mač kog Raj ha o si tu a ci ji u kon cen tra ci o nom lo go ru 
Ja se no vac“, у: An tun Mi le tić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac 1941–1945. Do ku men ta, I, 
Na rod na knji ga Be o grad – Spo men pod ruč je Ja se no vac, 1986, 170–172.

12 An tun Mi le tić, Kon cen tra ci o ni lo gor Ja se no vac 1941–1945. Do ku men ta, I, Be-
o grad, 1986, 170–172; Gi u sep pe C. Ma suc ci, Mi si ja u Hr vat skoj, Dnev nik od 1. ko lo vo za 
1941 do 28 ožuj ka 1946, Ma drid 1967.

13 Ви де ти у: Egon Ber ger, 44 mje se ca u Ja se nov cu, Spo men pod ruč je Ja se no vac, 
1978, 52–54; Đor đe Mi li ša, U mu či liš tu – pa klu: Ja se no vac, Za greb 1945, 155–157.
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Фо то гра фи са ње у Ја се нов цу до зво ље но је и кра јем ав гу ста 1942. 
го ди не ка да је по на ре ђе њу по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа, а за по тре бе Фо-
то уре да Др жав ног и про мич бе ног уре да код Пред сјед ни чва вла де, Вје-
ко слав Макс Лу бу рић мо рао да до зво ли при ступ еки пи филм ских сни-
ма те ља. Они су сни ми ли раз не ка дро ве и фо то гра фи са ли у, под ра зу ме ва 
се, са мо у прет ход но при пре мље ним де ло ви ма ло гор ских обје ка та. По-
је ди не фо то гра фи је при ка за не су по чет ком сеп тем бра 1942. го ди не на 
из ло жби По зи тив ни рад ло го ра Уста шке над зор не слу жбе по ста вље ној 
на Ве ле сај му у За гре бу.

Тре ћи пут је (по во дом ро ђен да на по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа) 
сни ма ње до пу ште но сре ди ном ју ла 1944. ка да су кон цен тра ци о ни ло-
гор по се ти ли пред став ни ци Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста.14 
Ов де тре ба ука за ти на чи ње ни цу да је ар хив ска гра ђа о тој по се ти тек 
1996. го ди не отво ре на и по ста ла до ступ на ис тра жи ва чи ма: Ar hiv Me đu-
na rod nog Cr ve nog kr sta (Ar chi ves du Co mi te in ter na ti o nal de la Cro ix-Ro u-
ge, фонд „Gu e re mon di a le, Ser vi ce Yugo sla ve 1941–1946“). И фо то гра фи је 
сни мље не сре ди ном ју ла 1944. чу ва ју се у по ме ну том ар хи ву, у фон ду 
„Pho tot he que CIRC, Cen tre d’in for ma tion et de do cu men ta tion“, сиг на ту ра 
HIST-02763.15

14 О по се ти пред став ни ка Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста Ја се нов цу 
ви де ти и: Ma rio Ke vo, „Po sjet po sla ni ka Me đu na rod nog od bo ra Cr ve nog kri ža lo go ri ma 
Ja se no vac i Sta ra Gra diš ka u lje to 1944“, Ča so pis za su vre me nu po vi jest, 2, Za greb 2008, 
547–585; Ma rio Ke vo, „Me đu na rod ni od bor Cr ve nog kri ža i lo go ri na pod ruč ju Ne za vi sne 
Dr ža ve Hr vat ske s po seb nim osvr tom na lo gor Ja se no vac“, u: Ja se no vac – ma ni pu la ci je, 
kon tro ver ze i po vi je sni re vi zi o ni zam, Za greb 2018, 287–310.

15 Ко ри стио их је по ме ну ти хр ват ски исто ри чар, Ма рио Ке во. На ве де не ин ди ци је 
ука зу ју да су већ у ле то 1945. го ди не при пад ни ци ју го сло вен ских оба ве штај них слу жби 
на још увек тај но ви ти на чин до шли до фо то гра фи ја сни мље них при ли ком Шми дли но-
ве по се те али су ко ри сти ли са мо не ко ли ко сни ма ка мо ти ви са ни раз ло зи ма пр вен стве но 
по ли тич ко-иде о ло шке при ро де по што се ве ћи на снимака сво јим са др жа јем, то јест на-
ме ште ним при ка зом жи во та у ло го ру, ни је укла па ла у фор си ра ну сли ку  о Ја се нов цу. 

Слика 5: Представник Међународног одбора Црвеног крста у Јасеновцу
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Че твр ти пут је филм ским сни ма те љи ма и фо то гра фи ма омо гу ћен 
до ла зак у Ја се но вац 8. фе бру а ра 1945. го ди не, при ли ком по се те ми ни-
стра уну тра шњих по сло ва Ма те Фр ко ви ћа.16

По сто је ин ди ци је да је за бра на сни ма ња пре кр ше на још јед ном. 
На и ме, у књи зи Зден ка Штам бу ка и Јо же Хор ва та Do ku men ti o pro tu na rod
nom ra du jed nog di je la ka to lič kog kle ra, штам па не у За гре бу 1946. го ди не, 
на 178. стра ни ци на ла зи се и фо то гра фи ја ја се но вач ких уста ша ме ђу ко ји-
ма је по себ но ис так нут Мирослав Мајсторовић (усташко име Вје ко слава 
фра То ми слава Фи ли по вића). Има ју ћи у ви ду да Фи ли по вић ни је био у 
Ја се нов цу по чет ком фе бру а ра 1942. го ди не – у то вре ме био је у се ли ма 
Дра ку лић, Шар го вац и Мо ти ке и уче ство вао у ве ли ким зло чи ни ма – то 
упу ћу је на за кљу чак да је по ме ну ти сни мак са чи њен не ког дру гог да на.  

16  О по се ти су пи са ли два за гре бач ка ли ста: No va Hr vat ska, 8. fe bru ar; Hr vat ski 
na rod, 7. fe bru ar 1945.

Слика 6: Представник Међународног одбора Црвеног крста у Јасеновцу

Слика 7: Група усташа у Јасеновцу
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***
Ни је по зна то ко ју су ар хив ску до ку мен та ци ју по ула ску у За греб 

ма ја 1945. го ди не за те кли пар ти зан ски оба ве штај ци ни ти је раз ја шње но 
ко је ту за пле ње ну гра ђу ка сни је ко ри стио. Зна се да су по ме ну ти сним-
ци из 1942. го ди не ис ко ри шће ни за илу стро ва ње пр вих ко му ни стич ких 
сто ри ја о Ја се нов цу, као и да је у лич ном ар хи ву Јо си па Бро за Ти та по-
сле ње го ве смр ти про на ђен део ори ги нал ног ма те ри ја ла из Про мич бе ног 
уре да и, по ред оста лог, ви ше од сто ти ну гра мо фон ских пло ча са го во ри-
ма по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа. Да нас се део те гра ђе чу ва у Му зе ју исто-
ри је Ју го сла ви је у Бе о гра ду. 

Хр ват ском др жав ном ар хи ву у За гре бу пре да та је фо то те ка Сли-
ко пи сног (фо то) уре да Др жав ног из вје штај ног и про мич бе ног уре да код 
Пред сјед нич тва вла де Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и Фо то аген ци је Од-
је ла за штам пу при вла ди. Не ма, ме ђу тим, по да та ка о томе да ли је пре-
да та це ло куп на до ку мен та ци ја. Исто ри ча ри ма су по зна та два ал бу ма са 
око 1.500 фо то гра фи ја, ме ђу ко ји ма је и ви ше снимака из ло го ра Ци гла-
на. Две фо то гра фи је на ста ле су пр вих да на фе бру а ра 1945. го ди не, при-
ли ком по се те ми ни стра Ма те Фр ко ви ћа (о че му је већ би ло речи).

У Хр ват ском по ви је сном му зе ју у За гре бу по сто ји фонд фо то гра-
фи ја ко ји се од но си на Ја се но вац али ни је сре ђен на му зе о ло шки на чин. 
У том фон ду шест сни ма ка све до чи о из град њи ис точ ног на си па.

***
Ди а на Бу ди са вље вић, ро ђе на Обек сер, Не ми ца из Ау стри је, уда та 

за Ср би на, би ла је ини ци ја тор ак ци је спа са ва ња срп ске де це из кон цен-
тра ци о них ло го ра. О сво јим ак тив но сти ма во ди ла је бе ле шке. Та ко је у 
ње ном днев ни ку оста ло за бе ле же но да је у Ста рој Гра ди шки, јед ном од 
ја се но вач ких ло го ра, ви де ла филм ско сни ма ње дечака ло го ра ша об у че-
них у уста шке уни фор ме.17

***
У Ја се нов цу се ше пу рио с фо то-апа ра том Хин ко Пи чи ли, за пам-

ћен као тво рац пе ћи за спа љи ва ње за то че ни ка. Не ма, ме ђу тим, тра го ва 
ко ји би ука зи ва ли на суд би ну Пи чи ли је вих сни ма ка. (И Ју ре Фран це тић, 
уста шки пу ков ник, ко ман дант Цр не ле ги је ко ја је по чи ни ла ве ли ке зло-
чи не 1942. го ди не у Бо сни и де пор то ва ла број не ло го ра ше у Ја се но вац, 
усли кан је са фо то-апа ра том на гру ди ма.)

17 Dnev nik Di a ne Bu di sa vlje vić, Hr vat ski dr žav ni ar hiv, Za greb 2003, 73.
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***
У се лу Ушти це по сто јао је ло гор за при пад ни ке ром ске по пу ла-

ци је. У ма ју 1942. го ди не за по че ло је ма сов но хап ше ње Ро ма и њи хо во 
де пор то ва ње у Ја се но вац. Сеп тем бра исте го ди не у Ушти ци је бо ра ви ла 
еки па фо то гра фа и иза њих је оста ла се ри ја сни ма ка. Од ре ђе ни број по-
ме ну тих за то че ни ка је из дво јен да ко па ра ке за ли кви ди ра не ло го ра ше с 
дру ге стра не Са ве, у До њој Гра ди ни. По сле из ве сног вре ме на и они су 
уби је ни.

Ло гор у Ушти ци по слу жио је и за сме штај Срп ки ња са де цом са 
Ко за ре при сти глих у де пор та ци ја ма за ро бље ни ка то ком и по сле не мач-
ко-хр ват ске офан зи ве ју на и ју ла 1942. године. Из тих да на да ти ра и сле-
де ћа фо то гра фи ја.

***
У фо то граф ским рад ња ма окол них ме ста, рецимо у Гра ди шкој,  

при пад ни ци је ди ни ца ја се но вач ких бој ни, ко је су обез бе ђи ва ле ком-
плекс кон цен тра ци о ног ло го ра, ра до су се сли ка ли. Уста ше су по зи ра ли 
ле по на ме ште ни и улиц ка ни: за тег ну та уни фор ма, за по ја сом пи штољ, 
нож, на гла ви ка па са уста шким зна ком... Та квих фо то гра фи ја са чу ва но 
је до да нас ви ше од 500 при ме ра ка!

Слика 8: Сабирни логор у Јабланцу
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***
Осим ра ни је по ме ну тих фо то гра фи ја, што су их сни ми ли чла но-

ви филм ске еки пе из За гре ба, не ма тра го ва о дру гим сним ци ма за ко је 
је мо гу ће твр ди ти да су на ста ле уну тар жи ца. Има, ме ђу тим, не ко ли ко 
фо то гра фи ја ко је су сни мље не с дру ге стра не – из ван ло го ра. Ти сним ци 
су, ме ђу тим, го то во без вред ни и не го во ре ни шта о те ми овог тек ста по-
све ће ног фо то гра фи ји као исто риј ском из во ру дру гог ре да.

Има ју ћи у ви ду да филм пред ста вља низ уза стоп них сни ма ка на-
ста лих у од ре ђе ном вре мен ском кон ти ну и те ту, ла ко је за кљу чи ти да и та 
фор ма пред ста вља вре дан исто риј ски из вор.18 О ње му ће, ме ђу тим, би ти 
ре чи дру гом при ли ком.

За кљу чак

На ци сти су у сво јим ло го ри ма устро ји ли кар то те ку ло го ра ша. 
Уста ше то ни су ра ди ле. При ли ком по се та на ци стич ких гла ва ра по је ди-
ним ло го ри ма, у прат њи су би ли филм ски сни ма те љи и фо то ре пор те ри. 

18 О фил му као исто риј ском из во ру има ви ше вред них тек сто ва: Сте ван Јо ви-
чић, „Филм као исто риј ски из вор“, Исто риј ски гла сник, 1–2, Бе о град 1972; Ан дреј Ми-
тро вић, „Филм и исто ри ја“, у: Филм и исто ри ја, Бе о град 1978; Ар сен Ђу ро вић, „Филм 
као исто риј ски из вор и мо гућ ност при ме не у на ста ви исто ри је“, На ста ва исто ри је, бр. 
2, Но ви Сад 1995, 193–201.
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Слика 9: Јасеновачке усташе



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/2, 2020.

363

Уста ше су све га два-три пу та до зво ли ли филм ско сни ма ње и пет фо то-
гра фи са ња уну тар жи ца Ја се нов ца. Фо то гра фи је су углав ном са чу ва не и 
до ступ не су за ко ри шће ње – пр ви су то чи ни ли при пад ни ци пар ти зан-
ских од но сно ко му ни стич ких оба ве штај них слу жби, до ду ше, у про па-
ганд не свр хе. Тек по след њих го ди на по че ло је пре и спи ти ва ње ле ген ди 
одав но на пи са них и са ста вља ње но вих ко је су ре ал ни је.

Из во ри и ли те ра ту ра

А. Об ја вље ни из во ри:
„Iz vod iz iz veš ta ja ne mač kog po slan stva u Za gre bu (Zig fri da Ka šea) 

od fe bru a ra 1942. Mi ni star stvu ino stra nih po slo va Ne mač kog Raj ha o si tu a-
ci ji u kon cen tra ci o nom lo go ru Ja se no vac“, у: An tun Mi le tić, Kon cen tra ci o ni 
lo gor Ja se no vac 1941–1945. Do ku men ta, I, Na rod na knji ga Be o grad – Spo-
men pod ruč je Ja se no vac, 1986, 170–172.

Б. Члан ци

Са ша Ђ. Ру же ско вић, „Тра гом јед не фо то гра фи је Ри сте Мар ја но-
ви ћа“, Ве сник, бр. 30, Вој ни му зеј, Бе о град, 2020, 101–103.

Вељ ко Ђу рић Ми ши на, „Че му ис кри вља ва ње исти не у ле ген да ма 
фо то гра фи ја“, Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 12/1, Кра гу је вац –
Бе о град, 2020, 195–207.

Ma rio Ke vo, „O po če ci ma lo go ra Ja se no vac“, Scri nia sla vo ni ca, 2, 
Sla von ski Brod 2003, 471–499. 

Ma rio Ke vo, „Po sjet po sla ni ka Me đu na rod nog od bo ra Cr ve nog kri ža 
lo go ri ma Ja se no vac i Sta ra Gra diš ka u lje to 1944“, Ča so pis za su vre me nu po
vi jest, 2, Za greb 2008, 547–585.

Ma rio Ke vo, „Me đu na rod ni od bor Cr ve nog kri ža i lo go ri na pod ruč ju 
Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske s po seb nim osvr tom na lo gor Ja se no vac“, u: Ja
se no vac – ma ni pu la ci je, kon tro ver ze i po vi je sni re vi zi o ni zam, Za greb 2018, 
287–310.

Сте ван Јо ви чић, „Филм као исто риј ски из вор“, Исто риј ски гла
сник, 1–2, Бе о град 1972;

Ан дреј Ми тро вић, „Филм и исто ри ја“, у: Филм и исто ри ја, Бе о-
град 1978.

Ар сен Ђу ро вић, „Филм као исто риј ски из вор и мо гућ ност при-
ме не у на ста ви исто ри је“, На ста ва исто ри је, бр. 2, Но ви Сад 1995, 193–
201.
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Бо јан АР БУ ТИ НА, исто ри чар
струч ни са рад ник Му зе ја жр та ва ге но ци да

ПОД РИЊ СКИ ХРО НИ ЧАР – ПЕ РО ЂУ КА НО ВИЋ У ВИ ХО РУ 
ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА 

Осврт на за пи се Пе ре Ђу ка но ви ћа УстанакнаДрини(Бе о град 
1994, стр. 348)

Чу ва ју ћи од за бо ра ва зло чи не ко је су му сли ман ске сна ге под ко-
ман дом На се ра Ори ћа по чи ни ле у се ли ма Са се, За ла зје, Би ља ча и За го-
ни, сре бре нич ке и бра ту нач ке оп шти не, на Пе тров дан 1992. го ди не, у 
Сре бре ни ци се тра ди ци о нал но ор га ни зу ју Пе тров дан ски да ни на ко ји ма 
Му зеј жр та ва ге но ци да из Бе о гра да узи ма ак тив но уче шће по след њих 
го ди на. Стра да њу срп ског на ро да ис точ не Бо сне то ком два де се тог ве ка, 
а на ро чи то стра да њу срп ског на ро да Сре бре ни це и Бра тун ца, при па да 
по себ но ме сто у ра ду Му зе ја жр та ва ге но ци да о че му све до че и број не 
ак тив но сти у ви ду ор га ни зо ва ња окру глих сто ло ва, на уч них три би на и 
об ја вљи ва ња пу бли ка ци ја у ве зи са по ме ну том те мом.

У да љем тек сту ће мо украт ко на ве сти све реализоване ак тив но-
сти ка ко би се сте као пот пу ни пре глед ан га жо ва но сти Му зе ја жр та ва ге-
но ци да и ње го вог до при но са у ис тра жи ва њу зло чи на и чу ва њу се ћа ња 
на зло чи не у сре бре нич ком и бра ту нач ком кра ју. Го ди не 2015. у ју ну, 
Му зеј жр та ва ге но ци да из Бе о гра да са сво јим за по сле ни ма уче ство вао 
је на три би ни Стра да ње Ср ба сре бре нич ког кра ја на Ду хо ве 1943. го
ди не, ко ју је ор га ни зо ва ла срп ска пра во слав на па ро хи ја у Сре бре ни ци, 
у Срп ском цен тру кул ту ре „Све ти де спот Сте фан“. Кра јем ме се ца, уо чи 
Ви дов да на, у про сто ри ја ма Основ не шко ле у Кра ви ца ма одр жа на је три-
би на о Је зди ми ру Дан ги ћу, јед ном од во ђа устан ка у Под ри њу 1941. го-
ди не, на ко јој је уче ство вао и ди рек тор Му зе ја жр та ва ге но ци да др Вељ-
ко Ђу рић Ми ши на, а три би ни је при су ство ва ле и На да Дан гић, мла ђа 
кћер ка Је зди ми ра Дан ги ћа. Не де љу да на ка сни је, 4. ју ла 2015. го ди не, у 
са рад њи са НВО „Фонд стра те шке кул ту ре“, Му зеј жр та ва ге но ци да ор-
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га ни зо вао је ме ђу на род ну на уч ну кон фе рен ци ју Сре бре ни ца 1995–2015: 
чи ње ни це, не до у ми це, про па ган да. Рад ни ци и са рад ни ци Му зе ја жр та-
ва ге но ци да су 20. ју на 2016. го ди не по но во бо ра ви ли у Сре бре ни ци, 
ка да је та мо шњој јав но сти пред ста вљен збор ник Зло чи ни Цр не ле ги је 
1942/43. го ди не у Ис точ ној Бо сни. Две не де ље ка сни је ор га ни зо ва на је 
кон фе рен ци ја у Бе о гра ду на ко јој су уче сни ци го во ри ли о стра да њу Ср-
ба сре бре нич ког кра ја у Дру гом свет ском ра ту 1941–1945. го ди не и Од-
брам бе но –о таџ бин ском ра ту 1992–1995. го ди не. На ред не, 2017. го ди не, 
уо чи пра во слав ног Бо жи ћа, 5. ја ну а ра, а по во дом го ди шњи це стра вич них 
зло чи на ко ји се се до го ди ли на нај ве ћи хри шћан ски пра зник 1993. го ди-
не, оп штин ска бо рач ка ор га ни за ци ја Бра тун ца ор га ни зо ва ла је па ра стос 
жр тва ма у ло кал ном хра му, по ла га ње ве на ца на спо ме ник и пред ста вља-
ње збор ни ка ра до ва Зло чи ни Цр не ле ги је 1942/43. го ди не у Ис точ ној Бо
сни, чи ји су са др жај јав но сти пред ста ви ли др Вељ ко Ђу рић Ми ши на и 
исто ри чар Бо јан Ђо кић. Ју ла исте го ди не, у бе о град ском Ме ди ја цен тру, 
Му зеј жр та ва ге но ци да ор га ни зо вао је пред ста вља ње збор ни ка ра до ва 
Пре и спи ти ва ње Сре бре ни це: Збор ник ра до ва са на уч но –струч них ску
по ва о Сре бре ни ци 2015. и 2016. го ди не, у за јед нич ком из да њу Му зе ја 
жр та ва ге но ци да, Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји и Фон да 
стра те шке кул ту ре из Мо скве. Му зеј жр та ва ге но ци да при су ство вао је 
и окру глом сто лу по све ће ном обе ле жа ва њу сто го ди шњи це Ве ли ког ра-
та и осло ба ђа ња ис точ не Бо сне, ко ји је био ор га ни зо ван 11. но вем бра 
2018. го ди не у Ске ла ни ма код Сре бре ни це. Ме сец да на ка сни је, 10. де-
цем бра 2018. го ди не, Му зеј жр та ва ге но ци да је у бра ту нач ком До му кул-
ту ре отво рио из ло жбу Бе ле зи ве ли ких зло чи на. При су ство Му зе ја жр та ва 
ге но ци да у сре бре нич ком и бра ту нач ком кра ју по све до че но је и про шле, 
2019. го ди не, ка да је уз по моћ Му зе ја жр та ва ге но ци да при ка зан филм 
Ту зла – зло чин без ка зне, де ло по све ће но стра да њу при пад ни ка Ју го сло-
вен ске на род не ар ми је ма ја 1992. го ди не и стра да њу срп ског на ро да у 
ра ту 1992–1995. го ди не. 

