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Реч уред ни ка

Ове, 2021. го ди не ва ља обе ле жи ти 80-го ди шњи цу по чет ка Дру-
гог свет ског ра та у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и ве ли ка стра да ња срп ског 
на ро да у пр вој рат ној го ди ни, на ро чи то у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
у ко јој су спро во ђе ни план ско за ти ра ње срп ске ци ви ли за ци је, Хо ло ка уст 
над Је вре ји ма и уни ште ње ци ган ске/ром ске за јед ни це.

При по ми ња њу си сте ма кон цен тра ци о них ло го ра у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској за уни ште ње пр вен стве но Ср ба, по том Је вре ја и Ци-
га на/Ро ма обич но се ми сли на Ја дов но и Ја се но вац. Ја дов но је ком плекс 
стра ти шта на Ве ле би ту и остр ву Паг. Кон цен тра ци о ни ло гор Ци гла на 
(Ја се но вац III) фор ми ран је по ред се ла Ја се но вац, а не да ле ко од Ушти-
це, Мла ке и Ја блан ца. Же ле ли смо да по ја сни мо суд би ну ста нов ни ка тих 
на се ља, па об ја вљу је мо ви ше све до че ња њи хо вих не ка да шњих ме шта на 
ко ји су спас по тра жи ли у Ср би ји. То схва та мо као наш ма ли до при нос 
под се ћа њу на ма сов на стра да ња у пр вој рат ној го ди ни. 

Ан га жо ва ње на спа са ва њу срп ског на ро да од про го на и по гро ма 
био је је дан од за да та ка ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти у Ср би ји уз по др-
шку нај ви ших ор га на не мач ке оку па ци о не упра ве. У том кон тек сту из-
дво ји ли смо на сто ја ње Бог да на Ра шко ви ћа јер је по сле де се так ње го вих 
од ла за ка у Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску са те те ри то ри је у Ср би ју на 
раз не на чи не при сти гло ви ше од 60.000 стра дал ни ка.

Ка да се по ме не суд би на де це у рату нај че шћа асо ци ја ци ја је Ди-
а на Бу ди са вље вић и ње на ак ци ја спа са ва ња не ду жних ма ли ша на из ло-
го ра и са би ра ли шта Независне Државе Хрватске. Међутим, малишани 
масовно страдају у свим сукобима, па је тако било и у Великом ерату. 
При каз књи ге Ма ре Шо вља ков ко ји је са чи нио Мо мир Нин ко вић ука зу је 
да су рат не не да ће 1914–1918. го ди не иза зва не, по ред оста лог, и по ја вом 
гла ди у Бо сни и Хер це го ви ни, де лу Ау стро у гар ске, би ле тих раз ме ра да 
су до во ди ле до пра вог по мо ра де це. Све сна то га гру па Ср ба по кре ну ла 
је ак ци ју спа са ва ња и пребацивања најмлађих на такозвану прехрану у 
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дру ге кра је ве Ау стро у гар ске, пр вен стве но у Вој во ди ну. 
Ма да је пре кр шта ва ње пра во слав них Ср ба на ри мо ка то ли чан-

ство, као део про јек та де на ци о на ли за ци је, те ма број них ра до ва, текст 
Фи ли па Шки ља на пре зен ту је број не но ве и вр ло кон крет не чи ње ни це 
о том про це су на те ри то ри ји Го рич ког ар хи ђа ко на та Ри мо ка то лич ке цр-
кве.

У гра ни ца ма Вој но о ку па ци о не те ри то ри је Ср би ја ве ли ки зло чи-
ни по чи ње ни су ок то бра 1941. го ди не у Дра гин цу, Кра гу јев цу и Кра ље ву 
од при пад ни ка не мач ке вој ске. По ред тих ма сов них ли кви да ци ја, срп ски 
на род је по стра дао и у гра ђан ском (бра то у би лач ком) ра ту. У овом бро ју 
до но си мо текст Не бој ше Стам бо ли је и Бо ри са То ма ни ћа о зло чи ни ма 
ко ји су по чи ни ли при пад ни ци је ди ни ца чет нич ког вој во де Ко сте Ми ло-
ва но ви ћа Пе ћан ца.

С об зи ром на то да је по пи си ва ње рат них жр та ва јед на од ва жни-
јих оба ве за Му зе ја жр та ва ге но ци да од овог бро ја по чи ње мо об ја вљи ва-
ње тек сто ва о стра дал ни ци ма у НА ТО агре си ји на Са ве зну Ре пу бли ку 
Ју го сла ви ју 1999. го ди не. Пр ви текст у пла ни ра ној се ри ји од но си се на 
жр тве стра да ле у Чач ку и око ли ни, ау тор је Го ран Да ви до вић.

У че твр тве ков ној исто ри ји Му зе ја жр та ва ге но ци да Јо ван Мир ко-
вић је оста вио ду бо ке тра го ве, па је за слу жио да га се на при го дан на чин 
се ти мо – то чи ни мо об ја вљи ва њем ње го ве би о би бли о гра фи је.

***
 Ово је по след ње обра ћа ње глав ног и од го вор ног уред ни ка Годи
шњаказаистраживањегеноцида. Раз лог је малтене про за и чан: ди рек-
то ру ман дат ис ти че три месеца по сле пред ста вља ња про гра ма и из да ња 
Му зе ја жр та ва ге но ци да ко је је го ди на ма би ло упри ли че но око 22. апри-
ла, на дан ко ји под се ћа на та ко зва ни про бој по след њих за то че ни ка кон-
цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац 1945. го ди не. 

Речуредника
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МаMирославФилиповић,стручнисарадникМузејажртавагеноцида
Но ви Сад

ПРО СВЕТ НЕ ПРИ ЛИ КЕ ПРЕ ЧАН СКИХ СР БА ПРЕ 1914. ГО ДИ
НЕ И СТРА ДА ЊЕ СРП СКИХ УЧИ ТЕ ЉА У АУ СТРО У ГАР СКОЈ У 
ТО КУ ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Ап стракт: У овом ра ду дат је кра так осврт на про свет не при ли ке срп-
ског на ро да ко ји је жи вео на про сто ру Ау стро у гар ске. Том при ли ком је об-
ја шње но ка ко су спољ но по ли тич ки фак то ри ути ца ли на по ло жај учи те ља у 
срп ским шко ла ма у Мо нар хи ји, на ро чи то по чет ком 20. ве ка ка да су за о штре ни 
од но си из ме ђу Кра ље ви не Ср би је и Ау стро у гар ске. По себ на па жња по све ће на 
је срп ским шко ла ма у Бо сни и Хер це го ви ни, јер је упра во на тој те ри то ри ји 
кључно преламали односи две зе мље. Баш на том про сто ру при ти сак на срп-
ски на род био је нај ве ћи, а у Са ра је ву је 1914. го ди не до шло и до атен та та, 
ко ји је озна чио кул ми на ци ју у ло шим ау стро у гар ско-срп ским од но си ма. Из-
би ја њем ра та, по ло жај срп ских учи те ља у Мо нар хи ји до дат но се по гор шао. У 
ра ду је реч о учи те љи ма ко ји су се су о чи ли са ау стро у гар ским ре пре сив ним 
ме ра ма: ра зним при ти сци ма, хап ше њи ма, про го ни ма и стра да њем. Кроз при-
ме ре, при ка за не су све те шко ће с ко ји ма су се су о ча ва ли не ки срп ски учи те љи 
што су ра ди ли на про сто ру Ау стро у гар ске.

Кључ не ре чи: Цр кве но-школ ска ау то но ми ја, срп ске шко ле у Бо сни и 
Хер це го ви ни, срп ске шко ле у Хр ват ској и Сла во ни ји, срп ске шко ле у Ју жној 
Угар ској, Са ра јев ски атен тат, Ве ли ки рат, стра да ње

Од по чет ка 20. ве ка од но си из ме ђу Кра ље ви не Ср би је и Ау стро-
у гар ске по ста ју све за тег ну ти ји. За о штре ност од но са из ме ђу две др жа ве 
мо же се пра ти ти кроз до га ђа је ко ји су се од и гра ли од Мај ског пре вра та 
1903. го ди не до Пр вог свет ског ра та. Као пр ви у ни зу до га ђа ја мо же се 
узе ти Ца рин ски рат во ђен од 1906. до 1911. го ди не. Од но си су још ви ше 
за о штре ни 1908. го ди не ка да је Ау стро у гар ска анек ти ра ла Бо сну и Хер-
це го ви ну, као и у вре ме бал кан ских ра то ва во ђе них 1912. и 1913. го ди не. 
Све го ри од но са из ме ђу Кра ље ви не Ср би је и Ау стро у гар ске до жи ве ће 
вр ху нац у Пр вом свет ском ра ту, то ком ко јег су по чи ње ни број ни зло чи ни 
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над срп ским на ро дом. У тим зло де ли ма ни је по ште ђе но ни срп ско ци-
вил но ста нов ни штво.

Ка ко су се од но си из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске постајали све 
ви ше напетији, та ко се и срп ско ста нов ни штво што је жи ве ло на тлу 
Двој не мо нар хи је су о ча ва ло са све ве ћим при ти сци ма зва нич них вла сти 
у Бе чу. Ви ше ве ков ном бор бом срп ског на ро да из деј ство вао је до би ја ње 
из ве сних по вла сти ца од ау стриј ских ца ре ва, ко је су, ме ђу тим, по сте пе но 
сма њи ва не, а не по сред но пред из би ја ње Пр вог свет ског ра та и уки ну те. 
По ред то га, ис так ну ти срп ски по ли тич ки пред став ни ци и јав ни де лат ни-
ци су хап ше ни, про га ња ни или су над њи ма би ли ма ни фе сто ва ни дру ги 
при ти сци. Из ло же но све ве ћој кон тро ли на шло се и срп ско ци вил но ста-
нов ни штво што је, у ве ли ком про цен ту, жи ве ло на те ри то ри ји Ау стро-
у гар ске. Јед но од основ них на ци о нал них пи та ња у ко ме се ис по ља ва ла 
бор ба Ср ба у Мо нар хи ји би ло је пи та ње цр кве но-школ ске ау то но ми је. 
Ка ко је срп ском на ро ду та ау то но ми ја при зна та још у пе ри о ду озбиљ не 
опа сно сти од Осман ског цар ства, ка да је срп ски на род тре бало да од и-
гра ва жну уло гу у бор би на стра ни Мо нар хи је, та ко је про то ком вре ме-
ном све ви ше су жа ва на. Ко нач но уки да ње цр кве но-школ ске ау то но ми је 
спро ве де но је ле та 1912. го ди не,  не по сред но пред бал кан ске ра то ве и 
Пр ви свет ски рат, у пе ри о ду ве о ма за тег ну тих од но са из ме ђу Кра ље ви не 
Ср би је и Ау стро у гар ске.