У окви ру ово го ди шњег обе ле жа ва ња Пе тров дан ских да на у Сре-
бре ни ци, Му зеј жр та ва ге но ци да по ја вио се пред сре бре нич ком и бра ту-
нач ком јав но шћу са књи гом Уста нак на Дри ни Пе ре Ђу ка но ви ћа, јед-
ног од уста нич ких во ђа у Под ри њу 1941. го ди не, ко ја је пред ста вље на 
у Основ ној шко ли у Кра ви ца ма код Бра тун ца и у Сре бре ни ци. О књи зи, 
али и о стра да њи ма срп ског на ро да у Под ри њу то ком Пр вог свет ског ра-
та и Од брам бе но –о таџ бин ског ра та, о рат ним узро ци ма и по сле ди ца ма, 
го во ри ли су др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, др Ра до мир Па вло вић и исто ри-
ча ри Не ма ња Де вић и Бо јан Ар бу ти на. Упра во раз го во ри ко ји су во ђе ни 
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на ме сти ма о ко ји ма је Пе ро Ђу ка но вић у сво јим хро ни ка ма и пи сао 
би ли су под сти цај да се по но во освр не мо на са др жај Ђу ка но ви ће вих за-
бе ле шки ко је пред ста вља ју ва жно све до чан ство у про це су спо зна је стра-
дал ништва у Дру гом свет ском ра т у подручју Под ри ња. 

***
Пе ро Ђу ка но вић је свој жи вот ни пут за по чео и окон чао у род ном 

кра ју, у се лу Кра ви ца, где је ро ђен 12. ју ла 1892. го ди не и где је пре ми-
нуо 20. ја ну а ра 1986. го ди не. У род ном се лу сте као је основ но обра зо-
ва ње, док је у Ту зли по ха ђао зи дар ско-гра ђе вин ску шко лу, за хва љу ју ћи 
ко јој је до 1913. го ди не про на ла зио по сло ве на др жав ним гра ђе вин ским 
објек ти ма. Пре по чет ка Пр вог свет ског ра та оже нио се Ми ли цом Ва си-
ље вић и са њом за сно вао по ро ди цу. Ве ли ки рат за ти че Ђу ка но ви ћа у 
Пр вој бо сан ској ре ги мен ти ко ја је у ав гу сту 1914. го ди не пре шла Дри ну 
код Ја ње и за по че ла офан зи ву на Ср би ју, ка Ва ље ву. Ме ђу тим, на срп-
ском ра ти шту не оста је ду го, би ва ухап шен, тран спор то ван пре ко Са ра-
је ва, Бо сан ског Бро да, Су бо ти це, Бу дим пе ште и Де бре ци на за Лем берг, 
где је осу ђен на смрт. Ни је се ми рио са пре су дом и успе ва да по бег не из 
за то че ни штва и пре бег не ру ској вој сци у чи јим ре до ви ма ра ту је про тив 
ау стро у гар ске сол да те ске, да би на кон ра ња ва ња био пре ба чен у Оде су 
где се при кљу чу је Срп ском до бро во љач ком од ре ду ко ји ће уче ство ва ти 
у про бо ју Со лун ског фрон та. Ђу ка но ви ћ је за ис ка за ну хра брост у бит-
ка ма Пр вог свет ског ра та на гра ђен  број ним од ли ко ва њи ма, Ка ра ђор ђе-
вом зве здом, Оби ли ће вом злат ном зве здом, са два ру ска Кр ста Све тог 
Ге о р ги ја, ру мун ским Злат ним вен цем и фран цу ским Кр стом са злат ним 
вен цем. Мир но доп ски пе ри од про во ди у род ном кра ју са су пру гом с ко-
јом до би ја де ве то ро де це. 

По че так Дру гог свет ског ра та и фор ми ра ње Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске од Пе ре Ђу ка но ви ћа по но во зах те ва бор бу за жи вот и сло бо-
ду. Као јед на од углед ни јих лич но сти Под ри ња, Ђу ка но вић за по чи ње 
са са ку пља њем оруж ја, ор га ни зо ва њем људ ства и по ди за њем устан ка, 
о ко јем ће ка сни је и пи са ти и то ће  би ти те ма овог при ка за. Од по чет ка 
устан ка до 1943. го ди не, Пе ро Ђу ка но вић сво ју бор бу ве зу је за чет нич-
ки по крет, а пи сма ко ја ша ље за вр ша ва ју се ре чи ма „С вје ром у Бо га, за 
Кра ља и Отаџ би ну“ и пот пи сом Вој во да Луд мер ски. У је сен 1943. го ди-
не до ла зи до пре о ри јен та ци је Пе ре Ђу ка но ви ћа, ко ји сво ју бор бу и љу де 
на чи јем је че лу ста јао, све ви ше ве зу је за пар ти зан ски по крет у окви ру 
кога се упра во у то до ба фор ми ра Сре бре нич ки пар ти зан ски од ред чи ји 
ће ко ман дант по ста ти. Не ду го по том, Ђу ка но вић уче ству је на Дру гом 



368

за се да њу АВ НО Ј–а у Јај цу. Крај ра та Ђу ка но вић је до че као у род ном 
кра ју, на кон че га сле де но ва жи вот на ис ку ше ња. Ре зо лу ци ја Ин фор мби-
роа 1948. го ди не оста ви ла је ожиљ ке и на Ђу ка но ви ће вој по ро ди ци јер 
су упра во ње го ви си но ви би ли ухап ше ни, оп ту же ни и упу ће ни у ло гор 
на Го ли оток, док је он сам из ве стан пе ри од про вео у ту злан ском и са-
ра јев ском за тво ру. На кон што је пре гу рао све не да ће и по но во се вра тио 
у род ни крај, на ста вља да жи ви скром но, изо ло ван од остат ка дру штва, 
ко ри сте ћи сло бод но вре ме за пи са ње хро ни ке ко ја ће све до чи ти о де ша-
ва њи ма из Дру гог свет ског ра та у Под ри њу. 

***
Се ћа ња Пе ре Ђу ка но ви ћа у ори ги на лу су би ла ис пи са на у три 

све ске, на 454 стра ни це, ћи ри лич ним пи смом. И по ред на ме ре да сво-
ја све до чан ства пред ста ви јав но сти, Пе ро Ђу ка но вић, од лу ком ви ших 
по ли тич ких ин стан ци, пре свих ви со ко по зи ци о ни ра ног Ро до љу ба Чо ла-
ко ви ћа, би ва оне мо гу ћен да ју го сло вен ској јав но сти пре до чи сво ја ис-
ку ства из ра та. Ђу ка но вић ни је до че као да се ње го ви за пи си об ја ве, а 
при ли ке за то су се сте кле тек у то ку рас па да со ци ја ли стич ке Ју го сла-
ви је у пр вој по ло ви ни де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Са за пи си ма је 
био упо знат исто ри чар др Здрав ко Ан то нић, ко ји је и сту пио у кон такт 
са Ђу ка но ви ћем 1975. го ди не и по том ње го ве све ске чу вао и че као вре-
ме на ка да ће би ти мо гу ће пу бли ко ва ти те хро ни ке. Го ди не 1994. ука за ла 
се при ли ка за об ја вљи ва ње Ђу ка но ви ће вих се ћа ња, што је др Здрав ко 
Ан то нић пре по знао, и уз по моћ Бал ка но ло шког ин сти ту та Срп ске ака-
де ми је на у ка и умет но сти (СА НУ), у окви ру еди ци је По себ на из да ња, уз 
ре цен зи је углед них исто ри ча ра ака де ми ка Ра до ва на Са мар џи ћа и Ми ло-
ра да Ек ме чи ћа, по сле ви ше де це ни ја че ка ња, Ђу ка но ви ће ва све до чан-
ства угле да ла су све тлост да на под на сло вом За пи си Пе ре Ђу ка но ви ћа 
– Уста нак на Дри ни. 

Књи гу чи не Пред го вор (стр. 5–7 ), Пе ро Ђу ка но вић као лич ност 
(стр. 9–26), Уста нак на Дри ни (стр. 27–321), Пре пи ска из ме ђу Пе ре Ђу
ка но ви ћа и Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа (стр. 323–328), Из вод из ре цен зи је 
ака де ми ка Ми ло ра да Ек ме чи ћа (стр. 329), Из вод из ре цен зи је ака де ми
ка Ра до ва на Са мар џи ћа (стр. 330), као и Ре ги стар лич них име на (стр. 
331–343). У да љем тек сту ће мо па жњу по све ти ти из ри чи то Ђу ка но ви-
ће вим све до чан стви ма из рат них и по рат них вре ме на, то јест по гла вљу 
Уста нак на Дри ни, где ће се кроз пред ста вља ње зна чај ни јих епи зо да из 
Ђу ка но ви ће вог рат ног пе ри о да ис та ћи ва жност ње го вих ме мо а ра за це-
ло ви ти је са гле да ва ње сли ке под рињ ске рат не дра ме. 
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Чи та ње Ђу ка но ви ће вих за пи са ука зу је на мо гућ ност по де ле тек-
ста на два на чи на, хро но ло шки и те мат ски. Хро но ло шка по де ла са др-
жа ла би два де ла, је дан обим ни ји што би се од но сио на вре ме Дру гог 
свет ског ра та, од по ди за ња устан ка у Под ри њу па до за вр шет ка Дру гог 
свет ског ра та, и дру ги, ма њег оби ма, ко ји би об у хва тао кра так пе ри од по 
за вр шет ку ра та у ко ме је опи са но стра да ња чла но ва Ђу ка но ви ће ве по ро-
ди це од ко му ни стич ких вла сти. Дру го по де ла би ла би те мат ска, и за раз-
ли ку од хро но ло шке, има ла би ви ше де ло ва, то јест, те мат ских окви ра: 
1) Ге но цид над срп ским на ро дом у сред њем Под ри њу; 2) Ор га ни зо ва ње  
на род ног устан ка у сред њем Под ри њу и ак тив но сти при пад ни ка Ју го-
сло вен ске вој ске у отаџ би ни и пар ти зан ског по кре та, њи хо ви од но си и 
уло га у рат ним деј стви ма у сред њем Под ри њу; 3) Лич на и по ро дич на 
рат на дра ма. 

***
Пр ва те мат ска це ли на ти че се ма сов них зло чи на што их је срп ски 

на род пре тр пео у под рињ ском кра ју то ком Дру гог свет ског ра та, ка ко од 
уста ша, не мач ких оку па то ра, та ко и од „до ма ћег оло ша“, под ко јим Ђу-
ка но вић у сво јим за пи си ма под ра зу ме ва му сли ман ско ста нов ни штво ко-
је је при сту пи ло уста шком по кре ту, но вим вла сти ма Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске и са ра ђи ва ло са не мач ким оку па то ри ма. Ђу ка но вић за пи су је 
до де та ља ужа се ко ји ма је при су ство вао и све до чио, без на ме ре да пре у-
ве ли ча ва ни ти ума њу је ви ђе но. Пр ве су сре те са ге но цид ном по ли ти ком 
но вих хр ват ских вла сти до жи вља ва већ на по чет ку ра та, ка да је кра јем 
ма ја 1941. го ди не од ве ден у Дри ња чу где је за тво рен у жан дар ме риј ској 
ка сар ни сва ке но ћи ослу шки вао до ла зак мо тор ног во зи ла из прав ца Звор-
ник ко јим су по том от пре ма ни за то че ни ци. Уз опа ску да прет по ста вља, 
пи ше да су заточеници ве ћи ном од во же ни ка Звор ни ку и Дри ни где ће 
би ти ли кви ди ра ни, али и да по сто ји ве ро ват но ћа да су уби ја ни у Дри ња-
чи. Уби ства у Дри ња чи ве зу ју се за мо жда јед ну од нај мор бид ни јих се-
квен ци хр ват ског ге но ци да над срп ским на ро дом у Дру гог свет ском ра ту. 
Сре ди ном ав гу ста 1941. ор га ни зо ва ни на род бра ту нач ког и сре бре нич-
ког кра ја пред у зео је на пад на Дри ња чу и том при ли ком, у осло бо ђе ној 
Дри ња чи, за те као при зор ко ји сво јом мон стру о зно шћу над ма шу је број не 
дру ге зло чи не. О ма га ци ну у ко ме су до во ђе ни и уби ја ни Ср би, Пе ро Ђу-
ка но вић за пи су је да је „ци је ла про сто ри ја, па и пла фон, би ла ис пр ска на 
људ ском кр вљу“, и да се у углу ма га ци на на ла зи ло ве ће хра сто во др во у 
ко ме се за те кло око 150 ли та ра људ ске кр ви. Да ље у за пи си ма пи ше о по-
тре сним сце на ма над ја мом где су жр тве по ба ца не и њи хо ва те ла из ди гла 
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хум ку зе мље над со бом, а на ла зи ла се на шест ме та ра од ма га ци на у ко-
јем су жр тве уби ја не. За ис тра жи ва ње ге но ци да на ло кал ном ни воу, ис-
ка зи уче сни ка рат них де ша ва ња пред ста вља ју не про це њи ви из вор, па су 
та ко и Ђу ка но ви ће ви за пи си од нео спор не ва жно сти, не са мо ка да је реч 
о све до че њу зло чи на, не го и у иден ти фи ко ва њу ка ко жр та ва, та ко и зло-
чи на ца, по што ау тор на во ди име на. У при лог чи ње ни ци да су зло чи ни 
би ли ор га ни зо ва ни и уна пред при пре мље ни од хр ват ских вла сти у Под-
ри њу све до чи и уста шки спи сак про на ђен у Бра тун цу, о ко ме Ђу ка но вић 
пи ше у сво јим ме мо а ри ма, а на ко јем су би ла ис пи са на име на сто Ср ба 
мушкараца и че ти ри же не ко је је тре ба ло стре ља ти. За тим да ље, чи та ју-
ћи ме мо а ре у де ло ви ма ко ји се од но се на зло чи не, са зна је мо о уста шким 
звер стви ма над де вој ка ма, о по ко љи ма у бра ту нач кој пра во слав ној цр-
кви, о по дру му сре ског ко на ка у Звор ни ку где су за ро бље ни ци би ли до-
во же ни, о по ко љу на Ди ви чу у дру гој по ло ви ни сеп тем бра 1941. го ди не, 
о от пре ма њи ма за ро бље ни ка ка ја се но вач ком, ша бач ком, ту злан ском и 
дру гим ло го ри ма, о масакрима у под рињ ским се ли ма До ња Ка ме ни ца, 
Ђе ва ње, Ли је шањ и Ко сти је ре во у дру гој по ло ви ни ја ну а ра 1942. го ди не, 
о зверствима Фран це ти ће ве Цр не ле ги је у про ле ће 1942. го ди не, о зло чи-
ни ма у Сре бре ни ци из ју на 1943. го ди не, у Фа ко ви ћи ма из фе бру а ра и у 
Кра ви ци с по чет ка ју ла 1944. го ди не.

Осим на ве де них зло чи на Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и не мач ких 
оку па то ра, Ђу ка но вић у сво јим бе ле шка ма из но си и по зи тив не при ме-
ре са рад ње срп ског и му сли ман ског ста нов ни штва, на во де ћи случајеве 
када су по је дин ци из ре до ва му сли ман ског на ро да по ма га ли Ср би ма и 
уче ство ва ли у ор га ни зо ва њу устан ка про тив вла сти Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске. Као нај у пе ча тљи ви ји при мер ис ти че да је 54 за ро бље ни ка из 
по дру ма бра ту нач ког хо те ла из ба вио Са лих Кр њу ша уз ре чи: „Бјеж те, 
Ср би бра ћо, ваљ да би и ви ме не су тра спа си ли“. Ути сак да је у мо гу ћим 
до ме ти ма не при стра сно пи сао о де ша ва њи ма у сред њем Под ри њу, по-
твр ђу је се ка да се чи та о зло чи ни ма ко је ни су по чи ни ле вла сти Не за ви-
сне Др жа ве Хр ват ске ни ти не мач ка вој ска, већ уста ни ци. До га ђај о ко ме 
пи ше збио се у ја ну а ру 1942. го ди не ка да су у му сли ман ско се ло Со пот-
ник до шли уста ни ци, њих око че тр де сет, пред во ђе ни Алек сан дром Пет-
ко ви ћем Ље љом, за ме ни ком Кра вич ког ба та љо на, и по би ли 86 ме шта на, 
ма хом ста ра ца, же на, де во ја ка и де це.

Пи шу ћи о по ме ну тим зло чи ни ма, Пе ро Ђу ка но вић је у сво јим 
забелешкама оста вио ве о ма ва жне по дат ке ко ја ће у бу ду ћим ис тра жи ва-
њи ма, ка ко су и у про шлим, би ти од не про це њи вог значаја за до би ја ње 
ком плет ни је сли ке о зло чи ни ма по чи ње ним на ло кал ном ни воу, у овом 
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слу ча ју на те ри то ри ји сред њег Под ри ња. Пре ци зно на во де ћи ме ста зло-
чи на, на чи не уби ја ња, осо бе од го вор не за зло чи не и име на жр та ва, Ђу-
ка но вић је сво је ме мо а ре учи нио не за о би ла зним шти вом за све ис тра жи-
ва че ко ји се ба ве про у ча ва њем ге но ци да над Ср би ма у Дру гом свет ском 
ра ту, истраживањем исто ри је Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске или Дру гог 
свет ског ра та у це ло сти.

***
Дру га те мат ска це ли на ме мо а ра Пе ре Ђу ка но ви ћа кре ће се у 

окви ри ма ор га ни зо ва ња на род ног устан ка у сред њем Под ри њу у ле то 
1941. го ди не, и бор бама ко је су во ђе не то ком ра та, а говорио и о чет нич-
ко-пар ти зан ским од но си ма у бра ту нач ком и сре бре нич ком кра ју. Пе ро 
Ђу ка но вић је са сво јим си но ви ма био јед на од нај и стак ну ти јих и нај за-
слу жни јих лич но сти у ор га ни зо ва њу устан ка, и са ма та чи ње ни ца ука зу-
је на ва жност ње го вих за пи са у кон тек сту пот пу ни јег раз у ме ва ња рат них 
де ша ва ња у сред њем Под ри њу то ком Дру гог свет ског ра та. Он опи су је 
оку пље ни на род у цр кве ној пор ти кра вич ке пра во слав не цр кве, по све-
ће не Све тим апо сто ли ма Пе тру и Па влу ко ји зво ња вом цр кве них зво на 
по зи ва пре о ста ле, док  пу ца њем из пу ша ка и пран ги ја от по чи ње уста-
нак на Дри ни. О тој го то во еп ској сце ни, ко ја под се ћа на ра ни је бор бе 
срп ског на ро да за сло бо ду, Пе ро Ђу ка но вић прилично оп шир но пи ше. 
Све до чећи о раз во ју устан ка, ау тор говори о свим про бле ми ма са ко ји ма 
су се уста ни ци су о ча ва ли, од на бав ке оруж ја, про из вод њи бом би у обли-
жњој пе ћи ни, пре ко ор га ни зо ва ња пр ве обу ћар ске ра ди о ни це у Кра ви ци, 
обезбеђивања ис хра не бо ра ца на по ло жа ји ма па све до осми шља ва ња 
так ти ке и стра те ги је у бор ба ма про тив над моћ ни јих не при ја те ља. Ђу-
ка но вић пред јав ност из но си ко ри сне по дат ке о ав гу стов ским бор ба ма у 
По ло му, Дри ња чи и Зе ли њу, о на ле ти ма не мач ких авиона над Ми ли ћи ма 
ок то бра 1941. го ди не, као и о бор ба ма на звор нич ком фрон ту то ком ја-
ну а ра и апри ла 1942. го ди не, а за тим ка сни је и о фор ми ра њу Сре бре нич-
ког пар ти зан ског од ре да и ње го вим рат ним деј стви ма. Рат ни пут Пе ре 
Ђу ка но ви ћа ни је био ис кљу чи во ве зан за Бра ту нац и Сре бре ни цу, већ 
на про тив, сво јим при су ством је обе ле жио и мно га дру га ме ста о ко ји ма 
је, као о сред њем Под ри њу, та ко ђе оста вио по дроб не записе. У де ло ви ма 
ко ји се ни су ди рект но ти ца ли под рињ ског кра ја, не ки од ин те ре сант ни-
јих и ко ри сни јих по да та ка ве зу ју се за ау то ро во пу то ва ње и уче шће на 
Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а у Јај цу, у но вем бру 1943. го ди не, и на за се да-
ње ЗАВ НО БиХ-а у Мр ко њић Гра ду, та ко ђе у но вем бру 1943. го ди не. За 
ис тра жи ва че по себ но ин те ре сант не мо гу би ти и за бе ле шке Ђу ка но ви ћа 
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о нај и стак ну ти јим лич но сти ма сред њег Под ри ња, о Је зди ми ру Дан ги ћу 
и Ро до љу бу Чо ла ко ви ћу, при пад ни ци ма два су прот на ан ти фа ши стич ка 
по кре та, ко ји су се то ком ра та, у при су ству Пе ре Ђу ка но ви ћа, са ста ја-
ли и по ку ша ва ли да оку па то ру пру же за јед нич ки от пор. О свим са стан-
ци ма, де ли ма и не де ли ма, Пе ро Ђу ка но вић пи ше у сво јим ме мо а ри ма, 
износећи сво ј суд о по ме ну тој дво ји ци, вој ска ма, чет нич кој и пар ти зан-
ској, у чи јим ре до ви ма се и сам бо рио то ком ра та. 