Убр за ни раз вој школ ства код Ср ба кре нуо је тек у 18. ве ку, а био 
је нај и зра же ни ји упра во ме ђу Ср би ма на про сто ру Хаб збур шке мо нар-
хи је. Ве ли ки до при нос у то ме има ло је осни ва ње Учи тељ ске шко ле у 
Сом бо ру и Гим на зи је у Срем ским Кар лов ци ма кра јем 18. ве ка, као и 
Но во сад ске гим на зи је по чет ком 19. ве ка. Зна чај школ ства су пре по зна ли 
сви ви ђе ни ји Ср би, па је у то ку 19. ве ка том пи та њу по све ће на зна чај на 
па жња. Обра зо ва ње срп ског на ро да би ло је јед но од нај зна чај ни јих пи та-
ња ко јим су се ба ви ли ми тро по ли ти Кар ло вач ке ми тро по ли је, али и срп-
ски по ли ти ча ри у Мо нар хи ји што су у дру гој по ло ви ни 19. ве ка кре ну ли 
да се гру пи шу у по ли тич ке стран ке. Ме ђу глав ним тач ка ма про гра ма 
срп ских по ли тич ких стра на ка би ла је бор ба за очу ва ње цр кве но-школ-
ске ау то но ми је Ср ба у Ау стро у гар ској. Та ко ђе, раз во јем срп ских шко ла 
ба ви ле су се го то во све срп ске но ви не штам па не на те ри то ри ји Мо нар-
хи је. Па ра лел но са ан га жо ва њем Ср ба у Мо нар хи ји, школ ство је кре ну-
ло да се раз ви ја и ме ђу срп ским на ро дом ју жно од Са ве и Ду на ва. Још у 
Ка ра ђор ђе вој Ср би ји кре ће се са осни ва њем шко ла, да би убр за ни раз вој 
обра зов ног си сте ма за по чео не ко ли ко го ди на ка сни је у Кне же ви ни Ср-
би ји. Кључ ну уло гу у раз во ју школ ства у Кне же ви ни Ср би ји од и гра ли 
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су кул тур ни пред став ни ци срп ског на ро да што су по ти ца ли са про сто ра 
Хаб збур шке мо нар хи је, као и учи те љи ко ји су ода тле до ла зи ли.  Ка ко су 
се од но си из ме ђу Ср ба и Ау стро у га ра све ви ше за о штра ва ли, та ко је уло-
га срп ских учи те ља по ста ја ла све значајнија. Они су, по ред про свет не 
де лат но сти, ра ди ли и на на ци о нал ном уз ди за њу срп ске омла ди не у оним 
обла сти ма где ни је би ло пу но срп ских шко ла или на про сто ру где је би-
ло нео п ход но ин тен зив ни је ра ди ти на развоју на ци о нал не самосвести  
срп ског на ро да. За тај по ду хват има ли су и по др шку Срп ске пра во слав не 
цр кве, ко ја се та ко ђе су о ча ва ла са број ним при ти сци ма од ау стро у гар-
ских вла сти.

Од дру ге по ло ви не 19. ве ка срп ски учи те љи из ју жних де ло ва 
Угар ске у све већем броју од ла зе у Бо сну и Хер це го ви ну где су ра ди ли 
на про свет ном и кул тур ном пре по ро ду срп ског на ро да, али и до при но-
си ли раз во ју на ци о нал не све сти Ср ба на том про сто ру. Њи хов рад на на-
ци о нал ном уз ди за њу срп ског на ро да по себ но је уоч љив за вре ме ре жи ма 
Бен ја ми на Ка ла ја (1882–1903), али и по сле ње га, тј. у вре ме Анек си о не 
кри зе и у пе ри о ду не по сред но пред из би ја ње Пр вог свет ског ра та. Упра-
во су про свет ни рад ни ци ко ји су ра ди ли на про сто ру Бо сне и Хер це-
го ви не би ли у нај го рем по ло жа ју у од но су на дру ге де ло ве Мо нар хи је. 
Си ту а ци ја за срп ске учи те ље би ла је не што бо ља, али та ко ђе ве о ма не по-
вољ на у ју жним обла сти ма Угар ске и на про сто ру Хр ват ске и Сла во ни је. 
На кон Са ра јев ског атен та та и по чет ка Пр вог свет ског ра та, све срп ске 
шко ле на про сто ру Ау стро у гар ске су за тво ре не, а срп ски учи те љи су се 
на шли на ме ти број них при ти са ка. Док се из ве стан број учи те ља селио 
у ме ста ко ја ни су била из ло же на ди рект ном уда ру ау стро у гар ских вој-
ни ка, до тле су дру ги од ла зи ли у рат пре ла зив ши углав ном на про стор 
Кра ље ви не Ср би је. Од ре ђе ни број њих ће пре жи ве ти рат, док су мно ги 
по ги ну ли или су ве ћи део рат ног пе ри о да про ве ли у не ком од ау стро у-
гар ских ло го ра.

Срп ски учи те љи ко ји су ра ди ли у Бо сни и Хер це го ви ни су о ча-
ва ли су се са нај ве ћим при ти сци ма, има ју ћи у ви ду да је ова те ри то-
ри ја пред ста вља ла нај ве ћи про блем у од но си ма Кра ље ви не Ср би је и 
Ау стро у гар ске, а да је де цу тре ба ло вас пи та ва ти „у ду ху ло јал но сти и 
при вр же но сти“  Мо нар хи ји. Пред Пр ви свет ски рат би ло је 194 учи те ља, 
рас по ре ђе них у 200 срп ских кон фе си о нал них шко ла. Они су би ли под 
же сто ком при смо тром ау стро у гар ских вла сти ко је су ис ка зи ва ле бо ја зан 
од на ци о нал ног уз ди за ња срп ске омла ди не. Та кав страх био је пот пу но 
оправ дан, јер су срп ски учи те љи сво јим ра дом за и ста до при не ли ја ча њу 
на ци о нал ног ду ха ме ђу омла ди ном. То се нај бо ље ви де ло у вре ме Анек-
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си о не кри зе и бал кан ских ра то ва, ка да је не ко ли ко шко ла за тво ре но или 
су их све че шће по се ћи ва ли др жав ни над зор ни ци. У том пе ри о ду до дат-
но је по ја чан над зор над свим срп ским шко ла ма, што је би ло у скла ду са 
уред бом Зе маљ ске вла де о над зо ру над вер ским шко ла ма. Од мах на кон 
уби ства над вој во де Фран ца Фер ди нан да у Са ра је ву 1914. го ди не, ау стро-
у гар ске вла сти за по чи њу да спро во де ре пре сив не ме ре над срп ским ста-
нов ни штвом, а том при ли ком неће бити по ште ђе на ни омла ди на. Та ко је, 
при ме ра ра ди, са мо у Мо ста ру осу ђе но око 180 сред њо шко ла ца. Они су, 
у мон ти ра ном про це су, про це ње ни као опа сни по др жа ву. Та ко ђе, већ у 
то ку ју ла 1914. го ди не, срп ски про свет ни рад ни ци на шли су се на уда ру 
вла сти. Го то во сви су от пу ште ни, из ве стан број је ухап шен, док су дру-
ги по тра жи ли спас у од ла ску из Бо сне и Хер це го ви не на про сто ре ју жне 
Угар ске или бе гом у Кра ље ви ну Ср би ју и при кљу чи ва њем срп ској вој-
сци. Углед ни ди рек то ри срп ских шко ла у Бо сни и Хер це го ви ни, Кр сма-
но вић, Ћу ко вић и Жа ку ла, от пу ште ни су у вр ло крат ком ро ку. Жа ку ла је, 
у ве ле и здај нич ком про це су во ђе ним про тив ње га, оп ту жен и утам ни чен 
са још не ко ли ко гим на зиј ских про фе со ра. Од мах по из би ја њу ра та, чак 
70 учи те ља је од ау стр о у гар ских вла сти про гла ше но за не при ја те ље.

Ме ђу зна чај ним про свет ним рад ни ци ма ко ји су из Ју жне Угар ске 
сти гли на про стор Бо сне и Хер це го ви не кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка 
нај ви ше се ис ти цао Сте во Ка лу ђер чић, шко ло ван у Сом бо ру и Срем ским 
Кар лов ци ма. По сле за вр ше них шко ла за по слио се у Са ра је ву, где се ис-
та као у про свет ном ра ду. За не што ви ше од две де це ни је ра да на про сто-
ру Бо сне и Хер це го ви не, пи сао је уџ бе ни ке за шко лу и крат ко вре ме био 
уред ник ча со пи са Босанскавила, за ко ји је ка сни је и сам пи сао члан ке 
у ве зи са про свет ним ра дом, а са др жа ва ли су и еле мен те на ци о нал не 
бор бе срп ског на ро да. По ред то га, Ка лу ђер чић је сво јим ангажовањем 
до при но сио раз во ју срп ског дру штва Слога, по ма жу ћи ње го вим чла-
но ви ма у из да вач кој де лат но сти и ор га ни за ци ји кул тур них ве че ри. Он 
је одр жа вао ве зе и са број ним углед ним Ср би ма из Кра ље ви не Ср би је, 
че сто их по зи ва ју ћи у шко ле и ме ста где је ра дио. Узор му је био Ђор-
ђе На то ше вић, што је сво јим ра дом зна чај но до при нео раз во ју про све те 
код срп ског на ро да на про сто ру Мо нар хи је. Ка лу ђер чић је кра јем 19. 
ве ка био по ста вљен за управ ни ка срп ских основ них и ви ших де во јач-
ких шко ла на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не. На том по ло жа ју је остао 
све до уки да ња свих срп ских основ них шко ла у Бо сни и Хер це го ви ни 
од мах на кон из би ја ња Пр вог свет ског ра та 1914. го ди не. Ње гов про свет-
ни и на ци о нал ни рад ме ђу срп ским на ро дом ни је остао не при ме ћен од 
ау стро у гар ских вла сти, па је Ка лу ђер чић 1916. го ди не озна чен као не по-
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до бан. Пре жи вео је рат и 1919. се по но во вра тио у Бо сну и Хер це го ви ну, 
а пен зи о ни сан је 1925. го ди не. 