***
По ред по да та ка о зло чи ни ма, зло чин ци ма и жр тва ма са јед не 

стра не, и на род ним уста ни ци ма, чет нич ким и пар ти зан ским бор ци ма са 
дру ге стра не, Пе ро Ђу ка но вић вр ло ве што и уме сно кроз чи та ве ме мо-
а ре из но си и сво ју уз бу дљи ву рат ну при чу. Го то во не ве ро ват ну рат ну 
сто ри ју из Пр вог свет ског ра та упот пу нио је још је дан рат ни жи во то-
пис у зре лом  добу, јер је на по чет ку Дру гог свет ског ра та Пе ро Ђу ка но-
вић имао 49 го ди на. И од мах по ус по ста вља њу вла сти Не за ви сне Др-
жа ве Хр ват ске за по чи ње и Ђу ка но ви ће во рат но пу те ше стви је, про же то 
стра да њи ма, не из ве сно шћу, бор ба ма, пу то ва њи ма, пре го во ри ма и суд-
бо но сним од лу ка ма. За тва ра ње у Дри ња чи и по то ње бек ство, по ди за ње 
устан ка са си но ви ма и на ро дом бра ту нач ког и сре бре нич ког кра ја, бор бе 
са уста ша ма и Нем ци ма, као и са рад ња са Је зди ми ром Дан ги ћем и Ро до-
љу бом Чо ла ко ви ћем ка рак те ри шу по чет не ме се це во је ва ња Пе ре Ђу ка-
но ви ћа на за пад ној оба ли Дри не. По себ но ин те ре сант не Ђу ка но ви ће ве 
рат не епи зо де односе се на Бе о град и ње го ве од ла ске у пре сто ни цу бив-
ше др жа ве, а у том тре нут ку јед но од ве ћих упо ри шта не мач ке вој ске на 
ју го и сто ку Евро пе. О од ла сци ма у Бе о град ау тор оп шир но пи ше, ка ко је 
и у чи јем дру штву пу то вао, са ки ме се са ста јао и о че му су раз го ва ра ли. 
По себ ну па жњу при вла че Ђу ка но ви ће ви за пи си о од ла ску у Бе о град са 
Је зди ми ром Дан ги ћем, у дру гој по ло ви ни фе бру а ра 1942. го ди не: упу ти-
ли су се та мо да пред ло же да се се дам на ест сре зо ва ис точ не Бо сне от це-
пе од Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и при по је оку пи ра ној Ср би ји на че лу 
са ге не ра лом Ми ла ном Не ди ћем. О са стан ку је Ђу ка но вић забе ле жио да 
су би ли при сут ни не мач ки вој ни пред став ни ци, дво ји ца ви ших офи ци ра 
из За гре ба и је дан ци вил ко ји је ћу тао све вре ме. Истог да на уве че био 
је ор га ни зо ван са ста нак са Ми ла ном Не ди ћем и Ми ла ном Аћи мо ви ћем, 
ми ни стром уну тра шњих по сло ва, на  основу ко га ау тор за кљу чу је да је 
Аћи мо вић „пра ви ли сац“, да „ко ју год он кај ду сви ра, он да Не дић мо ра 
да игра“, па ка же да је Аћи мо вић „глав ни др ма тор у Ср би ји“, док Не ди ћа 
про це њу је као „фи гу ру и слу гу“. На кон при кла ња ња На род но о сло бо ди-
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лач кој вој сци и фор ми ра ња Сре бре нич ког пар ти зан ског од ре да, рат ни 
пу те ви су Пе ру Ђу ка но ви ћа во ди ли ши ром Ср би је и Бо сне и Хер це го-
ви не. За то вре ме пра ву гол го ту је про ла зи ла ње го ва по ро ди ца, на ро чи-
то су пру га Ми ли ца ко ја је би ла за тва ра на и му че на, а из ве сни пе ри од 
ра та је про ве ла и у ша бач ком и ба њич ком ло го ру, у ве ли ким пат ња ма. 
Си но ве Па вла и Ђо ка на су по чет ком ма ја 1942. го ди не ухва ти ли и му чи-
ли при пад ни ци жан дар ме ри је Ми ла на Не ди ћа, нај ста ри ју кћер Ми ле ву 
са дво го ди шњим де те том за кла ле су уста ше, док су кће ри Да на и Јо ка 
рат про ве ле скри ва ју ћи се по Бо сни. Тре ћа те мат ска це ли на за вр ша ва се 
опи си ва њем до га ђа ја на кон Дру гог свет ског ра та и стра дал нич ког жи-
во та под но вим ко му ни стич ким вла сти ма и то у де ло ви ма за пи са под 
сле де ћим на сло ви ма „Ре жим ска цр на 1948. и 1949. го ди на“, „Хап ше ње 
си но ва“, „Мо је хап ше ње и исле ђи ва ње“ и „Жи вот у ло го ру“. У по ме ну-
тим за пи си ма ау тор ис црп но пи ше о до га ђа ји ма од тре нут ка по ја вљи ва-
ња по ли циј ске па тр о ле на вра ти ма по ро дич не ку ће у Кра ви ци, по чет ком 
ок то бра 1949. го ди не, па све до по врат ка у исти дом, сре ди ном фе бру а ра 
1950. го ди не. Че ти ри ме се ца у за то че ни штву Пе ро Ђу ка но вић је углав-
ном про вео у Ту зли, у вла ди чан ском дво ру где су но ве вла сти за тва ра ле 
све ствар не и по тен ци јал не не при ја те ље, а од дру ге по ло ви не но вем бра 
1949. го ди не био је за то чен у Са ра је ву. За тво ре нич ко ис ку ство ис ка зао је 
јед но став ним и ра зу мљи вим је зи ком чо ве ка ко ји се на шао иза ре ше та ка, 
а на ро чи то дра го це ни по да ци од но се се на ислед нич ке по ступ ке при пад-
ни ка Удбе, ко ја је пред ња чи ла у ис пи ти ва њу за тво ре ни ка у вре ме Ре зо-
лу ци је Ин фор мби роа, а ну ди и са зна ње из пр ве ру ке о су ро вим усло ви ма 
у ју го сло вен ским за тво ри ма тог времена. При кра ју сво јих за пи са, Пе ро 
Ђу ка но вић, из но си чи та о ци ма и лич ну, људ ску при чу, опи су јући сво-
ја осе ћа ња по из ла ску на сло бо ду из са ра јев ског за тво ра и за до вољ ство 
што га је об у зе ло ка да је сео у ре сто ран и на ру чио цр ну ка фу и шљи во-
ви цу.

***
За пи си Пе ре Ђу ка но ви ћа су ове го ди не по но во пред ста вље ни 

пред сре бре нич ком јав но шћу уз исто риј ске освр те др Вељ ка Ђу ри ћа 
Ми ши не и исто ри ча ра Не ма ње Де ви ћа и Бо ја на Ар бу ти не, под се тив ши 
нас на ва жност ме мо ар ске гра ђе у про це су са зна ва ња, про ми шља ња и 
пра вил ног ра су ђи ва ња о збивањима у про шлости, на ро чи то о те гоб ним 
исто риј ским епи зо да ма. Као и се ћа њи ма, ко ја вре ме ном уме ју да из гу-
бе до зу ре ал но сти и про шлост ис кри ве под ути ца јем на сла га по то њег 
жи вот ног пу та, али и под ути ца јем по ли тич ких и дру штве них окол но-
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сти, ис тра жи ва чи и ме мо ар ским за пи си ма мо ра ју при сту пи ти опре зно и 
кри тич ки на стро је ни. Ипак, не сум њи во је да ме мо а ри Пе ре Ђу ка но ви ћа, 
што смо ви ше пу та ис та кли у овом освр ту, ну де пра во до ку мен та ци о но 
бла го ка да је реч о у утвр ђи ва њу име на и пре зи ме на, тач ни је иден ти те та, 
ка ко жр та ва та ко и зло чи на ца, и у том сми слу пред ста вља ју за и ста не за-
о би ла зно шти во у про у ча ва њу стра да ња на под руч ју Под рињ а, пре све га 
у Дру гом свет ском ра ту, али, до не кле, и у по рат ном вре ме ну. Ау то ро-
ве оце не пред став ни ка чет нич ког и пар ти зан ског по кре ту мо гу се узе ти 
у об зи ре, али не као оба ве зу ју ћа про су ђи ва ња на осно ву ко јих мо же мо 
до не ти ко нач не за кључ ке о по ме ну тим лич но сти ма. Пред ста вља њем у 
јав но сти са др жа ја за пи са Пе ре Ђу ка но ви ћа Уста нак на Дри ни, Му зеј 
жр та ва ге но ци да из Бе о гра да је још јед ном по твр дио сво ју при сут ност у 
ра све тља ва њу свих зло чи на по чи ње них у под рињ ском кра ју то ком чи та-
вог прет ход ног сто ле ћа, на ро чи то у сре бре нич ком и бра ту нач ком кра ју, 
где уз по моћ Срп ске пра во слав не цр кве и ло кал не срп ске за јед ни це, не-
гу је се ћа ње на ге но цид ко ји је срп ски на род пре тр пео у два де се том ве ку. 
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Ја сми на ТУ ТУ НО ВИЋ-ТРИ ФУ НОВ, ви ши ку стос-исто ри чар
Му зеј жр та ва ге но ци да

ЗАШТО СУ НЕОПХОДНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ О 
СТРАДАЊУ НАЈМЛАЂИХ У РАТОВИМА?

Аппстракт: У ра ду су пред ста вље ни обра зов ни про јек ти Му зе ја жр-
та ва ге но ци да (се ми на ри и струч на пре да ва ња за на став ни ке, као и те мат ска 
струч на пре да ва ња и пре зен та ци је за уче ни ке) о зби ва њи ма из  Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та, ра то ва де ве де се тих го ди на про шлог ве ка на те ри то ри ји СФРЈ и 
НА ТО бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је 1999. го ди не ко је Му зеј, у окви ру ре дов-
них ак тив но сти, ре а ли зу је у са рад њи са основ ним, сред њим струч ним шко ла-
ма, као и гим на зи ја ма и фа кул те ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји. Због спе ци фич но-
сти и зна ча ја и ак ту ел но сти те ме– стра да ње де це у ра то ви ма, де таљ ни је  је по-
ја шњен про је кат Му зе ја и Удру же ња  Ја се но вац из Бе о гра да Ге но цид над Ср
би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској – Стра да ње ци вил ног ста нов ни штва 
Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту. Про је кат је  по др жан од Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Ми ни ста р ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња и Се кре та ри ја та за обра зо ва ње и де чи ју за шти ту 
Бе о гра да и у ње му је , до са да уче ство ва ло ви ше од 1500 уче ни ка и на став ног 
осо бља.

Кључне речи: Му зеј жр та ва ге но ци да, Удру же ње Ја се но вац, Дра го је 
Лу кић, обра зов ни про јек ти, ге но цид, рат ни зло чи ни, Хо ло ка уст, стра да ње де це 
у ра то ви ма.

Упр кос чи ње ни ци да у свим ра то ви ма нај ви ше стра да ју ци ви ли, 
не бо рач ко ста нов ни штво (де ца, же не и ста ри), пр ви пи са ни ме ђу на род ни 
ак ти рат ног пра ва про кла мо ва ни по ло ви ном XIX ве ка (Па ри ска де кла-
ра ци ја о по мор ском пра ву 1856. и Же нев ска кон вен ци ја о по бољ ша њу 
суд би не вој них ра ње ни ка у ра ту из 1864. го ди не, као ни осни ва ње Ме ђу-
на род ног ко ми те та за по моћ ра ње ни ци ма 1863. го ди не,1 ни су ре гу ли са ли 
по ло жај ци вил ног ста нов ни штва у рат ним и ору жа ним су ко би ма. Прав-

1 Ме ђу на род ни ко ми тет за по моћ ра ње ни ци ма ка сни је је пре ра стао у Ме ђу на-
род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста.
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на за шти та ци вил ног ста нов ни штва, за по че та Ха шким кон фе рен ци ја ма 
1899. и 1907. године2 на ста вље на је по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, 
пр во на цр том Кон вен ци је о за шти ти ци вил ног ста нов ни штва усво је ном 
1921. го ди не на кон фе рен ци ји Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста 
(до пу ње но но вим На цр том кон вен ци је Ме ђу на род ног ко ми те та у То ки-
ју 1934. го ди не),3 а за тим и усва ја њем Ке лог-Бри ја но вог пак та из 1928. 
го ди не о мир ном ре ша ва њу ме ђу др жав них спо ро ва. Го ди не1949. усво-
је не су че ти ри Же нев ске кон вен ци је, по ко ји ма ци вил но ста нов ни штво, 
њи хо ва имо ви на и ци вил ни објек ти не сме ју би ти на пад ну ти у то ку ра та 
или ору жа ног су ко ба, за бра њу ју се уби ства, зло ста вља ња, ко лек тив но 
ка жња ва ње, си ло ва ња, де пор та ци је и при нуд ни рад).4 По ве љом Ује ди-
ње них на ци ја, про кла мо ва ном 26. ју на 1954. го ди не у Сан Фран ци ску, 
за бра њен је агре си ван рат.5 Упр кос то ме, као и до пун ским про то ко ли ма 
о за шти ти ци вил ног ста нов ни штва, из би ја ли су ору жа ни су ко би у ко ји-
ма је до ла зи ло до стра да ња не бо рач ког ста нов ни штва, и по сле Дру гог 
свет ског ра та, све до са вре ме ног до ба (Ко ре ја, Ал жир, Ли бан, Ви јет нам, 
Бан гла деш, Кам бо џа, Ав га ни стан, Ирак, Иран, ра то ви де ве де се тих го ди-
на XX ве ка на те ри то ри ји не ка да шње Ју го сла ви је, као и мно ги дру ги).

Суд ски про це си за рат не зло чи не и зло чи не ге но ци да ор га ни зо ва ни 
су не по сред но по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та,6 ка да су у Нир нбер гу7 и 
То ки ју8 осно ва ни ме ђу на род ни ad hoc вој ни су до ви, као и са ве знич ки вој-
ни су до ви у оку па ци о ним зо на ма Не мач ке и Ау стри је 9 за су ђе ње рат ним 

2 Огра ни ча ње на о ру жа ња, за бра на од ре ђе них сред ста ва бор бе, ко ди фи ка ци ја 
рат ног пра ва, оси гу ра ње ми ра ре ша ва њем спо ро ва.

3 Кон вен ци ја ни је усво је на због по чет ка Дру гог свет ског ра та.
4 Ју го сла ви ја је би ла је дан од пр вих пот пи сни ка Же нев ске кон вен ци је.
5 Je le na Đ. Lo pi čić, Rat ni zlo či ni pro tiv ci vil nog sta nov niš tva iz čla na 142 KZ SRJ  

(Be o grad: Ex cel si or, 1999), 30–33.
6 Још у ја ну а ру 1942. го ди не до не та је Де кла ра ци ја Све тог Џеј мса ко јом је пред-

ви ђе но да ће рат ни зло чин ци од го ва ра ти пред ме ђу на род ним су до ви ма.
7 Ме ђу на род ни вој ни суд у Нир нбер гу осно ван је 1945. го ди не за су ђе ње глав-

ним не мач ким на ци стич ким по ли тич ким и вој ним во ђа ма за за јед нич ки план или за ве-
ру, зло чин про тив ми ра, рат ни зло чин и зло чин про тив чо веч но сти.

8 Ме ђу на род ни вој ни суд за Да ле ки ис ток у То ки ју, осно ван је 1946. го ди не за 
су ђе ње ја пан ским рат ним зло чин ци ма. На осно ву Ста ту та вој ног су да за Да ле ки ис ток, 
оп ту же ни ма је су ђе но за зло чин про тив ми ра, уо би ча је ни рат ни зло чин и зло чин про-
тив чо веч но сти.

9 Са ве зни ци су у сво јој оку па ци о ној зо ни у Не мач кој, Ау стри ји, Ита ли ји и на 
Да ле ком Ис то ку осно ва ли вој не су до ве за рат не зло чи не про тив ра ње ни ка, бо ле сни-
ка,ци вил ног ста нов ни штва, рат них за ро бље ни ка и бро до лом ни ка. Ви ди и: Lo pi čić, Rat
ni zlo či ni pro tiv ci vil nog sta nov niš tva iz čla na 142 KZ SRJ, 136–154.
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зло чин ци ма ни жег ран га на тим те ри то ри ја ма. По пут са ве знич ких др жа ва, 
и по сле рат на Ју го сла ви ја је ор га ни зо ва ла су ђе ња за рат не зло чи не (зло чи-
ни про тив ра ње ни ка, бо ле сни ка, рат них за ро бље ни ка и ци вил ног ста нов-
ни штва) на сво јој те ри то ри ји.10

Тер мин ге но цид (од грч ке ре чи ге но с – род, на ро д и  ла тин ског 
гла го ла occidere – убити) пр ви је упо тре био Ра фа ел Лем кин на Кон фе-
рен ци ји за ме ђу на род но кри вич но пра во у Ма дри ду 1933. го ди не. Пре ма 
Кон вен ци ји о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да, под тер ми-
ном ге но цид под ра зу ме ва се би ло ко је од на ве де них де ла, по чи ње них у 
на ме ри да се пот пу но или де ли мич но уни шти не ка на ци о нал на, ет нич ка, 
ра сна или ре ли ги о зна гру па: 
1. Уби ство чла но ва гру пе;
2. Те шка по вре да фи зич ког или мен тал ног ин те гри те та чла но ва гру пе;
3. На мер но под вр га ва ње гру пе та квим жи вот ним усло ви ма ко ји тре ба 

да до ве ду до ње ног пот пу ног или де ли мич ног фи зич ког уни ште ња;
4. Ме ре усме ре не ка спре ча ва њу ра ђа ња у окви ру гру пе;
5. При нуд но пре ме шта ње де це из јед не гру пе у дру гу.

Рат ни зло чи ни, као по јам ме ђу на род ног пра ва, де фи ни са ни су 
Ста ту том Вој ног три бу на ла у Нир нбер гу 1946. и Ста ту том Ме ђу на род-
ног вој ног три бу на ла за Да ле ки ис ток 1948. го ди не. Члан 6 (б) Ста ту та 
Вој ног три бу на ла у Нир нбер гу рат не зло чи не де фи ни ше као „по вре де 
за ко на и оби ча ја ра та“, што под ра зу ме ва: 
1. Уби ство;
2. Зло ста вља ње ци вил ног ста нов ни штва;
3. Де пор та ци је ци вил ног ста нов ни штва у ло го ре за при сил ни рад;
4. Уби ство и зло ста вља ње рат них за ро бље ни ка;
5. Уби ство та ла ца;
6. Уни шта ва ње на се ља ко је ни је оправ да но вој ним по тре ба ма.

Музеј као образовни центар

Му зеј жр та ва ге но ци да у Бе о гра ду осно ван је 1992. го ди не,11 „ра-

10 Је ле на Ђ. Ло пи чић, Рат ни зло чи ни про тив ра ње ни ка, бо ле сни ка и ци вил ног 
ста нов ни штва: те о ри ја и прак са (Бе о град: Му зеј жр та ва ге но ци да, 2012), 68.