Дру ги зна ча јан срп ски про свет ни рад ник при сти гао у Бо сну и 
Хер це го ви ну из Ба на та био је Во ји слав Бо рић. Он је од 1893. до 1896. 
го ди не био учи тељ срп ске шко ле у Брч ком, да би по сле то га био по став-
љен за на став ни ка Ви ше де во јач ке шко ле у Са ра је ву. На том по ло жа ју је 
остао до 1905, а већ на ред не го ди не је по ста вљен за школ ског над зор-
ни ка. По из би ја њу Пр вог свет ског ра та Бо рић је ин тер ни ран у Арад, а 
ка да је ода тле иза шао, ор га ни зо вао је пре воз изглад неле де це из Бо сне и 
Хер це го ви не у Срем, Бач ку, Ба нат и Ба ра њу. Сле де ћи у ни зу про свет них 
рад ни ка што су оста ви ли тра га и у са мом ра ту био је Ми лош Шка рић. 
Он је по чет ком 20. ве ка сти гао на про стор Бо сне и Хер це го ви не, и од 
1913. го ди не био је учи тељ у ма на сти ру До бри ће ву. Већ сле де ће го ди не, 
ка да је до шло до по чет ка Ве ли ког ра та, пре бе гао је у Ср би ју и укљу чио 
се у бор бе, сма тра ју ћи да је до шао пра ви тре ну так за на ци о нал но ује ди-
ње ње свих при пад ни ка срп ског на ро да. По ред ње га, у ра ту је уче ство вао 
и учи тељ срп ске шко ле у Мо ста ру Па вле Чо нић из Сом бо ра. Он је по 
из би ја њу ра та пре бе гао у Ру си ју и војевао на Ис точ ном фрон ту. На кон 
ра та се вра тио у но во фор ми ра ну Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
и по но во се по све тио про све тар ском по слу. У Ру си ју је, по пут Чо ни ћа, 
пре бе гао и учи тељ срп ске шко ле у До бо ју Све ти слав Бу гар ски, ро дом из 
Па ра га. У јед ном од мно го број них мон ти ра них про це са, ухап шен је и 
оп ту жен од мах по сле Са ра јев ског атен та та. На кон пу шта ња на сло бо ду, 
сеп тем бра 1914. го ди не, по зван је у ау стро у гар ску вој ску. Из ње је вр ло 
бр зо де зер ти рао и пре бе гао у Ру си ју где је уче ство вао у ра ту и сте као 
чин пе ша диј ског пот по руч ни ка. По ги нуо је у бор ба ма у До бру џи сеп-
тем бра 1916. го ди не. Ро дом из Срем ских Кар ло ва ца, учи тељ из Ча ђа ви це 
Ду шан Ма ле тић дао је ве ли ки до при нос раз во ју про све те у том ме сту, 
уз све срд ну по моћ све ште ни ка Је вре ма Стан ко ви ћа. Ма ле тић и Стан-
ко вић су од мах по сле из би ја ња ра та ин тер ни ра ни. По окон ча њу Пр вог 
свет ског ра та, срп ска шко ла у Ча ђа ви ци ни је об на вља на, али је Ма ле тић 
на ста вио да се ба ви учи тељ ским по зи вом. Вра тио се у Срем ске Кар лов-
це, где је по стао управ ник шко ла, а 1929. го ди не про фе сор цр кве ног по-
ја ња у кар ло вач кој Бо го сло ви ји. Ме ђу углед ним про свет ним рад ни ци ма 
из два ја се и Са ва Ву че но вић, пре Пр вог свет ског ра та учи тељ у срп ској 
шко ли у Мо ста ру, а на кон ује ди ње ња 1918. го ди не школ ски над зор ник. 
Те шка суд би на за де си ла је и Во ји на Жу пан ског, ро дом из Сом бо ра, који 
је био учи тељ и хо ро во ђа у Хер це го ви ни од школ ске 1896/97. го ди не. Ту 
је про вео ви ше од јед не де це ни је, а он да се вра тио на про сто ре Ју жне 
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Угар ске, па је пре да вао у Еле ми ру, Ди ња шу, Омо љи ци и Ве ли ком Беч ке-
ре ку. Од мах по из би ја њу ра та, оп ту жен је за ве ле и зда ју и ин тер ни ран у 
из ве сни ау стро у гар ски ло гор, где се раз бо лео и умро. Слич но је про шла 
и срп ска учи те љи ца Зор ка Про тић ко ја је ра ди ла у срп ским шко ла ма у 
Мо ста ру, Зе ни ци, До њем Ва ку фу и Звор ни ку. На кон атен та та у Са ра је ву 
ухап ше на је и му че на, а по том ин тер ни ра на у ло гор Це глед где је за то че-
на про ве ла цео рат ни пе ри од. На кон за вр шет ка ра та, на ста ви ла је да се 
ба ви про све тар ским ра дом у Звор ни ку. Учи тељ Пе тар Про тић је до шао 
да ра ди у срп ску шко лу у Звор ни ку по сле по бе да срп ске вој ске у бал кан-
ским ра то ви ма. Ра дио је вр ло крат ко, јер је убр зо из био Пр ви свет ски 
рат. С об зи ром на то да су у бли зи ни Звор ни ка во ђе не бор бе, при кљу чио 
се срп ској вој сци, али о ње го вој да љој суд би ни не ма мно го по да та ка.

По ред на ве де них учи те ља ко ји су ра ди ли у Бо сни и Хер це го ви ни 
и ак тив но уче ство ва ли у ра ту, од ре ђе ни број про све та ра се на кон Са ра-
јев ског атен та та вра тио у ме ста на под руч ју Бач ке, Ба на та или Сре ма. 
При ме ра ра ди, учи те љи ца Зор ка Ћур чић ра ди ла је у де во јач кој шко ли у 
Са ра је ву све до из би ја ња ра та, ка да се вра ти ла у Сом бор и ту по сле ра-
та на ста ви ла да пре да је. Учи тељ Јо ван Тра вањ, ро дом из Ту ри је, био је 
учи тељ и на став ник му зич ког у Ту зли, Брч ком, Но вој Гра ди шки, да би 
по том, ка ко је жи вот у Ау стро у гар ској по ста јао све те жи, пре шао на те-
ри то ри ју Кра ље ви не Ср би је. На кон ра та, на ста вио је да се ба ви про свет-
ним ра дом у Сом бо ру и пре да вао му зич ку кул ту ру.

С дру ге стра не, по сто ја ли су и срп ски учи те љи ко ји су би ли ро ђе-
ни на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не и ту су по за вр шет ку шко ло ва ња 
и за по че ли рад у про све ти. Известан број њих је, по из би ја њу ра та био 
ди рект но из ло жен при ти сци ма ау стро у гар ских вла сти, док су поједини  
пре бе гли у Кра ље ви ну Ср би ју још у тре ну ци ма за о штра ва ња од но са 
из ме ђу две зе мље. Та ко је, при ме ра ра ди, срп ски учи тељ Ра до слав Ст. 
Гој ко вић, ро дом из Ора хо ва, ра дио као учи тељ у срп ским шко ла ма на 
про сто ру Бо сне и Хер це го ви не. Он је 1895. го ди не пре бе гао у Ср би ју, а 
за вре ме Пр вог свет ског ра та био је у шта бу Ко ман де од бра не Бе о гра да. 
По сле сло ма Кра ље ви не Ср би је, у је сен 1915. го ди не, са срп ском вој-
ском се по вла чио пре ма Кр фу. Умро је из не на да 1918. го ди не у Ско пљу. 
Слич ну суд би ну до жи вео је и учи тељ Сте ван Ђу ри шић, ро ђен на про-
сто ру Бо сне и Хер це го ви не, шко ло ван у Са ра је ву. На кон то га је пре шао 
у Кра ље ви ну Ср би ју где је ра дио у не ко ли ко шко ла у Ни шком и Врањ-
ском окру гу. У то ку ра та је за ро бљен и ин тер ни ран у ло гор Ашах, где 
је 1918. го ди не умро од ту бер ку ло зе. По ред ње га, и учи тељ Ми ло рад Ј. 
За кић је на кон шко ло ва ња у Бо сни и Хер це го ви ни на пу стио то под руч је 
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и пре бе гао у Кра ље ви ну Ср би ју. Као учи тељ је ра дио од 1908. до 1914. 
го ди не, а он да је уче ство вао у ра ту. Бо рио се у око ли ни Круп ња, да би се 
по сло му Ср би је са вој ском по вла чио пре ко Ал ба ни је. По ги нуо је 1916. 
го ди не у бли зи ни Кр фа. Ме ђу број ним срп ским про свет ним рад ни ци ма 
што су и те како осе ти ли ре пре сив не ме ре ау стро у гар ских вла сти би ла 
је и учи те љи ца Мил ка Ми ло ше вић, ко ја је ра ди ла у срп ским шко ла ма у 
Ку пре су, Бер ко ви ћи ма и Тав ни. Од мах по из би ја њу ра та про гла ше на је 
из дај ни ком и ухап ше на за јед но са сво јим бра том. У за тво ру је му че на на 
раз ли чи те на чи не, а пре ми ну ла је у Са ра је ву 1917. го ди не у 21. го ди ни 
жи во та. Стра хо те иза зва не ра том осе тио је и учи тељ ски брач ни пар Сте-
во и Ми ле ва Мла ђе но вић. Обо је су пре да ва ли у не ко ли ко срп ских шко ла 
у Бо сни и Хер це го ви ни. Од мах по сле атен та та у Са ра је ву, Сте во је ухап-
шен у Ту зли. Ми ле ва је по бе гла са си ном у Ср би ју и већ 1915. го ди не 
је пре ми ну ла. Срп ски учи тељ Ми ха и ло Пу ша ра је не ко ли ко го ди на пре 
из би ја ња ра та та ко ђе пре да вао у шко ла ма у Бо сни и Хер це го ви ни. На кон 
Са ра јев ског атен та та је ухап шен и ин тер ни ран у Арад где је умро 1915. 
го ди не. Учи тељ Ми лан Сто ја но вић, ро дом из Бо сан ске Кру пе, ра дио је 
у шко ли у Гла моч ком сре зу. По из би ја њу ра та је ухап шен и осу ђен у јед-
ном од ве ле и здај нич ких про це са. У за тво ру се раз бо лео и убр зо умро. 

Ме ђу нај и стак ну ти јим и нај по зна ти јим срп ским про све та ри ма из 
Бо сне и Хер це го ви не ко ји су нај ви ше му че ни по што су би ли уме ша ни 
у ор га ни за ци ју Са ра јев ског атен та та би ли су Вељ ко Чу бри ло вић, Да ни-
ло Илић и Ла зар Ђу кић. Сва тро ји ца су пре ра та би ли учи те љи и то ком 
про свет ног ра да ис по ља ва ли су из ра зи то на ци о нал ну опре де ље ност, на-
гла ша ва ју ћи да је до шло за вре ме за ује ди ње ње срп ског на ро да.  Чу бри-
ло вић и Илић су осу ђе ни на смрт ну ка зну и обе ше ни 1915. го ди не, док је 
Ла зар Ђу кић осу ђен на 15 го ди на те шке ро би је, а умро је за вре ме ра та 
у там ни ци.

По ло жај срп ских учи те ља на про сто ру Хр ват ске и Сла во ни је био 
је не што бо љи не го у Бо сни и Хер це го ви ни. По сто ји ви ше раз ло га за то. 
Као пр во, област Хр ват ске и Сла во ни је ни је би ла те ри то ри ја око ко је 
су се су ко бља ва ле Ау стро у гар ска и Кра ље ви на Ср би ја. С дру ге стра не, 
по ли тич ка кли ма у Хр ват ском са бо ру по чет ком 20. ве ка би ла је знат-
но по вољ ни ја не го у Бо сни и Хер це го ви ни. Ме ђу тим, ка да се го во ри о 
срп ским шко ла ма у Хр ват ској и Сла во ни ји тре ба ис та ћи по да так да је 
на том под руч ју би ло нај и зра же ни је пре тва ра ње вер ских шко ла у ко му-
нал не (др жав не). На пре ла зу ве ко ва на по ме ну том про сто ру би ло је 38 
срп ских основ них шко ла. Оне су све до 1914. го ди не ра ди ле без ве ћих 
про бле ма, ако се из у зме чи ње ни ца да мно ге ни су би ле аде кват но опре-
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мље не за из во ђе ње на ста ве. За срп ске учи те ље си ту а ци ја се на гло по гор-
ша ла на кон Са ра јев ског атен та та, ка да је по че ло отво ре но ис по ља ва ње 
мр жње пре ма срп ском на ро ду. У та квим при ли ка ма по гор шао се и жи вот 
срп ских учи те ља у Хр ват ској и Сла во ни ји. По пут њи хо вих ко ле га из Бо-
сне и Хер це го ви не, мно ги су на пу сти ли про стор Хр ват ске и Сла во ни је 
по из би ја њу Ве ли ког ра та.