11 За кон о осни ва њу Му зе ја жр тва ге но ци да, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср
би је, број 49. од 16. јула 1992. го ди не. Ви ди и: Вељ ко Ђу рић Ми ши на, прир., Пр ве две 
де це ни је Му зе ја жр та ва ге но ци да (Бе о град –Кра гу је вац, 2015), 12; Пи смо Де ја на Ме да-
ко ви ћа, ге не рал ног се кре та ра Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти пред сед ни ку Пред-
сед ни штва Ре пу бли ке Ср би је, Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу, од 3. децембра 1990. у ко ме му 
до ста вља ела бо рат о по тре би осни ва ња та кве ин сти ту ци је; „Okru gli sto  – Mu zej žr ta va 
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ди трај ног се ћа ња на жр тве ге но ци да над Ср би ма“ и „мо же се ба ви ти и 
при ку пља њем, об ра дом и ко ри шће њем  по да та ка о ге но ци ду над Је вре ји-
ма, Ро ми ма и при пад ни ци ма дру гих на ро да и на ци о нал них ма њи на“.12 У 
окви ру сво јих ре дов них де лат но сти (из ло жбе, на уч ни ску по ви, три би не, 
про мо ци је из да ња), Му зеј ре а ли зу је обра зов не про гра ме, ка ко за на став-
но осо бље, та ко и за уче ни ке за вр шних раз ре да основ не шко ле, сред њих 
струч них шко ла и гим на зи ја у Ре пу бли ци Ср би ји, са те ма ма из Пр вог и 
Дру гог свет ског ра та, ра то ва де ве де се тих го ди на XX ве ка на те ри то ри ји 
не ка да шње Ју го сла ви је и НА ТО агре си је 1999. го ди не на СР Ју го сла ви ју

Стручнисеминариипрограмизаедукацијунаставника

У сво јој обра зов ној де лат но сти, Му зеј жр та ва ге но ци да се осла-
ња на ис ку ства еду ка ци је о Хо ло ка у сту ин сти ту ци ја у Изра е лу, САД и 
Евро пи (Јад Ва шем у Је ру са ли му, Му зе ја Хо ло ка у ста у Ва шинг то ну, Њу-
јор ку, Чи ка гу, Де тро и ту, Ел Па зу, на Фло ри ди, у Но вој Ен гле ској, Му зеј 
то ле ран ци је, Му зеј му че ни ка, Шоа ин сти тут у Лос Ан ђе ле су и дру ге). 
Ве ли ки део бу џе та по ме ну тих ин сти ту ци ја на ме њен је, упра во, еду ка-
ци ји. Про гра ме упо зна ва ња школ ске омла ди не са Хо ло ка у стом, ко ји су 
ра зно вр сни и при ла го ђе ни уз ра сту, са ста вља ју ти мо ви струч ња ка: пе-
да го зи, пси хо ло зи, исто ри ча ри, исто ри ча ри умет но сти, ле ка ри, ан тро-
по ло зи, ет но ло зи... Те ма Хо ло ка у ста се об ра ђу је кроз пре да ва ња и мул-
ти ме ди јал не по став ке, као и струч не по се те ме мо ри јал ним цен три ма 
на ме сту не ка да шњих кон цен тра ци о них ло го ра и стра ти шта.13 Ку сто си 
Му зе ја жр тва ге но ци да су, од 1996. го ди не, кон ти ну и ра но еду ко ва ни о 
ме то до ло ги ји обра зо ва ња о Хо ло ка у сту на ли цен ци ра ним струч ним се-
ми на ри ма и ра ди о ни ца ма и на уч ним кон фе рен ци ја ма у Јад Ва ше му. 

На ини ци ја ти ву Му зе ја жр та ва ге но ци да и на осно ву ин струк ци је 
Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је,14 1997. го ди не је пр ви пут у 
обра зов ним ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Ср би је, кроз струч на пре да ва ња, 
до ку мен тар не фил мо ве о Ја се нов цу, три би не и про мо ци је књи га, обе ле-

ge no ci da“, Po li ti ka Svet, април 1990; „Осни ва се Му зеј жр та ва ге но ци да“, По ли ти ка, 17. 
7. 1992.

12 Члан 1 За ко на о осни ва њу Му зе ја жр та ва ге но ци да.
13 Не над Ан то ни је вић, „По во дом тек ста ‘Гро бо ви, ро бо ви, са бир ни цен три и 

пак то ви’“, На ша Бор ба, 27. 5. 1998.
14 Ин струк ци ја Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је (број: 632-00-1/97-

01) шко ла ма од 20. 2. 1997; до пис Му ла на Бу ла ји ћа, ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но-
ци да, Ми ни стар ству про све те, Од се ку за уни вер зи тет ско и ви ше обра зо ва ње – спи сак 
пред ло же них пре да ва ча. 
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жен  22. aприл – Дан  се ћа ња на жр тве ге но ци да. 
На пред лог Му зе ја жр та ва ге но ци да и уз по др шку Ми ни стар ства 

про све те, 6. апри ла 1998. го ди не, на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
одр жан је струч ни се ми нар о ге но ци ду, Хо ло ка у сту, рат ним зло чи ни ма, 
зло чи ни маа про тив чо веч но сти и кр ше њу ме ђу на род них кон вен ци ја за 
ви ше од 80 про фе со ра исто ри је у основ ним и сред њим шко ла ма у Бе о-
гра ду.15

Струч ни се ми нар за 120 про фе со ра исто ри је из Вој во ди не одр-
жан је у До му кул ту ре у Зре ња ни ну 16. ма ја 1998. го ди не16 и 20. но вем-
бра 1999. у Но вом Са ду, а, та ко ђе и у Ни шу, 23. ма ја 1998 и За је ча ру, 30. 
ма ја 1998. го ди не. Пре да ва чи су би ли ди рек тор Му зе ја, др Ми лан Бу ла-
јић и ви ши ку стос Не над Ан то ни је вић.17 Уз са гла сност Ми ни стар ства 
про све те, уче сни ци ма се ми на ра су, као по моћ на на став на сред ства на 
ча со ви ма исто ри је, пре по ру че ни књи га Ми ла на Бу ла ји ћа Ја се но вац  – си
стем уста шких ло го ра смр ти и до ку мен тар ни филм Ја се но вац,18 ау то ра 
Ми ли во ја Об ра до ви ћа.19

Са рад ња ку сто са и на став ни ка на ста вље на је кроз сва ко днев не 
ак тив но сти Му зе ја у ви ду ин фор ма ци ја о ар хив ској гра ђи и ли те ра ту ри, 
кроз из ра ду се ми нар ских и ма тур ских ра до ва и самосталних из ло жби 
уче ни ка, као и у ви ду по мо ћи у ре а ли за ци ји на став них је ди ни ца из обла-
сти ко ји ма се Му зеј ба ви.

Стручнапредавања,пројектиипрезентацијекустосауобра
зовниминституцијамаРепубликеСрбије

У пе ри о ду од 1997. го ди не до да нас, ку сто си Му зе ја жр та ва ге-
15 Пре да ва ње је одр жао ди рек тор Му зе ја, др Ми лан Бу ла јић, а се ми на ру су при-

су ство ва ли и Не над Ан то ни је вић, ви ши ку стос Му зе ја жр та ва ге но ци да, Вла да Вуч ко-
вић, Ми ни стар ство про све те, оде ље ње за ис тра жи ва ње и раз вој и Бо го љуб Ла за ре вић, 
над зор ник Ми ни стар ства про све те за на ста ву исто ри је за под руч је Бе о град.

16 Се ми на ру су при су ство ва ли и Не над Ан то ни је вић, ви ши ку стос Му зе ја жр-
та ва ге но ци да,То дор Кре цу, Пан че во, Ра ден ка Ко ла ко вић, Но ви Сад, Вла да Вуч ко вић, 
са мо стал ни струч ни са вет ник Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је, Ми ха и ло То-
до ро вић, на чел ник оде ље ња Ми ни стар ства про све те у Зре ња ни ну, Ми лош Ми шко вић, 
ди рек тор Гим на зи је у Зре ња ни ну и Ми лан Ра да ко вић,пред сед ник Ак ти ва про фе со ра 
исто ри је основ них шко ла у Ба на ту.

17 До пис Ми ла на Бу ла ји ћа, ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да ми ни стру про-
све те Ре пу бли ке Ср би је, проф.др Јо ви То до ро ви ћу, 3. 3. 2000. го ди не.

18 До пис Му зе ја жр та ва ге но ци да Ми ни стар ству про све те Ре пу бли ке Ср би је, 
10. 3. 1999. го ди не.

19 Из да вач Филм ске но во сти, Бе о град.
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но ци да су са мо стал но или за јед но са пре жи ве лим ло го ра ши ма из ја се-
но вач ких и дру гих ло го ра Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске одр жа ли струч-
на пре да ва ња и пре зен та ци је у обра зов ним ин сти ту ци ја ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји, об ра ђу ју ћи  те ме из са вре ме не исто ри је: 1. Дру ги свет ски рат, 
стра да ње ци вил ног ста нов ни штва у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, са 
по себ ним освр том на ло го ре у НДХ и стра да ње де це;  2. Дру ги свет ски 
рат у оку пи ра ној Ср би ји 1941–1945; 3. Ра то ви де ве де се тих го ди на XX 
ве ка на те ри то ри ји СФРЈ и НА ТО агре си ја 1999. го ди не. Пре да ва њи ма 
су при су ство ва ли уче ни ци Пр ве (2009) и Де се те бе о град ске гим на зи је 
(2010), Вој не гим на зи је Бе о град (2009) и Сред ње ма шин ске шко ле „Ра-
до је Да кић“ у Ра ко ви ци (2011). го ди не.

За јед нич ки про је кат Му зе ја жр та ва ге но ци да и Удру же ња Ја се но
вац  – Бе о град,20 Ге но цид над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској –
стра да ње ци вил ног ста нов ни штва Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту, 
фи нан си ран је од Ми ни стар ства  за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња Ре пу бли ке Ср би је и по др жан од Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је и Се кре та ри ја та за обра-
зо ва ње и де чи ју за шти ту Бе о гра да. Про ис те као је из ви ше го ди шње ин-
те зив не са рад ње пре жи ве лих ло го ра ша и ку сто са и њи хо вог за јед нич ког 
на сто ја ња да се стра да ње ци вил ног ста нов ни штва, пр вен стве но де це, у 
ло го ри ма и на стра ти шти ма НДХ са чу ва од за бо ра ва и струч но пред ста-
ви на уч ној и ши рој јав но сти. 

Кон так ти и успостављено по ве ре ње из ме ђу не ка да шњих ма лих 
за то че ни ка и ку сто са Му зе ја, про ду бљи ва ни су за јед нич ким тра га њем за 
по ре клом и не ста лим чла но ви ма њихових по ро ди ца у Дру гом свет ском 

20 Удру же ње ло го ра ша и по то ма ка Ја се но вац – си сте м ло го ра ге но ци да у Не за-
ви сној Др жа ви Хр ват ској (скраћено: Удру же ње ло го ра ша Ја се но вац  – Бе о град, Ста тут 
Удру же ња, 2010), про ис те кло је из Сек ци је бив ших за то чен ка ло го ра Ја се но вац и Ста-
ра Гра ди шка, ко ју су  20. 3. 1977. го ди не, у Бе о гра ду, при СУБ НОР-у, осно ва ли пре жи-
ве ли ло го ра ши из ја се но вач ких ло го ра. Ви ше о Удру же њу,ак тив но сти ма и са рад њи са 
Му зе јом и дру гим ин сти ту ци ја ма, у: Ми лин ко Че кић и Не над Ан то ни је вић и Ја сми на 
Ту ту но вић-Три фу нов, Ло го ра ши: Спо ме ни ца: ше зде сет го ди на чу ва ња се ћа ња на зло
чи не ге но ци да по чи ње не у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској то ком Дру гог свет ског ра та 
(Бе о град: Удру же ње ло го ра ша и по то ма ка Ја се но вац – си сте м ло го ра ге но ци да у Не за
ви сној Др жа ви Хр ват ској; Му зеј жр та ва ге но ци да, 2019); Ја сми на Ту ту но вић-Три фу-
нов, „Зби р ка до ку мен тар них фо то гра фи ја Дра го ја Лу ки ћа (Му зеј жр та ва ге но ци да)“, 
Стра да ње Ср ба, Је вре ја, Ро ма, о оста лих на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је го ди на IV 
(2017): 207–214; Ja smi na Tu tu no vić-Tri fu nov, „Lo go ri i stra tiš ta u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr-
vat skoj (1941–1945) (рад пред ста вљен на Сед ни ци Ме ђу на род ног ко ми те та прог на них 
и из бе глих жр та ва фа ши зма и на ци зма, Бе о град, Ср би ја, 21–22. ок то бар 2016); Бо јан 
Ђо кић, „О кул ту ри (не)се ћа ња или о јед ном еду ка тив ном про јек ту“. Го ди шњак за ис
тра жи ва ње ге но ци да, св. 9 (2017), 265–273.
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ра ту кроз ис тра жи ва ње ар хив ских фон до ва и збир ки Му зе ја и ин сти-
ту ци ја ко је ба шти не ар хив ску гра ђу из Дру гог свет ског ра та у зе мљи и 
ре ги о ну, кон сул та ци је и при пре ме за сни ма ња до ку мен тар них еми си ја 
и фил мо ва о суд би ни де це у НДХ у ор га ни за ци ји Му зе ја или те ле ви-
зиј ских и про дук циј ских ку ћа из Ср би је и ре ги о на и за јед нич ким при-
су ством на ко ме мо ра ци ја ма. Мо гућ ност да за бе ле же из ја ве пре жи ве лих 
на ау тен тич ним ме сти ма стра да ња (на про сто ри ма не ка да шњих ло го ра, 
стра ти шта, гро ба ља и ме мо ри ја ла у Ср би ји, Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу-
бли ци  Хр ват ској), за ку сто се пред ста вља не про це њи во ис ку ство, као и 
при ли ку да се су срет ну не са мо са чла но ви ма Удру же ња ло го ра ша Ја
се но вац, већ и слич них удру же ња из Ба ња Лу ке, При је до ра, За гре ба и 
Си ска. При ку пље ни по да ци су из у зет но дра го це ни за до пу ња ва ње би о-
граф ских од ред ни ца и из ра ду пси хо ло шког про фи ла пре жи ве лих, а не ки 
од њих су ак тив но уче ство ва ли или уче ству ју и да ље у овом обра зов ном 
про јек ту.21

Психолошкаиметодолошкаприпремаучесника

Пси хо ло шка и ме то до ло шка при пре ма пре жи ве лих ло го ра ша за 
уче шће у про јек ту ор га ни зу је се ме се ци ма уна пред, у Му зе ју или у про-
сто ру ко ји све до ци ма нај ви ше од го ва ра и где се осе ћа ју си гур но и без бед-
но. Уза јам но по ве ре ње из ме ђу све до ка и ку сто са се гра ди по сте пе но и у 
ду жем вре мен ском пе ри о ду. Ак тив но уче шће ку сто са у при пре ми не ка да-
шњих заточеника за из ла га ње под ра зу ме ва по моћ пре жи ве ли ма да се су о-
че са тра у ма ма и стра хо ви ма (страх од мра ка, же ђи, ва тре, де чи јег пла ча, 
за тво ре ног про сто ра, гру пе љу ди, ла ве жа па са, обу ће ко ја ли чи на чи зме, 
од уни фор ми, гу бит ка по ро ди це, од во зо ва) и да што пре ци зни је и ве ро-
до стој ни је ис при ча ју сво ја се ћа ња. Де ца ко ја су пре жи ве ла ло го ре, или 
дру ге вр сте зло ста вља ња, ду го го ди на по сле ра та ни су има ла при ли ку да 
го во ре о то ме. Ве ли ча ли су се рат ни ус пе си, зна чај не бит ке, при пад ни ци 
пар ти зан ског по кре та, на род ни хе ро ји. Оп те ре ће ње рат ним тра у ма ма по-
ја ча вао је и су бјек тив но на ме тан осе ћај кри ви це због то га што су пре жи-
ве ли. О жр тва ма ко је су умо ре не у ло го ри ма или на стра ти шти ма  причало 

21 Про је кат је до, са да, ре а ли зо ван у сле де ћим обра зов ним ин сти ту ци ја ма: ОШ 
„Со ња Ма рин ко вић“, Зе мун, ОШ „Ђу ра Да ни чић“, Бе о град, ОШ „Змај Јо ва Јо ва но-
вић“, Бе о град и ОШ „Ђор ђе Кр стић“, Бе о град; Сред ња ме ди цин ска шко ла „На де жда 
Пе тро вић“, Зе мун и Елек тро тех нич ка шко ла „Ни ко ла Те сла“, Бе о град; I бе о град ска 
гим на зи ја, V бе о град ска гим на зи ја, VI бе о град ска гим на зи ја, VII бе о град ска гим на зи-
ја, XII бе о град ска гим на зи ја, XI II бе о град ска гим на зи ја, Зе мун ска гим на зи ја.
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се са пи је те том, а пре жи ве ли су се, по ред свих тра у ма, су о ча ва ли са пи-
та њи ма ка ко су и за што баш они пре жи ве ли. Због све га то га су не ра до 
го во ри ли о свом рат ном ис ку ству, чак и по ро ди ци и при ја те љи ма.22

*При мер рад ног ма те ри ја ла:

Бри ги та Кне же вић: „Има ла сам две го ди не ка да је по чео рат...де-
цу су од у зи ма ли од мај ки у Ста рој Гра ди шки и во зо ви ма во зи ли до За-
гре ба. То ја не пам тим, са мо сам се увек пла ши ла во зо ва, ни кад ни сам 
во ле ла во зо ве.“23

Ран ко  Бу јић: „Че сто сам са њао и ни ка да за бо ра вио ужа сни 16. 
ок то бар 1943, кад нам је це ла имо ви на спа ље на... не пре глед ни ви со ки 
пла мен од се на и др ве них ку ћа. Са мо је оста ло оно што је би ло на на ма... 
Ми слио сам да је мај ка из го ре ла.“24

Сми ља  Ти шма: „Би ла је 1941.го ди на, рат је тек по чео, у мо јој по-
ро ди ци жи ве ли смо отац Или ја, мај ка Ма ри ја и нас че тво ро де це. Ја сам 
би ла нај ста ри је де те, а има ла сам две мла ђе се стре и бра та... Мој  отац 
Или ја је брао цр ве не пло до ве за нас де цу. Игра ла сам се са де цом из 
ком ши лу ка и кроз ци ку и ври ску раз и гра не де це, чу ла сам ва пај стри не 
Ман де: `Трчи, зо ви ма тер, оте ра ше ти оца да му од не се не што да об у че, 
оти шо је по лу го и бос, ски ну ше га с тре шње, не ма ни ко шу ље на себи`. 
Мај ка ми је да ла та ти не ци пе ле и оста ло за обу ћи да му од не сем. Гру пу 
љу ди сам, сва за ди ха на, сти гла бли зу се о ске шко ле. Стал но оби ла зе ћи 
око гру пе љу ди, ка ко бих оцу до да ла са ко и ци пе ле, уста ша из се ла Иван 
Миљ ко вић ме угле да: `Шта ћеш ти ма ла ов де, бе жи се кући`, од го во рих 
кроз плач `Оћу да дам оцу да се обуче`. Уста ша ми гру бо ре че: `Губи се 
кући`. То је би ло оча ја ње, то је био по раз у мо јој де ти њој ду ши, то тр-
ча ње за оцем, та сли ка, то мо је за по ма га ње, та мо ја не моћ да по мог нем 
во ље ном оцу, не да ју ми да при ђем оцу... Оца ви ше ни кад ни сам ви де ла, 
а не моћ што му та да ни сам по мо гла и да нас ме про га ња.“25

Ку стос па жљи во и стр пљи во слу ша из ја ву све до ка, без пре ки да-
ња на ра то ра, исто вре ме но бе ле же ћи де ло ве из ја ве (то по ни ме, исто риј ске 
до га ђа је, лич но сти), да би из ја ву све до ка сме стио у исто риј ски кон текст, 
али и да би мо гао да, у по но вље ном ин тер вјуу, под се ти све до ка на ва жне 

22 Са слич ним про бле ми ма су се, у пр вим го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та, 
су о ча ва ла је вреј ска де ца ко ја су пре жи ве ла Хо ло ка уст: Sha ron Kan gis ser Co hen „The si len ce 
of hid den shild sur vi vors of the Ho lo ca ust“, Yad Vas hem stu di es, број XXXI II (2005): 172–183.

23 Че кић Ми лин ко и Ан то ни је вић и Ту ту но вић-Три фу нов, Ло го ра ши..., 272.
24 Исто, 282.
25 Исто, 376.
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чи ње ни це из ње го вог исказа. У по нов ном раз го во ру, ко ји је, не кад, истог 
да на, али не и ну жно, ку стос бе ле жи це лу из ја ву све до ка и па жљи во  је 
ана ли зи ра. У ци љу што ве ће ве ро до стој но сти, нео п ход но је да се се ћа ња 
пре жи ве лих потктре пе са што ви ше рас по ло жи ве ар хив ске гра ђе, као и 
да се из из ја ве ели ми ни шу та ко зва на оп шта ме ста ко ји ма оби лу ју ис ка зи 
пре жи ве лих, али и са вре ме на исто ри о гра фи ја и пу бли ци сти ка.26

Нај че шће „оп ште ме сто“ у из ја ва ма је ло гор Ја се но вац, сим бол 
стра да ња ци вил ног ста нов ни штва у НДХ. Ана ли зом из ја ва ко је су при-
ку пље не у Ар хи ву Му зе ја жр та ва ге но ци да, пе ри о ди ци и ме мо ар ској ли-
те ра ту ри на зи ре се тен ден ци ја пре жи ве лих да до га ђа је ко је опи су ју оба
ве зно по ве жу са ја се но вач ким ло го ри ма (те ри то ри јал но, уста шке фор-
ма ци је, зло чи ни и зло чин ци, жр тве), иа ко је пре жи ве ли био за то чен у 
не ком дру гом од ло го ра НДХ, не ма ње стра шних, или је пре жи вео по кољ 
на стратишту уда ље ном од ја се но вач ких. Осим ло го ра Ста ра Гра ди шка, 
ко ји је био део си сте ма ло го ра Ја се но вац, о оста лим ло го ри ма НДХ ни-
је се мно го го во ри ло у ши рој јав но сти, па оту да и по тре ба пре жи ве лих 
да се њи хо во стра да ње по и сто ве ти и до жи ви истоветно као и стра да ње 
ја се но вач ких жр та ва. Мно га стра ти шта, и про сто ри не ка да шњих ло го ра 
из Дру гог свет ског ра та ни ка да ни су би ли до стој но обе ле же ни и о њи ма 
се, јав но, че сто ни је го во ри ло ни у ло кал ним сре ди на ма.