Ме ђу учи те љи ма при мо ра ним да на пу сте про стор Хр ват ске и 
Сла во ни је ка ко би са чу ва ли жи ву гла ву био је Ко ста Ба бић, ро дом из 
Сла во ни је, ко ји је из ве сно вре ме пре ра та ра дио и у срп ским шко ла ма на 
те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не. По из би ја њу ра та, по бе гао је на ис ток 
и по стао при пад ник Срп ске до бро во љач ке ди ви зи је у Оде си. Ра то вао 
је у До бру џи, а по ги нуо је у чи ну пот по руч ни ка 1917. го ди не. Учи тељ 
Или ја Вла и са вље вић, ро дом из Ли ке, ра дио је у не ко ли ко шко ла у Сла-
во ни ји, а из ве сно вре ме је бо ра вио и у ма на сти ру Хо по во. Не по сред но 
по из би ја њу ра та пре шао је на срп ску стра ну. По ги нуо је по чет ком сеп-
тем бра 1914. го ди не. Још је дан срп ски учи тељ, по ре клом из Дал ма ци је, 
пре шао у Кра ље ви ну Ср би ју, био је Ми лан Ст. Вук ми ро вић. Он је, на кон 
из би ја ња ра та, ре гру то ван у ау стро у гар ску вој ску. Ода тле је по бе гао на 
срп ску стра ну. По ги нуо је две не де ље на кон про би ја ња Со лун ског фрон-
та 1918. го ди не. Сли чан пут пре шао је и Љу бо мир Дра ча, учи тељ из Дал-
ма ци је. Он је од мах по из би ја њу ра та ре гру то ван у ау стро у гар ску вој ску 
да би из ње пре бе гао у Ср би ју. Умро је у Ни шу, пре ма не ким по да ци ма 
од ти фу са. Учи тељ Ми лан Го ми рац из Си ска пре шао је у Ср би ју пре из-
би ја ња ра та, баш у вре ме Анек си о не кри зе. Ра дио је у не ко ли ко срп ских 
шко ла до из би ја ња бал кан ских ра то ва у ко ји ма је уче ство вао. У Пр вом 
свет ском ра ту био је за ро бљен од Бу га ра и од ве ден у Со фи ју. У Бу гар ској 
је и умро 1918. го ди не у за то че ни штву, за ра жен пе га вим ти фу сом. Још 
је дан у ни зу срп ских учи те ља пре бе глих на срп ску стра ну био је Ду шан 
Ни ко лин, ро дом из Кни на. Пре да вао је у се лу Го лу бић до Пр вог свет ског 
ра та. У то ку ра та пре бе гао је у Ита ли ју, а ода тле се при кљу чио срп ској 
вој сци у Со лу ну. Уче ство вао је у осло ба ђа њу Ср би је 1918. го ди не. У 
бли зи ни Чач ка се раз бо лео и убр зо по том умро.

Кад је реч о исто ри ја ту срп ских шко ла у ју жним де ло ви ма Угар ске 
тре ба на по ме ну ти да се оне раз ви ја ле на ши ро ком под руч ју Кар ло вач ке 
ми тро по ли је, а њи хов ин тен зив ни ји раз вој за по чи ње још у 18. ве ку. Број 
срп ских основ них шко ла је ра стао од кра ја 19. ве ка, а у то ку школ ске 
1908/09. го ди не за бе ле же но је да их на под руч ју Кар ло вач ке ми тро по ли је 
има 268, а учи те ља око 500. Као што је био слу чај са срп ским шко ла-
ма у Бо сни и Хер це го ви ни, си ту а ци ја у Угар ској се ме ња оног тре нут-
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ка ка да су од но си из ме ђу Кра ље ви не Ср би је и Ау стро у гар ске по че ли да 
се за о штра ва ју. При ти сак на срп ске шко ле у ју жним де ло ви ма Угар ске 
био је при ме тан још пре Са ра јев ског атен та та. Нај ве ћи удар је сва ка ко 
пред ста вља ло уки да ње цр кве но-школ ске ау то но ми је 1912. го ди не, чи ме 
је озбиљ но угро жен и на ци о нал ни оп ста нак срп ског на ро да у Мо нар хи ји. 
Као што је то био слу чај у Бо сни и Хер це го ви ни и Хр ват ској и Сла во ни ји, 
срп ски учи те љи из Бач ке, Ба на та и Сре ма жи ве ли су под стал ним при ти-
ском, да би њи хо ва си ту а ци ја би ла до дат но по гор ша на на кон атен та та у 
Са ра је ву. Сви Ср би су би ли под над зо ром, из ло же ни ра зним прет ња ма и 
хап ше њи ма. При ме ра ра ди, срп ски учи тељ Све ти слав Јо ва но вић, из око-
ли не Вр шца, од 1897. го ди не пре да вао је у шко ли у Уљ ми. Још за вре ме 
бал кан ских ра то ва про гла шен је за ве ле и здај ни ка. За вре ме Пр вог свет-
ског ра та ухап шен је и за то чен. Био је за тво рен у Те ми шва ру, Лу го шу и 
Се ге ди ну, тре ти ран као из дај ник. Умро је од ср ча ног уда ра 1917. го ди не. 
С дру ге стра не, срп ски учи тељ Па вле М. Ка ра џић из Ве ли ке Ки кин де, ра-
дио је пре ра та у шко ла ма у Срп ском Еле ми ру и Ве ли кој Ки кин ди. Ка ко 
би из бе гао хап ше ње, пре бе гао је у Срп ску до бро во љач ку ди ви зи ју у Оде-
си. По ги нуо је у бор ба ма у До бру џи 1916. го ди не. Слич на суд би на за де-
си ла је и Ни ко лу Ко ла ро ва из До њег Ко ви ља где је ра дио у срп ској шко ли. 
У то ку Пр вог свет ског ра та за тва ран је у Пе тро ва ра ди ну и Се ге ди ну, а по-
том ре гру то ван у ау стро у гар ску вој ску и по слат на Ис точ ни фронт 1915. 
го ди не. Та мо је пре бе гао на ру ску стра ну и по ги нуо у бор ба ма у До бру џи 
1916. го ди не. Је дан од срп ских учи те ља, та ко ђе пре бе глих на ру ску стра-
ну, био је и Сто јан П. Ми хај ло вић. Он је ре гру то ван у ма ђар ску вој ску и 
по слат на Ис точ ни фронт; где је пре бе гао на ру ску стра ну. Ода тле је као 
до бро во љац вра ћен у Ср би ју где је по ги нуо 1915. го ди не. Дру га чи ја суд-
би на би ла је учи те ља Па вла Ма рин ко ви ћа, ко ји је на пу стио шко ло ва ње 
у Бе чу ка да су из би ли бал кан ски ра то ви и пре бе гао у Кра ље ви ну Ср би ји 
где је ра дио као учи тељ у шко ли у Бран ко ви ни. Ухап шен је то ком бор би у 
Пр вом свет ском ра ту и обе шен у Ва ље ву 1916. го ди не. 
          Као што се из тек ста мо же ви де ти, по ло жај срп ских учи те ља ко ји су 
жи ве ли у Ау стро у гар ској био је ве о ма те жак. Њи хо ва суд би на на ро чи то 
је по гор ша на по чет ком 20. ве ка, ка да су и од но си из ме ђу Двој не мо нар-
хи је и Кра ље ви не Ср би је за о штре ни. Срп ски учи те љи, ко ји су игра ли 
ва жну уло гу не са мо у обра зо ва њу већ и у по ди за њу на ци о нал не све сти 
омла ди не, че сто су пред сам рат или у то ку рат них де ша ва ња пре ла зи ли 
на срп ску или ру ску стра ну, ви дев ши и у во је ва њу шан су за на ци о нал-
но ује ди ње ње срп ског на ро да. Ве ли ки број про свет них рад ни ка у ра ту 
је из гу био жи вот или је ве ћи део Пр вог свет ског ра та про вео у не ком од 
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ау стро у гар ских ло го ра. Ве ћи на учи те ља што су рат пре жи ве ли на ста ви-
ли су на кон 1918. го ди не да се ба ве про свет но-обра зов ним ра дом у но-
во фор ми ра ној Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, чу ва ју ћи и се ћа ње 
на сво је ко ле ги ни це и ко ле ге страдале у Ве ли ком ра ту. 