Офан зи ва и збе го ви на Ко за ри 1942. го ди не су, кроз по сле рат ну 
исто ри о гра фи ју, ме мо ар ску ли те ра ту ру и фил мо гра фи ју по ста ли сим бол 
стра да ња и хе рој ског др жа ња ци вил ног ста нов ни штва и при пад ни ка пар-
ти зан ског по кре та, па оту да и по тре ба пре жи ве лих да сво је се ћа ње „до пу-
не“ лич но сти ма или до га ђа ји ма за ко је су на кнад но чу ли и, на тај на чин, 
по ку ша ју да сво ју при чу учи не ве ро до стој ни јом и упе ча тљи ви јом. У вре-
ме ну по сле Дру гог свет ског ра та ни су се по тен ци ра ле лич не при че, по је-
ди нач не жр тве са име ном и пре зи ме ном, већ се ин си сти ра ло на ма сов ним 
стра да њи ма, у ко ји ма је жр тва би ла са мо број, део ши ре тра ге ди је.

Методологијапредавања

Циљ свих струч них пре да ва ња Му зе ја, па и овог, је сте обра зо-

26 О огра ни че њи ма и ме то до ло ги ји ко ри шће ња усме них све до чан ста ва ви ди 
и: Со ња Пе тро вић,„Вред но ва ње усме них исто ри ја и жи вот них при ча“,Гла сник Ет но
граф ског ин сти ту та СА НУ број LXVI (2): 319–331; Пре драг Ло зо, „Са вре ме не те-
о риј ске по став ке кул ту ре пам ће ња и ге но цид над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр-
ват ској“, Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, број 11/1 (2019): 271–290; Ми ра Јо-
ва но вић-Рат ко вић и Дра го слав Илић, „Ка ко се се ћа ти Ја се нов ца 65 го ди на ка сни је“, 
Гла сник Удру же ња ар хив ских рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске (2010).
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ва ње мла дих о дру штве ним и по ли тич ким по ја ва ма у XX ве ку, са по-
себ ним освр том на по ја ву и по сле ди це фа ши стич ке иде о ло ги је, ка ко у 
све ту, та ко и на те ри то ри ји не ка да шње Кра ље ви не Ју го сла ви је. Та ко ђе, 
у за вр шном де лу пре да ва ња увек се са уче ни ци ма и на став ним осо бљем 
ана ли зи ра си ту а ци ја у са вре ме ном све ту, од но сно опа сно сти и по сле ди-
це по ја ве нео на ци зма, ра си зма, то та ли тар них ре жи ма.

Мо гућ ност да уче ни ци упо зна ју и чу ју ау тен тич не при че  
некадашњу децу ло го ра ше ко ја су би ла за то че на у ло го рима НДХ, уз 
струч на об ја шње ња ку сто са, је дан је од нај у пе ча тљи ви јих об ли ка обра-
зо ва ња де це о ге но ци ду и Хо ло ка у сту, од но сно о стра да њу ци вил ног 
ста нов ни штва у Дру гом свет ском ра ту. Про прат ни на став ни ма те ри ја л 
– и збо р из ар хив ске гра ђе, исто риј ских и ме мо ар ских тек сто ва ко ји се 
ко ри сте на пре да ва њи ма, увек у пр ви план ста вља жр тву, а не зло чин-
ца. У скла ду са тен ден ци ја ма у са вре ме ној му зе о ло ги ји, као илу стра ци је 
при ча пре жи ве лих ко ри сте се фо то гра фи је из пе ри о да пре ра та или рат-
не фо то гра фи је, али не оне ко је су на ста ле на ме сти ма зло чи на (ма са кри, 
по сле ди це му че ња, екс ху ма ци је). Кроз фо то гра фи је из сва ко днев ног жи-
во та, из по ро дич них ал бу ма, школ ске фо то гра фи је, за тим фо то гра фи је 
или раз глед ни це или умет нич ке сли ке ме ста, зна ме ни тих лич но сти или 
гра ђе ви на, уче ни ци лак ше, далеко ефектније спознају шта значи стра-
да ње ци ви ла, јер су у прилици да жр тву схва те као ре ал ну осо бу, као 
не ког ко је са њи ма мо гао да жи ви у ис тој ули ци, иде у шко лу, од ра ста. 
Та кав на чин пре зен то ва ња зби ва ња у Дру гом свет ском ра ту, ку сто си ма 
омо гу ћа ва да, осла ња ју ћи се на кон крет ну при чу, уче ни ке под стак не на 
раз ми шља ње о тој жр тви као сим бо лу уни вер зал не при че о стра да њу ци-
вил ног ста нов ни штва и мо гућ но сти да у са вре ме ном све ту стра да ју не ка 
но ва де ца, због сво је ет нич ке, ра сне и вер ске при пад но сти.

*При мер на став ног ма те ри ја ла:
*По ро дич на фо то гра фи ја учи те ља Бран ка Бо сан ца из Бо сан ске 
Ду би це, учи те ља  на Ко за ри.  На фо то гра фи ји су Бран ко, су пру га 
Да ни ца, си но ви Не ма ња (10 го ди на) и Ср ђан (шест) и ћер ке Див-
на (че ти ри) и Љи ља на (две). Сви су 1942. за то че ни и уби је ни у 
ја се но вач ким ло го ри ма.27

Ор га ни за то ри пре да ва ња су на став ни ци и про фе со ри исто ри је, 
ве ро на у ке, пе да го зи, би бли о те ка ри. У за ви сно сти од прет ход ног до го-

27 Та ња Ту ле ко вић, „Стра да ње по ро ди це Бо са нац“, То по ла: ча со пис ЈУ Спо мен
под руч ја До ња Гра ди на го ди на V, број 5 (2019):164–183, дои: 10.7251/ТОП1905164Т.
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во ра ку сто са Не на да Ан то ни је ви ћа и Ја сми не Ту ту но вић-Три фу нов са 
пред мет ним на став ни ком и мо гућ но сти ма шко ле (пре да ва ња су ор га ни-
зо ва на или у ме ђу сме ни, или по сле сед мог ча са по сле по днев не сме не), 
из ла га ња тра ју од 45 до 90 ми ну та.

Де ца-ло го ра ши, чла но ви Удру же ња ло го ра ша Ја се но вац, ко ји ак-
тив но уче ству ју у про јек ту су:
1. Ми лин ко Че кић, ло го ри Ја се но вац и Си сак, уз раст: шест го ди на;
2. Слав ко Ми ла но вић, ло гор Ја се но вац, уз раст: шест го ди на;
3. Бри ги та Кне же вић, ло гор Ста ра Гра ди шка, уз раст: две го ди не;
4. Је ле на Ра дој чић, ло гор Ста ра Гра ди шка, уз раст: осам го ди на;
5. Сми ља Ти шма, ло гор Ста ра Гра ди шка, Си сак, уз раст: 13 го ди на;
6. Но вак Ду кић, ло гор Ја се но вац, уз раст: шест го ди на;
7. Дми тар Пе рен чић, ло гор Гор ња Ри је ка, уз раст 10 го ди на;
8. Ду шан Алек сић, ло гор Ја се но вац, уз раст шест го ди на.

У увод ном де лу пре да ва ња, ку стос по здра вља уче ни ке и на став-
ни ке, пред ста вља де лат ност Му зе ја у крат ким цр та ма, као и при сут не 
чла но ве Удру же ња ло го ра ша Ја се но вац. По сле ка же не ко ли ко ре че ни ца 
о по ли тич кој и дру штве ној си ту а ци ји у све ту из ме ђу два свет ска ра та, 
као и о по ло жа ју Кра ље ви не Ју го сла ви је. Та ко ђе, освр не се на фор ми ра-
ње Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, на иде о ло ги ју те тво ре ви не и на стра да-
ње ци вил ног ста нов ни штва, по себ но де це на кућ ном пра гу, стра ти шти-
ма и у ло го ри ма.

На по чет ку сре ди шњег де ла пре да ва ња, ку сто с де таљ ни је упо-
зна је уче ни ке са го стом, или го сти ма, не ка да шњом де цом-ло го ра ши ма, 
на во де ћи са ким су и у ко јим ло го ри ма би ли за то че ни, а за тим, да је реч 
го сту ко ји, без пре ки да ња, го во ри о се би, свом рат ном ис ку ству, по сле-
рат ном жи во ту, по сле ди ца ма ко је је на ње га оста ви ло за то че ни штво. Ку-
стос ин тер ве ни ше је ди но уко ли ко све док упад не у емо тив ну кри зу (у 
случају да све док није у стању да да ље са мо стал но на ста ви излагање, 
успе ва да, по што је одра ни је до бро упо знат са жи вот ном судбином све-
до ка, за јед но са њим, уз по моћ пи та ња, до вр ши при чу). У то ку и по за вр-
шет ку из ла га ња све до ка, ку стос, ко ри сте ћи уна пред при пре мље ну PO-
WER  PO INT пре зен та ци ју, фо то гра фи ја ма и до ку мен ти ма ко ји по твр ђу-
ју из ла га ње, за јед но са све до ком, ак цен ту је нај ва жни је сег мен те ње го вог 
жи во та, ани ми ра ју ћи на тај на чин уче ни ке, на став но осо бље, пе да го ге и 
пси хо ло ге шко ле да са мо стал но по ста вља ју пи та ња све до ку и ку сто су о 
из ла га њу ко је су упра во чу ли. 

Не ка од пи та ња ко ја су уче ни ци по ста вља ли су:
– Да ли сте пла ка ли?
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– Да ли сте би ли глад ни/ Шта сте је ли?
– Шта Вам је би ло нај те же?
– Да ли још има те ко шма ре?
– Че га, ко га сте се нај ви ше пла ши ли?
– Шта је би ло са Ва шом по ро ди цом? Да ли сте, ика да, са зна ли где 

су?
– За што су у ло го ри ма би ле бе бе и де ца? Они ни су вој ни ци.
– Ко Вам је по мо гао?
У за вр шном де лу пре да ва ња ку сто си, на до ве зу ју ћи се на при чу 

све до ка о то ме ка ко су пре жи ве ли, ко ри сте ћи фо то гра фи је и до ку мен-
та,  отва ра ју те му спа са ва ња де це из ло го ра НДХ, причају о ак ци ји Ди-
а не Бу ди са вље вић и До бро вољ них се ста ра Хр ват ског цр ве ног кри жа, о 
хра брим по је дин ци ма и по ро ди ца ма, Ср би ма, Ау стри јан ци ма, Хр ва ти-
ма, Је вре ји ма.28 Та ко ђе, у ко му ни ка ци ји са уче ни ци ма и на став ни ци ма, 
го во ре о по жр тво ва њу пле ме ни тих љу ди у дру гим др жа ва ма у Дру гом 
свет ском ра ту, по пут  Ире не Сен длер у Пољ ској.

Закључак

Од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та у све ту и Ју го сла ви ји про шло 
је ви ше од се дам де це ни ја. По сле рат ну исто ри о гра фи ју и школ ске удџбе-
ни ке обе ле жи ле су те ме ко ји ма су уз ди за ни но ви дру штве ни по ре дак и 
со ци ја ли стич ка ре во лу ци ја. Ве ли ча ле су се рат не по бе де, вој не опе ра ци-
је, вој ско во ђе, брат ство и је дин ство ју го сло вен ских на ро да. О жр тва ма 
се го во ри ло са мо у кон тек сту осу де рат них зло чи на и зло чи на ца. Стра да-
ли су, нај че шће, са хра њи ва ни у за јед нич ким, ма сов ним гроб ни ца ма, са 
пло чом на ко јој је, по пра ви лу, ста јао шту ри нат пис „жр тве фа ши стич ког 
те ро ра“. У исто ри о граф ским ра до ви ма рет ко су об ја вљи ва ни лич ни по-
да ци жр та ва, нај че шће су на во ђе ни са мо ста ти стич ки показатељи, од но-
сно број стра да лих на од ре ђе ном стра ти шту. 

У сво јим обра зов ним про јек ти ма, Му зеј жр та ва ге но ци да пре зен-
ту је ис тра жи ва ња ку сто са о стра да њу ста нов ни штва у Пр вом и Дру гом 
свет ском ра ту, као и u ра то ви ма де ве де се тих го ди на по шлог ве ка на те-
ри то ри ји Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не и НА ТО бом бар до ва њу 1999. 

28 Di a na Bu di sa vlje vić, Dnev nik Di a ne Bu di sa vlje vic 1941–1945, Hr vat ski dr žav ni 
ar hiv, Jav na usta no va Spo men-pod ruč je Jasenovac, Zagreb 2003; Ја сми на Ту ту но вић-Три-
фу нов, „Ак ци ја Ди а на Бу ди са вље вић 1941–1945“, Ис тра жи ва ња и ме мо ри ја ли за ци ја 
ге но ци да и рат них зло чи на“ (2012): 53–93; Га вро Бу ра зор, Ху ма ни тар на ак ци ја Ди а не 
Бу ди са вље вић, Ма ло исто риј ско дру штво, Про ме теј, Нови Сад 2013.
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го ди не. Про јек ти се ре а ли зу ју у са рад њи са на став ним осо бљем и пе да-
го шко-пси хо ло шком слу жбом у шко ла ма. Струч на пре да ва ња  ку сто са  
уна пред су до го во ре на и при ја вље на школ ској упра ви од ор га ни за то ра. 

За што је нео п ход но да се те ме о стра да њу ци вил ног ста нов ни-
штва, а по себ но о стра да њу нај мла ђих пре зен ту ју де ци на ра зу мљив и 
тех нич ки ин те ре сан тан на чин и да на ђу сво је ме сто у уџ бе ни ци ма исто-
ри је, со ци о ло ги је, књи жев но сти, пси хо ло ги је,пе да го ги је, би о ло ги је, гра-
ђан ског вас пи та ња, вер ске на ста ве?

Без об зи ра на кон крет ну те му ко ју ку сто си пре зен ту ју на ча су, уче-
ни ци се под сти чу на уни вер зал на пи та ња и раз ми шља ња што се не од-
но се ис кљу чи во на кон крет но пре да ва ње, по пут: Ко ји су узро ци су ко ба? 
Ко је све не тр пе љи во сти до во де до рат них су ко ба? Ка ко и за што, упр кос 
за ко но дав ним уго во ри ма и кон вен ци ја ма, и да ље по сто је ору жа ни су ко би 
и ра то ви? За што у рат ним су ко би ма стра да ци вил но ста нов ни штво? За-
што стра да ју де ца ко ја не мо гу би ти ни вој ни ни по ли тич ки про тив ник? 

При ча о стра да њу де це у ло го ри ма НДХ има од ли ке кон крет не, 
али и уни вер зал не те ме о стра да њу де це у ра то ви ма. Кон крет но, ту при-
чу мо же мо сме сти ти у прецизно одређен вре мен ски и те ри то ри јал ни 
оквир и ја сан исто риј ски кон текст, са де фи ни са ним уче сни ци ма и до-
га ђа ји ма. На при ме ру не ка да шње де це ло го ра ша, уче сни ка про јек та из 
Удру же ња  ло го ра ша Ја се но вац тач но зна мо ко су би ла та де ца, ко ли ко 
су има ла го ди на, где су ро ђе на, ко су им би ли ро ди те љи, ка ко им се зо ву 
бра ћа и се стре, чла но ви фа ми ли је. Зна мо и ка да, ка ко и за што су до спе ли 
у ло го ре и ка ко су пре жи ве ли. Али, ако на њи хо вим све до чан стви ма пре-
кри је мо па пи ром њи хо ва име на, или их, ис кљу чи во у свр ху овог про јек-
та, не од штам па мо или за там ни мо, или на пре да ва њи ма, на тре ну так, не 
из го во ри мо, њи хо ва се ћа ња по ста ју уни вер зал на при ча би ло ког де те та 
ло го ра ша, без об зи ра на на ци о нал ност, ра су и ве ро и спо вест, у би ло ком 
де лу све та, у про шлом, са да шњем или бу ду ћем вре ме ну. Нај ту жни ја при-
ча о ра ту, стра да њу, са мо ћи и не из ве сно сти.

Због то га је ва жно да је чу је мо, схва ти мо и за пам ти мо.
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Ми ро слав ФИ ЛИ ПО ВИЋ, струч ни са рад ник Му зе ја жр та ва ге но ци да
Но ви Сад

СТРА ДА ЊЕ СРП СКОГ НА РО ДА У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ 
У КЊИ ЗИ МИ ЛО ША КА ЗИ МИ РО ВИ ЋА И ХАН СА ХА УТ МА
НА КРвАвитРАгвелиКогРАтА: злочиниАУСтРоУгАР
СКеињенихСАвезниКА1914–1918.УСветлУАУСтРиј

СКихДоКУМенАтА (НО ВИ САД 2015, 234 СТРА НЕ)

          Из да вач ка ку ћа „Про ме теј“ је, у окви ру еди ци је Ср би ја 1914–1918, 
об ја ви ла књи гу Ми ло ша Ка зи ми ро ви ћа и Хан са Ха ут ма на Кр ва ви траг 
Ве ли ког ра та: зло чи ни Ау стро у гар ске и ње них са ве зни ка 1914–1918. у 
све тлу ау стриј ских до ку ме на та. Већ на пр вим стра на ма да то је об ја-
шње ње да је нај ве ћи део гра ђе пре у зет из до пи са ау стриј ског исто ри ча ра 
Хан са Ха ут ма на: Цр ножу та рат на ка та стро фа и Свет ски рат: Ср
би (у ори ги на лу: Das schwar zgel be Feld ze ug de sa ster и Wel tkri eg: Ser ben). 
По ред по ме ну тих до пи са ко ји се од но се на ову те му, у књи зи се на ла зе и 
тек сто ви про фе со ра Ха ут ма на „О ге не зи хај ке на Ср би ју“ и „Ау стриј ски 
др жав ни зло чи ни у Пр вом свет ском ра ту“. Све тек сто ве на не мач ком је-
зи ку пре вео је ко а у тор књи ге Ми лош Ка зи ми ро вић. Тре ба ре ћи да се он, 
при из ра ди ове књи ге, слу жио гра ђом и бе ле шка ма зна ме ни тог срп ског 
пу бли ци сте Ва се Ка зи ми ро ви ћа (свог оца), а ко ји су већ ко ри шће ни у 
не ким ка пи тал ним де ли ма (по пут Ср би ја и Ју го сла ви ја 1941–1945 и Ни
ко ла Па шић и ње го во до ба 1845–1926).
          Циљ ове књи ге је, ка ко се у Пред го во ру на во ди, да пру жи до при-
нос ра све тља ва њу зло чи на ко је је Ау стро у гар ска по чи ни ла над срп ским 
на ро дом, а пре све га ци ви ли ма у Ве ли ком ра ту. Од из у зет не је ва жно сти 
по да так да ве ли ки део гра ђе ко ри шће не при из ра де књи ге чи не до ку-
мен та из ау стриј ских ар хи ва, па се кроз њих мо же ви де ти ди рект на ве за 
између одлука зва нич ног др жав ног вр ха Мо нар хи је и стра да ња срп ских 
ци ви ла у Пр вом свет ском ра ту.
          Увод, у чи јем су пи са њу уче ство ва ла оба ау то ра, oбрађује две зна-
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чај не те ме. Пр ви део је по те као из пе ра Ми ло ша Ка зи ми ро ви ћа и у ње-
му се го во ри о по ку ша ји ма да се при кри је број срп ских жр та ва и уло га 
ау стро у гар ских вла сти у по чи ње ним зло чи ни ма у Пр вом свет ском ра ту. 
Ау тор том при ли ком ука зу је да је у це лој европ ској, а по себ но ау стриј-
ској исто ри о гра фи ји при кри вани бројни зло чи ни ко је је ау стро у гар ска 
вој ска по чи ни ла над срп ским ста нов ни штвом у ра ту. По ред то га, он спо-
ми ње и про це се во ђе не про тив по је ди них ау стро у гар ских ге не ра ла ко ји 
су у зло чи ни ма уче ство ва ли, али чи ње ни ца је и да ве ли ки број њих ни је 
ни ка да про це су и ран, док су рет ки осу ђе ни на вр ло ма ле ка зне. Ипак, у 
нај ве ћем де лу увод ног по гла вља го во ри се о од но си ма Ср би је и Ау стро-
у гар ске од до ла ска на пре сто кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа до из би ја ња 
Ве ли ког ра та. По себ на па жња по све ће на је за о штра ва њу од но са из ме ђу 
две др жа ве, од но сно чи ње ни ци да су ау стро у гар ске вла сти по ку ша ва ле 
на раз не на чи не да иза зо ву рат са Ср би јом. Већ у под на сло ву Ко ре ни 
мр жње (О ге не зи хај ке на Ср бе), из пе ра Хан са Ха ут ма на, ја сно је ис так-
ну то да је за о штра ва ње од но са из ме ђу Ау стро у гар ске и Ср би је усле ди-
ло од мах на кон Мај ског пре вра та, ко ји су вла сти у Бе чу ока рак те ри са ле 
као ре во лу ци ју. Си ту а ци ја се из го ди не у го ди ну све ви ше по гор ша ва ла, 
па су до га ђа ји по пут Ца рин ског ра та (1906–1911), Анек си о не кри зе из 
1908. го ди не, суд ских про це са из За гре ба и Бе ча из 1909. и афе ре Про-
ха ска из 1912. го ди не во ди ли ка све ве ћем за о штра ва њу од но са из ме ђу 
Ау стро у гар ске и Ср би је. Ти до га ђа ји су, пре ма ре чи ма ау то ра, ство ри-
ли ан ти срп ско рас по ло же ње у ау стро у гар ском јав ном мње њу, те је би ло 
пот пу но ја сно да је рат не из бе жан. Ве ли ку уло гу у ства ра њу ан ти срп ског 
рас по ло же ња има ла је и штам па што је из ла зи ла у Ау стро у гар ској ко ја је 
о Ср би ма објављивали из у зет но не га тив не тек сто ве.
          Пр ва гла ва књи ге но си на слов Ци ви ли у зо на ма смр ти и у њој 
се, кроз че ти ри по гла вља, го во ри о стра да њи ма срп ских ци ви ла ко ји су 
жи ве ли на тлу Ау стро у гар ске, на ро чи то у то ку 1914. и 1915. го ди не. У 
пр вом по гла вљу ау то ри ука зу ју да је про стор Мо нар хи је био по де љен на 
че ти ри рат не зо не, у на ро ду на зва не зо на ма смр ти. Пр ва зо на об у хва та ла 
је обла сти на се ље не пре те жно не мач ким ста нов ни штвом, па ов де го то-
во да и ни је би ло ре пре са ли ја. Из у зе так је Трен ти но, ко ји је ве ћин ски 
био на се љен Ита ли ја ни ма. Дру гу зо ну чи ни ле су Бо хе ми ја и ју жни део 
Мо рав ске. Та зо на, пре те жно на се ље на Че си ма, би ла је цен тар вој не ин-
ду стри је Ау стро у гар ске. Због то га, ре пре сив них ме ра ни ов де ни је би ло 
у ве ћој ме ри. Тре ћа рат на зо на об у хва та ла је се вер Мо рав ске, за пад ну 
Га ли ци ју и ау стриј ску Шле зи ју. Зло чи на над ста нов ни штвом ту је би ло 
ви ше, из у зев у Шле зи ји ко ја је би ла на се ље на пре те жно не мач ким ста-
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нов ни штвом. Нај го ра си ту а ци ја је би ла у че твр тој рат ној зо ни ко ју су 
чи ни ле Га ли ци ја, Бу ко ви на, Бо сна и Хер це го ви на и Дал ма ци ја. Ту су ре-
пре са ли је и ма са кри спро во ђе ни пре ма ци вил ном ста нов ни штву сва ко-
днев но од 1914. го ди не. Ка ко ау то ри на во де, у по себ но те шком по ло жа ју 
на ла зи ли су се Ср би, ко ји су од Ау стро у га ра оце ње ни као из дај ни ци и 
опа сност по др жав ни по ре дак. Пре ма гра ђи из ау стриј ских ар хи ва, пр-
ви вр ху нац стра да ња срп ских ци ви ла за бе ле жен је у то ку но вем бра и 
де цем бра 1914. го ди не. При ме ра ра ди, пре ма из ве шта ји ма рат не вла де 
у Бе чу, ко ји да ти ра ју из де цем бра 1914. го ди не, сви ка па ци те ти ло го ра 
за ин тер на ци ју су би ли по пу ње ни. Пре ма оце ни ау то ра, ре пре сив не ме-
ре спро во ђе не над ци вил ним ста нов ни штвом ни су има ле за циљ са мо 
да за стра ше дру ге на ро де ко ји су жи ве ли на тлу Мо нар хи је, не го и да 
ко ри гу ју на ци о нал ну струк ту ру ста нов ни штва. Као при лог овој тврд њи 
из но си се по да так да је из Ти ро ла, ко ји је та да имао око 386.000 ста нов-
ни ка, де пор то ва но 114.000 Ита ли ја на у ло го ре ус по ста вље не на про сто-
ру да на шње Че шке. 

У да љем тек сту ау то ри ве ли ку па жњу по све ћу ју по гро ми ма над 
„сум њи вим (срп ским – М. Ф.) ци ви ли ма“ у Са ра је ву не по сред но на кон 
атен та та на Фран ца Фер ди нан да. Па ра лел но са ма са кри ма над срп ским 
ци вил ним ста нов ни штвом, по ја ча на је и рат на про па ган да пре ма Ср би-
ји, а нај ве ће за слу ге у ши ре њу ан ти срп ског рас по ло же ња, као што је већ 
ре че но, има ла је беч ка штам па. У на став ку се, кроз два кра ћа по гла вља 
(Ср би и Ру си ни: са бра ћа по пат ња ма и На ме ти жан да ра и шуц ко ра), 
из но се ре пре сив не ме ре над срп ским ста нов ни штвом у Бо сни и Хер це-
го ви ни у то ку 1914. го ди не што су их спро во ди ле спе ци јал не ау стро у гар-
ске па ра вој не је ди ни це – шуц ко ри, а уз по др шку зва нич них ау стро у гар-
ских вла сти. Стра да ње срп ских ци ви ла на про сто ру Бо сне и Хер це го ви-
не ау то ри упо ре ђу ју са стра да њем Ру си на на ис то ку Евро пе. И срп ски и 
ру син ски ци ви ли су, ка ко ау то ри ис ти чу, би ли осу ђи ва ни за ве ле и зда је, 
са бо та же и са рад њу са не при ја те љем.
          Дру га гла ва но си на зив Ка зне на екс пе ди ци ја и у њој се де таљ ни је 
го во ри о стра да њи ма срп ских ци ви ла у Ве ли ком ра ту. Тај део књи ге за-
по чи ње ау стро у гар ским при ти сци ма на срп ске учи те ље и све штен ство, 
као но си о це кул тур ног и ду хов ног жи во та Ср ба ко ји су жи ве ли на тлу 
Мо нар хи је, а по себ но у Бо сни и Хер це го ви ни и Хр ват ској и Сла во ни-
ји. Иа ко су та кви при ти сци по сто ја ли још по чет ком ХХ ве ка, свој вр-
ху нац су до сти гли на кон атен та та у Са ра је ву. Ау то ри по дроб но опи су ју 
ди вља штво, ма хом ло кал ног му сли ман ског ста нов ни штва, ко је је до шло 
до из ра жа ја већ дан на кон атен та та. Иа ко је нај го ра си ту а ци ја по срп ски 
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на род би ла у Са ра је ву, ни је би ло бо ље ни у ме сти ма по пут Мо ста ра, 
Ко њи ца, Ту зле, Шам ца и дру гим. Ти зло чи ни над срп ским жи вљем су 
би ли по др жа ни од ау стро у гар ских вла сти, а све вре ме их је прав да ла 
беч ка штам па. Во де ћи ау стриј ски ли сто ви су, при ме ра ра ди, пи са ли да 
„вла сни ци опу сто ше них и опљач ка них срп ских рад њи не ма ју пра во на 
од ште ту, јер је ов де реч о по сле ди ца ма на род ног гне ва, ко ји пот па да под 
де фи ни ци ју ви ше си ле или еле мен тар не не по го де“. Исто ри чар Ха ут ман 
сма тра да су по гро ми над Ср би ма би ли ра ни је при пре мље ни, а ди вља-
штво над срп ском имо ви ном слу жи ло је да по ка же Евро пи и све ту ка ко 
је Франц Фер ди нанд био оми љен у Ау стро у гар ској, иа ко је чи ње ни ца да 
он ни је био по пу ла ран ни ме ђу Ау стри јан ци ма, а на ро чи то не код при-
пад ни ка дру гих на ро да што су та да жи ве ли у Мо нар хи ји. Ка да је, у то ку 
ју ла 1914. го ди не, у беч ким вла да ју ћим кру го ви ма до не та де фи ни тив на 
од лу ка да се Ср би ји об ја ви рат, по гро ми над Ср би ма су већ по ста ли ма-
сов ни. Ау стриј ска штам па, као вер ни пра ти лац од лу ка Бе ча, пре ста ла је 
да из ве шта ва о до га ђа ји ма и срп ским жр тва ма, већ се све ви ше по све-
ћи ва ла на вод ним срп ским са бо те ри ма и на па ди ма при пад ни ка срп ског 
ста нов ни штва на ор га не упра ве. У то вре ме, ка ко Ха ут ман при ме ћу је, 
уче ста ла су хап ше ња углед ни јих Ср ба и њи хо во про це су и ра ње по крат-
ком по ступ ку. При ме ра ра ди, из ме ђу 28. ју на и 15. ав гу ста 1914. го ди не 
по кре ну то је 637 суд ских ис тра га про тив ви ђе ни јих Ср ба, а ве ћи на их је 
окон ча на из ри ца њем смрт не ка зне или осу дом на ду го го ди шњу ро би ју. 
Си ту а ци ја се сре ди ном ју ла до дат но по гор ша ла, јер је Вр хов на ко ман да 
Ау стр о у гар ске упу ти ла про глас да се све по ли тич ке сум њи ве осо бе у 
Ау стро у гар ској ухап се. Број ухап ше них у том пе ри о ду ни је по знат, иа-
ко се прет по ста вља да је са мо у ло го ру Арад би ло до кра ја 1915. го ди не 
из ме ђу 11.000 и 14.000 ин тер ни ра ца. У овом де лу књи ге ау то ри ис ти чу 
да су по чет ком ав гу ста 1914. го ди не за бе ле же ни и пр ви ма са кри вој ске 
над срп ским ци ви ли ма у Бо сни и у Сре му. О тим до га ђа ји ма де таљ но 
се го во ри у де лу под под на сло вом Ав густ 1914: се ла го ре. Ка ко ау то ри 
ис ти чу, на са мом по чет ку ра та нај го ре су про шли Кле нак и Ша бац где је 
стра дао ве ли ки број срп ских ци ви ла. По ред уби става, срп ске ку ће и има-
ња су пљач ка на, а се ла па ље на. Уз то, ау то ри ука зу ју да зло чи ни у то ку 
ав гу ста ни су чи ње ни са мо у Сре му и Ма чви, већ и у По са ви ни, Бо сни и 
Под ри њу. По зи ва ју ћи се на ис ка зе јед ног од уче сни ка по хо да на Ср би ју, 
ау то ри на во де да је, ре ци мо, у Круп њу обе ше но 20 ме шта на, у Ја ре би ца-
ма 25, у обла сти Со кол ске пла ни не 24, док је 55 ци ви ла де пор то ва но. Да-
ље се на во ди при мер Ко стај ни ка (уби је но или де пор то ва но 94 ци ви ла), 
Се лен ца (уби је но 29 ци ви ла), Бре зја ка (стра да ло 54 ци ви ла) и дру гих 
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ме ста. Тре ба ре ћи да су, том при ли ком, мно ги ци ви ли пре би ја ни док ни-
су из дах ну ли, а по је ди ни су и жи ви спа ље ни. По ред тих на во да, у књи зи 
су из не ти и дру ги при ме ри ма са кра над ци вил ним ста нов ни штвом, пот-
кре пље ни ар хив ском гра ђом или за пи си ма и из ја ва ма уче сни ка ових до-
га ђа ја. Сле де ће по гла вље но си на слов Ди вља ње по Сре му и у ње му се го-
во ри о зло чи ни ма што су их Ау стро у га ри по чи ни ли на про сто ру Сре ма у 
то ку 1914. го ди не, а нај ви ше од сеп тем бра, то јест од ча са ка да је срп ска 
вој ска пре шла Са ву го не ћи ау стро у гар ску вој ску на кон Цер ске бит ке. 
Мно га се ла у Сре му су том при ли ком стра да ла, а ци ви ли (му шкар ци, 
же не и де ца) били су стре ља ни, кла ни или ве ша ни. У књи зи се на во де 
сле де ћа ме ста: Ба тај ни ца, Пла ти че во, Кле нак, Гра бов ци, Бе шка, Ја ко во, 
Сур чин, Бре стач, Ша шин ци, Ја рак, До ба нов ци, Угри нов ци, Деч, До њи 
То вар ник, Обреж, Ку пи но во, Аша ња, Го лу бин ци, Ши ма нов ци, По пин-
ци, Пе ћин ци, Бу ђа нов ци, Ста ри Ба нов ци, Ста ра Па зо ва, Вој ка, Зе мун и 
др. По сле пр вог, усле дио је и дру ги та лас зло чи на, ка да је у то ку је се ни 
1914. го ди не 27 по гра нич них се ла стра да ло, а пре о ста ли ме шта ни су по-
гу бље ни. По ред то га, срп ске цр кве су спа ље не, де мо ли ра не или опљач-
ка не. Те до га ђа је је ау тор Ханс Ха ут ман на звао „срем ска тра ге ди ја“. 
          Тре ћа гла ва књи ге, под на сло вом Пр ља ви рат, на до ве зу је се на 
прет ход ну и го во ри о до га ђа ји ма ко ји су се од и гра ли од 1915. до 1918. 
го ди не. Ау тор Ха ут ман из но си по да так да је у Ср би ји у то ку 1914. го ди-
не ухап ше но ви ше од 10.000 осо ба, а око 30.000 љу ди је де пор то ва но. 
Већ сле де ће го ди не, на кон по вла че ња срп ске вој ске, на сил но је од ве де но 
20.000 ста нов ни ка. У то ку ра та, пре ма ње го вим про це на ма, из Ср би је 
је у ло го ре де пор то ва но око 120.000 осо ба, укљу чу ју ћи и оне ко је су 
до ла зи ле из обла сти што су би ле у са ста ву Ау стро у гар ске. Ка ко ау тор 
на по ми ње, вла сти Мо нар хи је су по ку ша ле на све на чи не (пу тем про па-
ган де, до пи са и слич ног) да об ја сне ме ђу на род ној јав но сти да је то што 
ра де над ци ви ли ма ну жно у свр ху са мо од бра не од из не над них на па да 
срп ских ци ви ла на ау стро у гар ске вој ни ке, а број стра да лих и де пор то-
ва них Ср ба у зва нич ним из ве шта ји ма је зна чај но ума њи ван. У да љем 
тек сту се го во ри о зло чи ни ма по чи ње ним у Ср би ји од 1915. до 1918. 
го ди не (на ро чи то у то ку 1915. и 1916. го ди не) и о то ме се мо же чи та ти у 
тек сту са под на сло вом Вар вар ство и пљач ка: 1915–1918. Тај део књи ге 
об у хва та пе ри од од зи ме 1915. го ди не, ка да је кре ну ло по вла че ње срп ске 
вој ске, а за њи ма и де се ти на хи ља да срп ских ци ви ла. Они ко ји су оста ли 
у оку пи ра ној Ср би ји би ли су, ка ко ау то ри ис ти чу, из ло же ни хап ше њи ма, 
де пор та ци ја ма, ве ша њи ма, пљач ка ма, стре ља њи ма и дру гим ре пре са ли-
ја ма. Зло чи ни ау стро у гар ских тру па би ли су на ро чи то из ра же ни од кра ја 
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1915. до је се ни 1916. го ди не. Ов де ау то ри на во де и при мер, по зи ва ју ћи 
се на ста ти стич ке из ве шта је Вој ног ге не рал ног гу вер не ма на у Ср би ји. 
Пре ма тим из ве шта ји ма, у пе ри о ду од 30. ав гу ста до 10. но вем бра 1916. 
го ди не де пор то ва но је 16.577 Ср ба – из Кра гу јев ца 5.497, Бе о гра да и око-
ли не 3.113, Кру шев ца 2.461, Сме де ре ва 2.173 и Ва ље ва 1.018. У истом 
из ве шта ју се на во ди и где су љу ди про сле ђе ни. Та ко је у ло го ру Ашах 
за вр ши ло 4.399 осо ба, 4.252 је за то че но у Бра у нау, 4.667 у Хајн рих стрин, 
593 у Не жи дер, док је 1.567 ин тер ни ра ца рас по ре ђе но у рад не бри га де 
ши ром Ау стро у гар ске мо нар хи је.
          Сле де ћа гла ва но си на зив Бра то у би лач ки рат и ба зи ра на је на тек-
сто ви ма исто ри ча ра Ва се Ка зи ми ро ви ћа. Тај део за по чи ње по дат ком да 
су ау стро у гар ску вој ску чи ни ли при пад ни ци свих на ро да ко ји су жи ве ли 
на про сто ру Мо нар хи је. Та ко је, ме ђу ау стро у гар ским вој ни ци ма, али и 
ге не ра ли ма, био ве ли ки број Ср ба и при пад ни ка дру гих ју жно сло вен-
ских на ро да. У тек сту се на во де при ме ри ше фа ау стро у гар ске вој но о ба-
ве штај не слу жбе Оска ра фон Хра ни ло вић-Цве та ши на, ко ји се из ја шња-
вао као Хр ват, али је по ре клом био Ср бин. Он је био је дан од кре а то ра 
стра те ги је ра то ва ња про тив срп ске вој ске и на ро да. По ред ње га, Оскар 
По ћо рек је био ко ру шки Сло ве нац, Ав густ Ур бан ски фон Остри мјец био 
је ро ђе ни Ду бров ча нин и дру ги. Због ве ли ког уче шћа при пад ни ка ју-
жно сло вен ских на ро да у ау стро у гар ској вој сци ко ја се бо ри ла про тив 
Ср би је, ау то ри су озна чи ли бор бе у Ве ли ком ра ту као „бра то у би лач ки 
рат“. Они сма тра ју да је та кав рат ишао нару ку Ау стро у гар ској ко ја је 
сма тра ла да ће на тај на чин осу је ти ти сва ки по ку шај ује ди ње ња са Ср-
би јом и ти ме угу ши ти те жње сло вен ских на ро да за на ци о нал ним оса-
мо ста ље њем. Ка ко би под ста кли ју жно сло вен ске на ро де да се бо ре про-
тив Ср би је, вла сти у Бе чу су че сто вој ни ке ко ји су би ли срп ског или 
хр ват ског по ре кла од ли ко ва ли за хра брост. Ау то ри као уче сни ке у ра ту 
у ре до ви ма ау стро у гар ске вој ске на во де Јо си па Бро за и Влат ка Ма че ка. 
У да љем тек сту ау то ри го во ре и о ау стро у гар ским пу ко ви ма из Бо сне 
и Хер це го ви не ко ји су сма тра ни елит ним је ди ни ци ма. При ме ра ра ди, 
Дру ги бо сан ско-хер це го вач ки пук био је нај о дли ко ва ни ји од свих пу ко ва 
вој ске Мо нар хи је. Ње го ви при пад ни ци по не ли су чак 42 ме да ље за хра-
брост. Глав но ко ман ду ју ћи овим пу ко ви ма че сто су ис ти ца ли хра брост 
вој ни ка ко ји су по ре клом би ли Хр ва ти или му сли ма ни и ис ти ца ли су се у 
бор ба ма про тив срп ске вој ске. Ме ђу тим, тре ба ука за ти и да су по је ди ни 
Ср би, у тре ну ци ма из би ја ња ра та, пре ла зи ли као до бро вољ ци да се бо ре 
у срп ској вој сци. Нај ви ше их је би ло са про сто ра Сре ма, али и из Бо сне 
и Хер це го ви не. Је се ни 1914. го ди не фор ми ран је Срем ски до бро во љач-
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ки од ред ко ји се по себ но ис та као ју на штвом у од бра ни Бе о гра да 1915. 
го ди не. Сем тог по да тка, о Срем ском до бро во љач ком од ре ду не ма ви ше 
ре чи у књи зи.
          По след ња гла ва књи ге но си на слов Ре зи ме: др жав ни зло чи ни Бе
ча. Нај ве ћи део тек ста ба зи ран је на ис тра жи ва њи ма Хан са Ха ут ма на, 
ко ји је по ку шао да до ка же ве ли ку уло гу ау стро у гар ских вла сти у зло чи-
ни ма по чи ње ним над ци вил ним ста нов ни штвом у Ве ли ком ра ту. Ре зул-
та ти тих ис тра жи ва ња по ка за ли су да су вла да ју ћем ре жи му Мо нар хи је 
на рас по ла га њу би ла ве ли ка ван ред на овла шће ња, као ни јед ном дру гом 
ре жи му у све ту. По ред то га, ау стро у гар ска вој ска је до би ла ве ли ка по-
ли тич ка пра ва. У Ау стро у гар ској се вла да ло пу тем ван ред них за ко на, а 
устав не од ред бе о сло бо да ма (оку пља ња, го во ра, штам пе и дру ге) ста-
вље не су ван сна ге. Ау тор по све ћу је то ме ве ли ку па жњу и по но во на-
во ди све зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом о ко ји ма је ра ни је би ло 
ре чи у тек сту. По ред то га, тре ба спо ме ну ти и вој не су до ве у Мо нар хи ји 
ко ји су из ре кли чак че ти ри ми ли о на пре су да (што је до та да био не за бе-
ле жен слу чај у исто ри ји), ка ко за ро бље ним ци ви ли ма и вој ни ци ма, та ко 
и при пад ни ци ма сво је вој ске (због од би ја ња да по сту пе по на ре ђе њу, 
по бу не, ку ка вич лу ка и дру гог). Ве ли ки број про це са про тив при пад ни ка 
ау стро у гар ске вој ске по ка зу је да су у њи хо вим ре до ви ма би ле че сте по-
бу не или от ка зи ва ња по слу шно сти. На са мом кра ју тек ста, ау тор из но си 
за кљу чак да је ау стро у гар ска вој ска би ла од го вор на за ве ли ка стра да ња 
срп ских ци ви ла. Као сим бо лу ода но сти Хаб збур шком дво ру, вој сци су 
да та ши ро ка овла шће ња у во ђе њу освет нич ког ра та про тив сло вен ских 
на ро да ко ји су те жи ли на ци о нал ном оса мо ста ље њу. Та кво де ло ва ње ау-
стро у гар ске вој ске у Ве ли ком ра ту, Ми лош Ка зи ми ро вић је оце нио као 
по ку шај „ко нач ног об ра чу на из ме ђу Гер ма на и Сло ве на“.
          По след њи део књи ге чи ни до да так на сло вљен Днев ник зло чи на, 
где су хро но ло шки ис так ну ти из ве шта ји о до га ђа ји ма о ко ји ма се го во ри 
у књи зи. Ме ђу из ве шта ји ма мо гу се про на ћи раз ли чи те на ред бе ко је су 
до ла зи ле из вр ха Ау стро у гар ске мо нар хи је, тај на на ре ђе ња, од лу ке, спи-
ско ви ухап ше них и уби је них ци ви ла и дру го. Ва жно је на по ме ну ти да 
је ве ћи на тих из ве шта ја из Ау стриј ског др жав ног ар хи ва или од ау то ра 
(углав ном ау стриј ских и не мач ких) ко ји су се ба ви ли по ме ну том про-
бле ма ти ком. Из ве шта ји ко ји су да ти у књи зи нај ви ше об у хва та ју пе ри од 
Пр вог свет ског ра та 1914–1918. го ди не, али има и оних на ста лих и по сле 
ра та све до 1928. го ди не. Што се тиче ко ри шће них из во ра и би бли о гра-
фи је, тре ба ис та ћи да је  углав ном реч о не мач ким и ау стриј ским ау то-
ри ма, али се ту на ла зе и из да ња срп ских ау то ра ко ји су об ра ђи ва ли те му 
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стра да ња ци ви ла у Ве ли ком ра ту. Ко ри шће на је и пе ри о ди ка из Бе ча, За-
гре ба, Бе о гра да, Па ри за и Ва шинг то на. На са мом кра ју, тре ба на гла си ти 
и да се у књи зи на ла зе и фо то гра фи је зло чи на над срп ским ци ви ли ма, 
али и факсимили ау стриј ских до ку ме на та ко је по твр ђу ју на во де из не те 
у тек сту.
          Иа ко је до са да об ја вљен ве ли ки број књи га ко је се од но се на стра-
да ње Ср ба у Пр вом свет ском ра ту, ни јед на се у ово ли кој ме ри не ба ви 
уло гом др жав ног вр ха Ау стро у гар ске у стра да њу ци вил ног ста нов ни-
штва. Иа ко књи га не оби лу је де таљ ним ста ти стич ким по да ци ма о срп-
ским жр тва ма, она ја сно пру жа ин фор ма ци је о улози зва нич ни ка Мо нар-
хи је у зло чи нима по чи ње ним над срп ским на ро дом. По ред то га, у тек сту 
се мо же ви де ти да је све зло чи не прав да ла ау стро у гар ска штам па и да је 
број срп ских ци вил них жр та ва при кри ван од др жав них зва нич ни ка. Сви 
на во ди у књи зи ар гу мен то ва ни су зва нич ним ау стриј ским до ку мен ти ма, 
ко ји се углав ном на ла зе у Ау стриј ском др жав ном ар хи ву у Бе чу. Због 
све га на ве де ног, књи га Ми ло ша Ка зи ми ро ви ћа и Хан са Ха ут ма на Кр ва
ви траг Ве ли ког ра та: зло чи ни Ау стро у гар ске и ње них са ве зни ка 1914–
1918 у све тлу ау стриј ских до ку ме на та пред ста вља зна ча јан до при нос 
срп ској исто ри о гра фи ји и не за о би ла зну гра ђу за све ис тра жи ва че ко ји ће 
се  де таљ ни је ба ви ти стра да њем срп ских ци ви ла у Пр вом свет ском ра ту.

Мирослав Филиповић
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Др Ми лан РА ДО ВА НО ВИЋ (1986)
дипл. исто ри чар, Бе о град

РАТ НА ИС КУ СТВА УЧЕ СНИ КА У ОР ГА НИ ЗО ВА НОЈ ЕМИ ГРА
ЦИ ЈИ ИЗ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ У ИЗРА ЕЛ (1948–1952) – ПРИ ЈА ВЕ ЗА 
ИСЕ ЉЕ ЊЕ КАО ИЗ ВОР ЗА ПИ СА ЊЕ ЛИЧ НЕ ИСТО РИ ЈЕ ДРУ

ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА 

Ап стракт: При пад ни ци је вреј ске за јед ни це ко ји су же ле ли да се при-
кљу че јед ном од пет та ла са ор га ни зо ва не еми гра ци је из Ју го сла ви је у Изра ел, 
ре а ли зо ва них из ме ђу 1948. и 1952. го ди не, мо ра ли су, на са мом по чет ку овог 
про це са, да по пу не при ја ву за исе ље ње. Од сва ке осо бе за ин те ре со ва не за на-
пу шта ње зе мље у при ја ви је, из ме ђу оста лог, тра же но и да на ве ду крат ку ре ка-
пи ту ла ци ју ис ку ства из Дру гог свет ског ра та. Овај рад је фо ку си ран на рат но 
ис ку ство по је дин ца, она ко ка ко се оно мо же са гле да ти на осно ву по да та ка са-
чу ва них у при ја ва ма за исе ље ње, од но сно на вред ност при ја ва као из во ра за 
пи са ње лич не исто ри је Дру гог свет ског ра та. Ко ри шће ни до ку мен ти чу ва ју се 
у Ар хи ву Је вреј ског исто риј ског му зе ја у Бе о гра ду. 

Кључ не ре чи: исе ља ва ње, Ју го сла ви ја, Изра ел, Дру ги свет ски рат, 
лич на исто ри ја

При ја ве за ор га ни зо ва но исе ља ва ње из Ју го сла ви је у Изра ел 
као исто риј ски из вор 

Из ме ђу де цем бра 1948. и ок то бра 1952. го ди не из Ју го сла ви је у 
Изра ел упу ти ло се пет та ла са ор га ни зо ва не еми гра ци је.1 Зе мљу је на-

1 О оп штем кон тек сту ор га ни зо ва не еми гра ци је, ви де ти: Ivan ko vić, Mla den ka, 
Je vre ji u Ju go sla vi ji (1944–1952), Kraj ili no vi po če tak, Be o grad 2009; Ivan ko vić, Mla-
den ka, Bro do vi na de. Ali je ju go slo ven skih Je vre ja u Iz rael, Be o grad 2017; Kerkkänen, Ari, 
Yugo slav Je wry: Aspects of postWorld War II and postYugo slav de ve lop ments, Hel sin ki 
2001. О по је ди нач ним аспек ти ма овог про це са, ви де ти: Ra do va no vić, Mi lan, „The in-
ter nal Fra me work of Or ga ni zed Je wish Mi gra tion from Yugo sla via to Israel (1948–1952)”, 
Isto ri ja XX ve ka, 1 (2019), 121–138; Ра до ва но вић, Ми лан, „Ор га ни зо ва на еми гра ци ја 
ка пи та ла – „Збир ни ра чун ре па три ра ца за Изра ел“ (1948–1952)“, Ар хив, 1–2 (2017), 

94(=411.16)(497.1)”1941/1945”(093.2)
314.151.3-054.7(=411.16)(497.1:569.4)”1948/1952”(093.2)
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пу сти ло укуп но 7.739 исе ље ни ка, то јест 62% при пад ни ка је вреј ске за-
јед ни це у по сле рат ној др жа ви.2 Про цес је при пре мљен и ре а ли зо ван у 
са рад њи Са ве за је вреј ских ве ро и спо вед них оп шти на са над ле жним др-
жав ним ин сти ту ци ја ма у Ју го сла ви ји и Изра е лу, од но сно у са рад њи ме-
ђу на род них је вреј ских ор га ни за ци ја и Хи тах дут Олеј Ју го сла ви је (Удру-
же ње исе ље ни ка из Ју го сла ви је у Изра е лу). 

У ад ми ни стра тив ном окви ру ор га ни зо ва ног исе ља ва ња пр ви ко-
рак пред ста вља ло је под но ше ње по пу ње не при ја ве за исе ље ње3 код ло-
кал не је вреј ске ве ро и спо вед не оп шти не.4 При ја ве су под но ше не на ни-
воу по ро ди ца, при че му је гла ва по ро ди це при ја вљи ва ла су пру жни ка и 
де цу, од но сно дру га за ви сна ли ца. Са чу ва на су два раз ли чи та обра сца 
при ја ве за ор га ни зо ва но исе ља ва ње. 

Ве ћи на за ин те ре со ва них за на пу шта ње зе мље ис пу ни ла је при ја-
ву ко ја, по ред по да та ка о ње ном под но си о цу,5 са др жи тек нај о снов ни је 

164–184; Ra do va no vić, Mi lan, „Hel lo, Go odbye – Fa re well ce re mo ni es as part of or ga ni-
zed Je wish emi gra tion from Yugo sla via to Israel (1948–1952)“, Го ди шњак за дру штве
ну исто ри ју, 1 (2017), 47–67;  Ра до ва но вић, Ми лан, „Из из бе гли штва у еми гра ци ју 
– По ли тич ке из бе гли це из зе ма ља Ин фор мби ро-а у ор га ни зо ва ном исе ља ва њу Је вре ја 
из Ју го сла ви је у Изра ел (1948–1952)“, Ар хив, 1–2 (2015), 152–167; Ра до ва но вић, Ми-
лан, „Ци о ни зам и праг ма ти зам – За што су се ју го сло вен ски Је вре ји исе ли ли у Изра ел? 
(1948–1952)“, Бе о град ски исто риј ски гла сник, 6 (2015), 215–249;  Ра до ва но вић, Ми-
лан, „The So und of Si len ce – Ју го сло вен ска штам па о ор га ни зо ва ном исе ља ва њу Је вре ја 
из Ју го сла ви је у Изра ел (1948–1952)“, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју, 1 (2013), 
77–91; Ра до ва но вић, Ми лан, „По је ди ни ста ти стич ки аспек ти ор га ни зо ва ног исе ља ва-
ња Је вре ја из Ју го сла ви је у Изра ел (1948–1952)“, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју, 2 
(2015), 53–81 (да ље: Ра до ва но вић, По је ди ни ста ти стич ки аспек ти...).

2 Ра до ва но вић, По је ди ни ста ти стич ки аспек ти..., 68.
3 При ја ве су зва нич но има ле фор му до пи са ко ји је по је ди нац упу ћи вао Ми ни-

стар ству уну тра шњих по сло ва ФНРЈ (Оде ље њу за па со ше и по гра нич ну слу жбу), из-
ра жа ва ју ћи же љу да се исе ли у Изра ел уз ко ју је био при ло жен упит ник са по да ци ма о 
осо ба ма ко је се при ја вљу ју за исе ља ва ње.

4 Де таљ ни је о ад ми ни стра тив ном окви ру ор га ни зо ва ног исе ља ва ња, ви де ти: Ра-
до ва но вић, Ми лан, „Ор га ни зо ва но исе ља ва ње Је вре ја из Ју го сла ви је у Изра ел (1948–
1952) и чуд но ва ти слу чај Фра ње Га лам бо ша“, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју, 1 
(2019), 66–70. Тре ба пра ви ти ја сну раз ли ку из ме ђу бро ја при ја вље них за исе ље ње и 
бро ја оних ко ји су ко нач но и еми гри ра ли у Изра ел, по што је од у ста ја ње од чи та вог 
про це са би ло мо гу ће све до тре нут ка ка да би по је ди нац пот пи сао из ја ву о од ри ца њу 
од ју го сло вен ског др жа вљан ства – Исто, 68.

5 Од под но си о ца при ја ве тра же но је да на ве де пре зи ме, име и оче во име; дан, 
ме сец и го ди ну ро ђе ња; ме сто ро ђе ња, оп шти ну и срез; брач но ста ње, за ни ма ње и стру-
ку; на зив уста но ве у ко јој ра ди; ме сто стал ног бо рав ка; спи сак чла но ва по ро ди це ко ји 
пу ту ју за јед но са њим; да ли је спо со бан са мо стал но да сно си тро шко ве исе ље ња и да 
ли има род би не у Изра е лу.  

Милан Радовановић
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ин фор ма ци је о осо ба ма ко је са њим пу ту ју.6 Ма њи број ли ца при ја вље-
них за ор га ни зо ва ну еми гра ци ју по пу нио је ду жи обра зац са чи њен од 
че ти ри де ла – пр ви се ти цао но си о ца при ја ве,7 дру ги су пру жни ка,8 тре ћи 
де це,9 а че твр ти ро ди те ља но си о ца при ја ве.10 За по тре бе овог ра да ре ле-
вант на је са мо ду жа фор ма обра сца при ја ве.

По да ци о де лат но сти то ком Дру гог свет ског ра та и евен ту ал ном 
уче шћу у На род но о сло бо ди лач кој бор би11 је ди ни су ко је је под но си лац 

6 За су пру жни ка, де цу и, евен ту ал но, ро ди те ље, тра же ни су име, у ко ме су 
сродству са под но си о цем при ја ве, ста рост, за ни ма ње и пол. 

7 Од под но си о ца при ја ве тра же но да за се бе на ве де сле де ће по дат ке – име и 
пре зи ме; име оца, име и де во јач ко пре зи ме мај ке; за ни ма ње; на зив и ме сто уста но ве у 
ко јој ра ди; да тум и ме сто ро ђе ња; ме сто стал ног бо рав ка; тач на адре са и ме сто стал ног 
бо рав ка; да ли је већ био у ино стран ству, ка да, где и ко јим по во дом; да ли по се ду је па-
сош ФНРЈ, под ко јим бро јем и ко га је из дао; на род ност и др жа вљан ство; да ли је ра ни-
је био др жа вља нин дру ге др жа ве, ка да и ка ко је по стао др жа вља нин ФНРЈ; где је био и 
шта је ра дио то ком оку па ци је; да ли је уче ство вао у На род но о сло бо ди лач ком по кре ту 
(НОП) и у ком свој ству; да ли је за тва ран, ка да, због че га и од ко га; да ли је ре гу ли сао 
вој ну оба ве зу и брач но ста ње.

8 За су пру жни ка је у при ја ви тре ба ло на ве сти пре зи ме, име, од но сно де во јач ко 
пре зи ме; за ни ма ње; да тум и ме сто ро ђе ња; ме сто стал ног бо рав ка и тач ну адре су; шта 
је ра дио то ком оку па ци је; да ли је уче ство вао у НОП-у; да ли је за тва ран, ка да, због 
че га и од ко га; да ли се су пру жник под но си о ца при ја ве у тре нут ку под но ше ња при ја ве 
на ла зи у зе мљи или ино стран ству, где је, од ка да и због че га.

9 О сва кој ма ло лет ној осо би ко ју је са со бом же лео да по ве де у Изра ел, под но-
си лац при ја ве мо рао је да под не се сле де ће по дат ке – пре зи ме и име; ме сто, да тум и 
го ди ну ро ђе ња; ме сто стал ног бо рав ка и за ни ма ње. Тре ба ло је на ве сти и да ли је не ко 
од де це уче ство ва ло у НОП-у, да ли је за тва ра но и да ли се у тре нут ку под но ше ња при-
ја ве на ла зи у ино стран ству. 

10 Уко ли ко је са со бом у но во ство ре ну је вреј ску др жа ву на Бли ском ис то ку 
под но си лац при ја ве во дио и ро ди те ље мо рао је за њих на ве сти – име и пре зи ме; на-
род ност и др жа вљан ство; за ни ма ње; ме сто стал ног бо рав ка; да ли су ро ди те љи у вре ме 
под но ше ња при ја ве на ла зе у зе мљи или ино стран ству. Уно ше ње по да та ка о ро ди те-
љи ма под но си о ца у при ја ву има ло је ис кљу чи ву функ ци ју во ђе ња еви ден ци је о бро ју 
чла но ва исте по ро ди це ко ји уче ству ју у исе ља ва њу, по што су све пу но лет не осо бе 
сва ка ко мо ра ле ис пу ни ти за себ не при ја ве. Ви де ти: АЈИМ (Ар хив Је вреј ског исто риј-
ског му зе ја), Ал. (Али ја) 1948–1951, п. к. (при вре ме на ку ти ја) 768, До пис Са ве за је вреј
ских ве ро и спо вед них оп шти на Ју го сла ви је (СЈВОЈ), свим је вреј ским ве ро и спо вед ним 
оп шти на ма Ју го сла ви је, Пред мет: Од ла зак у др жа ву Изра ел, 7. ав густ 1948, Пов. бр. 
1132/48; АЈИМ, Ал. 827, До пис СЈВОЈ, свим је вреј ским ве ро и спо вед ним оп шти на ма 
Ју го сла ви је, Пред мет: Дру го исе ље ње у др жа ву Изра ел, 19. фе бр зу ар 1949, Пов. бр. 
342/49; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, До пис СЈВОЈ, свим је вреј ским ве ро и спо вед ним оп
шти на ма Ју го сла ви је, Пред мет: Пе то груп но исе ље ње у др жа ву Изра ел (Цир ку лар бр. 
I), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.

11 У свом ка пи тал ном де лу ко је се ти че уче шћа ју го сло вен ских Је вре ја у НОБ-у 
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при ја ве Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва ФНРЈ мо рао да до ста ви о 
се би и о свим оста лим чла но ви ма по ро ди це, од но сно лособама на ве де-
ним у истом обра сцу. По је дин ци су де та ље из лич ног ис ку ства у ра ту, 
сход но ис ку стви ма и лич ној про це ни, ми мо по ља из ри чи то по све ће ног 
овим по да ци ма, че сто уно си ли и у део обра сца ко ја се од но сио на пре ђа-
шње бо рав ке у ино стран ству, од но сно на бо рав ке у при тво ру и из ми ри-
ва ње вој не оба ве зе. 

По пу ње ни обра сци пред ста вља ју ре пре зен та ти ван из вор пр вог 
ре да, а мо гу се чак свр ста ти и у ка те го ри ју при мар них, иа ко су на ста ли 
не ко ли ко го ди на по сле до га ђа ја ко је опи су ју. У том сми слу, при ја ве пру-
жа ју из у зет но зна чај не ин фор ма ци је о рат ној суд би ни по је ди них при-
пад ни ка је вреј ске за јед ни це са те ри то ри је Кра ље ви не Ју го сла ви је.12 Са 
дру ге стра не, ин фор ма ци је о ис ку стви ма из Дру гог свет ског ра та на ве-
де не у при ја ва ма за ор га ни зо ва ну еми гра ци ју из Ју го сла ви је у Изра ел су, 
по при ро ди обра сца, све де не и фраг мен тар не. Њи хо ва упо треб на вред-
ност огра ни че на је на са гле да ва ње по ло жа ја по је дин ца, од но сно по је ди-
них по ро ди ца у ши рем кон тек сту ра та. 

***
У Ар хи ву Је вреј ског исто риј ског му зе ја у Бе о гра ду, у при вре ме-

ним ку ти ја ма са бро је ви ма 752, 756, 757, 768, 774, 856, 881, 897, 935 
и 1288,13 чу ва се 230 при ја ва, ко је се од но се на укуп но 371 уче сни ка у 
ор га ни зо ва ном исе ља ва њу из Ју го сла ви је у Изра ел.14 Од тог бро ја при-

Ја ша Ро ма но до но си крат ке би о гра фи је ве ћи не осо ба из ове гру пе ко је су се при ја ви-
ле за исе ље ње. Ви де ти: Ro ma no, Ja ša, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945, Žr tve ge no ci da i 
uče sni ci na rod no o slo bo di lač kog ra ta, Be o grad 1980, 307–511 (да ље: Ro ma no, Je vre ji Ju
go sla vi je 1941–1945...). При ја ве о овим по је дин ци ма до но се ре ла тив но ма ло но вих по-
да та ка. По сто је ће би о гра фи је углав ном се мо гу до пу ни ти име ни ма ро ди те ља, од но сно 
де во јач ким пре зи ме ном мај ке.

12 Де та љан спи сак пу бли ка ци ја ко је се ти чу те ме хо ло ка у ста у Ју го сла ви ји 
мо же се на ћи у: Ћу ли брк, Јо ван, Исто ри о гра фи ја хо ло ка у ста у Ју го сла ви ји, Бе о град 
2011, 186–206. 

13 АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 752; АЈИМ, Ал. 1950–1952, п. к. 756; АЈИМ, Ал. 1948, 
п. к. 757; АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 768; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 774; АЈИМ, Ал. 1948, 
п. к. 856; АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к. 881; АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к. 897; АЈИМ, Ал. 
1950, п. к. 935; АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288.

14 Да ле ко нај за сту пље ни ји су чла но ви је вреј ске ве ро и спо вед не оп шти не у За-
гре бу (192 при ја вље не осо бе). Сле де за јед ни це у Бе о гра ду (81), Но вом Са ду (18), Зе-
му ну (14), Са ра је ву (13). Чла но ви је вреј ских ве ро и спо вед них оп шти на из За гре ба и 
Бе о гра да нај за сту пље ни ји су и у окви ри ма чи та вог про це са ор га ни зо ва ног исе ља ва ња. 
Ви де ти: Ра до ва но вић, По је ди ни ста ти стич ки аспек ти..., 72. Дис про пор ци ја је, ме ђу-

Милан Радовановић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 12/2, 2020.

407

ја вље них за еми гра ци ју, две сто ти не и осам де сет осо ба оста ви ло је по-
дат ке о ис ку ству из пе ри о да оку па ци је. Сто шест осо ба би ло је у ло го ру; 
осам де сет и пе то ро на ве ло је са мо ме сто бо рав ка то ком ра та; три де сет и 
пе то ро се на ла зи ло у из бе гли штву или еми гра ци ји; два де се то ро се скри-
ва ло; пет на е сто ро је рат про ве ло у ре до ви ма На род но о сло бо ди лач ког 
по кре та;15 де ве то ро се на ла зи ло у рат ном за ро бље ни штву. Од три де сет 
и осмо ро, ко ли ко их на во ди да је за тва ра но, три де сет и че тво ро го во ри о 
ис ку ству ло го ра или за тво ра то ком ра та.16 Три де сет осо ба ко је су под не-
ле при ја ву за еми гра ци ју на во ди да је ра ни је бо ра ви ло у ино стран ству, 
али све га че тво ро у кон тек сту Дру гог свет ског ра та. 

Не за ви сно од оче ки ва не ра зно ли ко сти ка ква мо ра по сто ја ти из-
ме ђу ин ди ви ду ал них пер спек ти ва, по дат ке о ис ку стви ма из Дру гог свет-
ског ра та ко ји се мо гу на ћи у при ја ва ма за ор га ни зо ва но исе ља ва ње из 
Ју го сла ви је у Изра ел од ли ку ју зна чај не ква ли та тив не и кван ти та тив не 
раз ли ке. Пр вен стве но је то по сле ди ца не стан дар ди зо ва ног на чи на по-
пу ња ва ња ре ле вант них по ља у упит ни ку. Ка ко до ку мен то ва ње рат них 
ис ку ста ва ни је би ло при мар на свр ха при ја ве, од са мог је по је дин ца за ви-
си ло ко ли ко ће де таљ не по дат ке оста ви ти о том де лу сво је про шло сти. 
Сход но то ме, дра стич но се раз ли ку је и упо треб на вред ност по је ди нач-
них при ја ва. 

Лич не исто ри је Дру гог свет ског ра та

Акви ри ја но, Хо зе (отац Фран ци ско, мај ка Фран ци ска, рођ. Але-
хан дрес), елек тро ме ха ни чар из Гр ља на, код За је ча ра, ро ђен 25. ма ја 1910. 
го ди не у Бу е нос Ај ре су, у Ар ген ти ни.17 Пре ра та, као рад ник био у Шпа-
ни ји, Фран цу ској, Бел ги ји, Ита ли ји, Ма ро ку и САД. То ком ра та слу жио 
као ави ја ти чар у вој сци САД. Био у не мач ком за ро бље ни штву, у Шер бу ру.

Ба рух, Да вид (отац Аврам, мај ка Бе на до), ле кар из Би то ља, ро-
ђен 22. фе бру а ра 1901. у Бе о гра ду.18 То ком сту ди ја ме ди ци не, 1921. го ди-

тим, у по сма тра ној гру пи при ја вље них да ле ко ве ћа, те из ве сно ни је реч о ре пре зен та-
тив ном узор ку исе ље нич ке по пу ла ци је. Сва ка ко је у пи та њу по сле ди ца из два ја ња са мо 
јед ног обра сца при ја ве за исе ље ње као ре ле вант ног за раз ма тра ну те му.

15 При то ме тре ба узе ти у об зир да чак осам де сет и осмо ро кан ди да та за на пу-
шта ње зе мље на во ди да је ак тив но или па сив но по ма га га ло На род но о сло бо ди лач ку 
бор бу. 

16 Пре о ста лих че тво ро осу ђе но је на за твор ске ка зне по за вр шет ку ра та.
17 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к.. 881, При ја ва за исе ље ње Хо зеа Акви ри ја на, 15. 

III 1949.
18 АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, При ја ва за исе ље ње др Да ви да Ба ру ха, 21. 



408

не бо ра вио је у Бе чу. Од 1941. до 1942. био је у Би то љу и Ле сков цу, да би 
од 1942. па све до осло бо ђе ња био у из бе гли штву у Ти ра ни, Ал ба ни ја.19

Ка би љо, Ал берт (отац Са му ел, мај ка Ра хе ла, рођ. Па по), тр го вац 
из Са ра је ва, ро ђен 22. но вем бра 1886. го ди не у Са ра је ву.20 Од ма ја до де-
цем бра 1941. го ди не на ла зио се у Спли ту. Од 1941. до 1944. ин тер ни ран у 
Кор њеу, у Ита ли ји. То ком 1944. и 1945. го ди не, у ло го ру, у Швај цар ској.21 

Ка ри јо, Со ло мон (отац Исак, мај ка Ра ки ла, рођ. Анаф), бив ши 
из во зник при „Цен тро про ме ту“ из Бе о гра да, ро ђен 28. ок то бра 1891. у 
По жа рев цу.22 То ком ра та нај пре ин тер ни ран на Кор чу ли. У НОБ уче ство-
вао као управ ник Глав ног скла ди шта ЈА у Ба ри ју, ода кле је пре ба чен у 
Ју го сла ви ју и де мо би ли сан.23 

Ка ур ло та, Је ро лим (отац Ан тон, мај ка Те ре зи ја, рођ. Фи шер), 
сту дент Ве те ри нар ског фа кул те та, Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ро ђен 16. 
ју на 1922. го ди не у Фе ке ти ћу, код Бач ке То по ле.24 До 1943. го ди не учио 
гим на зи ју у Мо ха чу и Но вом Вр ба су, по сле че га су га ма ђар ске вла сти 
ин тер ни ра ле. У ра зним ло го ри ма био све до осло бо ђе ња. На род но о сло-
бо ди лач кој бор би се при кљу чио 24. апри ла 1945. као бо рац, а за тим као 
мла ђи вод ник. 

Кинг, Ка ти ца, рођ. Хирш ман (отац Лу јо, мај ка Бер та, рођ. Ка уф-
ман), до ма ћи ца из При је до ра, ро ђе на 29. ма ја 1913. у При је до ру.25 До 1947. 
го ди не би ла је уда та за Ен гле за. За вре ме оку па ци је би ла у Ен гле ској. 

Ла за ре вић, Је ле на, рођ. Лив шин (отац Зал ма нис, мај ка Ми на, 
рођ. Кеч мер), чи нов ни ца у Ми ни стар ству спољ не тр го ви не ФНРЈ, из Бе-
VI II 1948.

19 О ју го сло вен ским Је вре ји ма ко ји су по сле распарчавања Кра ље ви не 
Југославије уто чи ште про на шли у ита ли јан ској оку па ци о ној зо ни ви де ти оп шир но: Ри-
сто вић, Ми лан, У по тра зи за уто чи штем – Ју го сло вен ски Је вре ји у бек ству од Хо ло ка
у ста 1941–1945, Бе о град 1998, 83–145. (да ље: Ри сто вић, У по тра зи за уто чи штем...)  

20 АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, При ја ва за исе ље ње Ал бер та Ка би ља, 15. 
IX 1948.

21 Пр ви ју го сло вен ски Је вре ји у Швај цар ску су сти гли у је сен 1941. го ди не, 
са те ри то ри ја Не мач ке и Ви ши јев ске Фран цу ске. Њи хов је број на гло по рас тао по сле 
ка пи ту ла ци је Ита ли је и до кра ја ра та до сти гао пре ко две хи ља де особа. Ви де ти: Ри сто-
вић, У по тра зи за уто чи штем..., 168–189. 

22 АЈИМ, Aл. 1948, п. к. 775, При ја ва за исе ље ње Со ло мо на Ка ри јоа, 16. IX 
1948.  

23 Ви де ти: Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945..., 405.
24 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к.. 881, При ја ва за исе ље ње Је ро ли ма Кар ло те, 4. 

IV 1949. 

25 АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, При ја ва за исе ље ње Ка ти це Кинг, 15. Х 
1948.
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о гра да, ро ђе на 21. сеп тем бра 1908. го ди не у Ри ги (Ле то ни ја).26 До 1927. 
ле тон ска др жа вљан ка, по сле че га је уда јом сте кла ју го сло вен ско др жа-
вљан тво. Од ју ла 1941. ин тер ни ра на у Ал ба ни ји и Ита ли ји. По сле ка пи ту-
ла ци је 1943. у осло бо ђе ном де лу Ита ли је. Бо ра ви ла 1946. у Швај цар ској, 
а 1947. у Лон до ну, са де ле га ци јом Ми ни стар ства спољ не тр го ви не ФНРЈ. 

Нађ, Идо (отац Алек сан дар, мај ка Ире на, рођ. Среч ко), сту дент и 
слу жбе ник у Упра ви стам бе них згра да ре ги о на VI II ре о на из Зе му на, ро-
ђен 20. ма ја 1923. у За гре бу.27 То ком ра та ишао у сред њу тех нич ку шко лу 
у Бе о гра ду. Био у за тво ри ма у Ву ко ва ру и Зе му ну то ком 1942. го ди не. 
Као ко му ни ста за тво рен нај пре од зе мун ске по ли ци је, а по сле од по крет-
ног су да у Ву ко ва ру и Ми тро ви ци. 

Пе ре ра, Са ра (отац Је шуа, мај ка Зла та, рођ. Ал та рац), до ма ћи ца 
из Са ра је ва, ро ђе на 1879. го ди не у Трав ни ку.28 То ком 1941. и 1942. го ди-
не би ла је у Мо ста ру, а од 1942. до 1943. на Хва ру, ода кле је као еми грант 
пре ба че на на Раб. По сле ка пи ту ла ци је Ита ли је, пре ба ци ла се у Ли ку и 
Кор дун, где је оста ла све до осло бо ђе ња.

Пе сах, Ле он (отац Јо сип Да вид, мај ка Мир ја на, рођ. Да нон), вој-
ни сту дент, Вој на по шта 32044, из За гре ба, ро ђен 20. сеп тем бра 1922. у 
Са ра је ву.29 До мар та 1943. био у Ду бров ни ку, а за тим у кон цен тра ци о ном 
ло го ру на Ра бу. НОБ-у при сту пио у ав гу сту 1943. го ди не.30 Као офи цир 
Ју го сло вен ске ар ми је, слу жио у X кор пу су.  

Рех ни цер, Ан тун (отац Ју ли ус – Слав ко, мај ка Вје ко сла ва, рођ. 
До бро жан ски), ин же њер хе ми је из Бе о гра да, за по слен у Руд ни ци ма ба-
кра и то пи о ни ци Бор, ро ђен 1. ју на 1907. го ди не у Ру ми.31 По слов но пу-
то вао у Ма ђар ску (1937) и Ау стри ју (1938). До ав гу ста 1941. го ди не био 
у Под су се ду. До сеп тем бра 1941. у Бе о чи ну. По крет ни пре ки суд у За-
гре бу осу дио га 15. сеп тем бра 1941. на Сав ској це сти до но вем бра 1941. 
го ди не. До ју на 1942. у За гре бу, до ок то бра 1943. у Бе ли шћу. До осло бо-
ђе ња бо ра вио у Оси је ку. 

Син бер гер, Лео (отац Вил ко, мај ка Фе лис, рођ. Штај ниц), апо те-
кар из За гре ба, ро ђен 17. фе бру а ра 1908. у Оси је ку.32 Од фе бру а ра 1942. 

26 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к.. 881, При ја ва за исе ље ње Је ле не Ла за ре вић, 23. 
VI II 1948.

27 АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, При ја ва за исе ље ње Ида На ђа, 14. IX 1948. 
28 АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, При ја ва за исе ље ње Са ре Пе ре ре, 15 IX 1948.
29 АЈИМ, Ал. 1950–1952, п. к. 756, При ја ва за исе ље ње Леа Пе са ха, 11. III 1949. 
30 Ви де ти: Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945, 460. 
31 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к.. 881, При ја ва за исе ље ње Ан ту на Рех ни це ра
32 АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, При ја ва за исе ље ње Леа Син бер ге ра, 23. V 1949. 
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до апри ла 1942. у Цр кве ни ца ма. Од апри ла 1942. до ма ја 1943. го ди не 
бо ра вио у Ча пљи ни. Од ма ја 1943. до ма ја 1944. био у Ду бров ни ку, иза 
то га у НОБ-у.33

Фи шер, Вла ди слав (отац Мар ко, мај ка Ида, рођ. Вил хајм), ин-
ду стриј ски тех ни чар-чи нов ник из Бе о гра да, за по слен при Ко ми те ту за 
ра ди о ди фу зи ју Вла де ФНРЈ, ро ђен 6. мар та 1920. го ди не у Бач кој То по-
ли.34 До апри ла 1944. иле гал но бо ра вио у Бу дим пе шти. До кра ја ра та био 
у ло го ру Да хау. Бив ши ак тив ни офи цир ЈА. 

Фи шер, Ире на, рођ. Ун гар, чи нов ник-фак ту рист из Бе о гра да, за-
по сле на у „Ју го сло вен ској књи зи“, ро ђе на 9. ма ја 1924. у Срп ском Ми ле-
ти ћу.35 До апри ла 1944. го ди не у Но вом Са ду. Од апри ла 1944. до осло бо-
ђе ња у Ау шви цу и дру гим кон цен тра ци о ним ло го ри ма. 

Флај шер, Ре ги на (отац Кар ло, мај ка Ема, рођ. Вил хајм), до ма ћи ца 
из Бе о гра да, ро ђе на 6. ок то бра 1888. го ди не у Су бо ти ци.36 Од 1941. до фе-
бру а ра 1942. као бол ни чар ка је ра ди ла у Је вреј ској бол ни ци у Бе о гра ду.37 
До 15. ок то бра 1942. би ла је код сво је ку ће. Од ок то бра до де цем бра 1942. 
го ди не за то че на на Ба њи ци, по сле пре бе гла у Хр ват ску (За греб, Ка ме ни-
ца, Кар лов ци), где је са ла жним до ку мен ти ма бо ра ви ла до осло бо ђе ња. 

Фукс, Егон (отац Ла во слав, мај ка Бе ти, рођ. Фукс), слу жбе ник 
Ко ми те та за ту ри зам и уго сти тељ ство ФНРЈ, ро ђен 6. сеп тем бра 1906. у 
Под рин ској Сла ти ни.38 До 1943. го ди не био у ло го ру Кра ље ви ца и на Ра-
бу. Од 1943. до 1945. го ди не ра дио као ад ми ни стра тор у Агит про пу Об ла-
сног ко ми те та КП Хр ват ске.39 Био слу жбе но у Бу дим пе шти 1945. го ди не. 

Фукс, Жељ ко (отац Ху го, мај ка Зо ра, рођ. Кол ман), ма ги стар 
фар ма ци је из За гре ба, офи цир Ју го сло вен ске ар ми је, Вој на по шта 3658, 

33 Ви де ти: Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945, 481. Ро ма но на во ди да је Син-
бер гер ро ђен 1907. го ди не. 

34 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к.. 881, При ја ва за исе ље ње Вла ди сла ва Фи ше ра, 
26. ав густ 1948.

35 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к.. 881, При ја ва за исе ље ње Ире не Фи шер. 
36 АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 775, При ја ва за исе ље ње Ре ги не Флај шер, 12. VI II 1948.
37 Је вреј ска бол ни ца осно ва на је 1941. го ди не у оку пи ра ном Бе о гра ду, у згра ди 

Је вреј ског жен ског дру штва, ка ко би пру жа ла здрав стве ну не гу ло кал ном је вреј ском 
ста нов ни штву. Услу ге срп ских здравствених ин сти ту ци ја биле су ускраћене срп ским 
Је вре ји ма од лу ком Вер мах та. Бол ни ца је пре ста ла са ра дом по што су сви бо ле сни ци 
и здрав стве но осо бље ли кви ди ра ни 18. мар та 1942. го ди не у „ду ше гуп ки“,  Ви де ти: 
Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945, 65–66. и Ko lja nin, Mi lan, Ne mač ki lo gor na be o
grad skom saj miš tu, Be o grad 1992, 120–122.

38 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к.. 881, При ја ва за исе ље ње Его на Фук са, 3. IV 1949. 
39 Ви де ти: Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je 19411945, 370.
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ро ђен 2. де цем бра 1918. го ди не, у Ђа ко ву.40 То ком ра та био у Бо сни, ра-
дио на су зби ја њу ен дем ског си фи ли са.41

Ха им, Ле он (отац Јо сиф, мај ка Ре ве ка (Јо зе фи на), рођ. Ал му-
ли), др жав ни слу жбе ник-ко мер ци ја ли ста при Ми ни стар ству ин ду стри је 
ФНРЈ, Глав ној тек тил ној ин ду стри ји у Бе о гра ду, ро ђен 27. мар та 1887. 
го ди не у Бе о гра ду.42 Пре ра та бо ра вио по слов но у Ми ла ну, Па ри зу, Бер-
ли ну и Ло за ни. То ком ра та је, као Је вре јин, оти шао из Бе о гра да и под 
ту ђим име ном жи вео у Зе му ну и Ба тај ни ци. Ни је ни шта ра дио, ни ти био 
за ро бљен све до осло бо ђе ња. Ни је уче ство вао у НОБ-у, али је по ма гао 
ме сеч ним уло зи ма.  

Шла јен, Да вид (отац То би ас, мај ка Ха на, рођ. Са лес), ча ра пар из 
За гре ба, ро ђен 12. мар та 1900. го ди не у Мо сти шки, у Со вјет ском Са ве зу.43 
По се ду је пољ ски па сош, ко ји му је из дао Ге не рал ни кон зу лат Пољ ске у 
За гре бу. То ком ра та је био пар ти зан у Чр но ме љу, за тим у за тво ру у Чр но-
ме љу. Био је за тво рен у Љу бља ни и Гра цу, по но во у Љу бља ни, а за тим у 
Алек сан дри ји (код Ми ла на), у ло го ри ма Клу зо не, Сар ни ко и Ги рен бад.

Штајн, Хин ко (отац Ар мин, мај ка Ол га, рођ. Кра ус), ти по граф 
из За гре ба, за по слен при Мер кан тил но-ти скар ском за во ду, ро ђен 23. ја-
ну а ра 1913. у За гре бу.44 До 1943. го ди не се са кри вао, по сле че га се при-
кљу чио НОБ-у, где је ра дио у про па ганд ном оде ље њу.45

За кљу чак

У окви ри ма про це са ор га ни зо ва ног исе ља ва ња Је вре ја из Ју го сла-
ви је у Изра ел ко ри шће на су два раз ли чи та обра сца при ја ве. Ду жи од два 
обра сца, ко ји је по пу нио ма њи број осо ба ко ја су се при ја ви ле за еми гра-
ци ју, пред ста вља исто риј ски из вор спе ци фич не упо треб не вред но сти. 
Као до ку мен тар ни из вор за про цес ор га ни зо ва не еми гра ци је је вреј ског 
ста нов ни штва из Ју го сла ви је у Изра ел, при ја ве пру жа ју је дин ствен увид 
у рат на ис ку ства по је ди на ца ко ји су же ле ли да на пу сте зе мљу. Ка ко ни је 

40 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к.. 881, При ја ва за исе ље ње Жељ ка Фук са, 11. март 
1949.

41 Ви де ти: Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945, 371.
42 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к. 881, При ја ва за исе ље ње Ха и ма Ле о на, 19. VI II 

1948.
43 АЈИМ, Ал. 1948–1951, п. к. 768, При ја ва за исе ље ње Да ви да шла је на, 23. XI 

1948. 
44 АЈИМ, Ал. 1948–1949, п. к. 897, При ја ва за исе ље ње Хин ка штај на, 20. VI II 

1948.
45 Ви де ти: Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je 1941–1945, 490.
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реч о при мар ној свр си обра сца, по да ци о пе ри о ду Дру гог свет ског ра-
та ко ји се мо гу на ћи у при ја ва ма углав ном су фраг мен тар ни и крај ње 
све де ни. С дру ге стра не, ка ко су са ми исе ље ни ци по пу ња ва ли при ја ве, 
по у зда ност по да та ка не мо же се до ве сти у пи та ње. У том кон тек сту, а 
у за ви сно сти од то га ко ли ко су де таљ но ис пу ње ни, обра сци при ја ва за 
ор га ни зо ва ну еми гра ци ју мо гу се по сма тра ти као од го ва ра ју ћа по ла зна 
осно ву или, пак, до пун ски из вор за пи са ње лич них исто ри ја при пад ни ка 
је вреј ске за јед ни це у Ју го сла ви ји у пе ри о ду Дру гог свет ског ра та. 

Из во ри и ли те ра ту ра

АЈИМ (Ар хив Је вреј ског исто риј ског му зе ја), п. к. (при вре ме на 
ку ти ја) 768; п. к. 827; п. к. 855; п. к. 752; п. к. 756; п. к. 757; п. к. 774; п. 
к. 856; п. к. 881; п. к. 897; п. к. 935; п. к. 1288.
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