Ре зи ме

У ра ду су пред ста вље не про свет не при ли ке Ср ба на тлу Ау стро у гар ске пре 
из би ја ња Ве ли ког ра та. Циљ је био да се при ка жу сви про бле ми и при ти сци с ко ји ма 
се срп ски на род су о ча вао, а би ли су у ди рект ној ве зи са спољ ном по ли ти ком, од но сно 
за о штра ва њем од но са из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске. У дру гом де лу ра да да ти су при-
ме ри срп ских учи те ља ди рект но из ло же ним ре пре сив ним ме ра ма ау стро у гар ских вла-
сти. Док су јед ни из лаз из те шке си ту а ци је ви де ли у пре бе гу у срп ску или ру ску вој ску, 
до тле су дру ги оста ја ли на тлу Мо нар хи је у то ку ра та. Мно ги учи те љи су у тим при-
ли ка ма за вр ша ва ли у ло го ри ма, а из ве стан број њих и стра дао. Је дан од ци ље ва овог 
ра да је сте да се при ка же ко ли ки су зна чај има ли срп ски учи те љи за по сле ни у шко ла ма 
у Мо нар хи ји, не са мо ка да је реч о обра зо ва њу, већ и о по ди за њу на ци о нал не све сти 
ме ђу срп ском омла ди ном.
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Dr.sc.FilipŠkiljan,višiznanstvenisuradnik
In sti tut za mi gra ci je i na rod no sti, Za greb

PRE VJE RA VA NJE PRA VO SLAV NIH SR BA U GO RIČ KOM AR HI ĐA
KO NA TU1 (KAR LO VAC I OKO LI CA) IZ ME ĐU 1941. i 1945. GO DI NE

Ap strakt: Na te me lju ar hiv ske gra đe iz Hr vat skog dr žav nog ar hi va i Nad-
bi skup skog ar hi va u Za gre bu, te do stup ne li te ra tu re, au tor u ra du iz no si in for ma ci je 
o pre vje ra va nju Sr ba na pod ruč ju Kar lov ca i oko li ne iz me đu 1941. i 1945. go di ne.  
Pra vo slav ni Sr bi su pri sta ja li na po ka to li ča va nje za to da bi sa ču va li ži vot i svo ju 
imo vi nu, od no sno za to da ne bi bi li pri sil no ise lje ni u Sr bi ju.  U na ve de nom pe ri o du 
na pod ruč ju ko ta ra Kar lo vac, Ja stre bar sko i di je lo va ko ta ra Voj nić pre vje re no je na 
ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest naj ma nje 7.870 oso ba. Na kon lip nja 1942, od no sno 
na kon us po sta ve Hr vat ske pra vo slav ne cr kve, ma sov no pre vje ra va nje na ri mo ka to-
lič ku vje ro i spo vi jest  uglav nom je pre sta lo. Me đu tim, ni pra vo slav no sta nov niš tvo 
ko je je po ka to li če no ni je uvi jek uspje lo iz bje ći pri sil na ise lja va nja, in ter ni ra nja i 
stra da va nja u ma sov nim po gro mi ma. 

Ključ ne ri je či: Dru gi svjet ski rat; Sr bi; NDH; pre vje ra va nja; Ri mo ka to-
lič ka cr kva; Kar lo vac 

OdnosRimokatoličkecrkveinezavisnedržaveHrvatske

Ri mo ka to lič ka cr kva sma tra la je da je us po sta vom Ne za vi sne Dr ža ve 
Hr vat ske (NDH) po stig nut va žan na ci o nal ni cilj i da je Cr kva osi gu ra la svoj 
po vlaš te ni sta tus u no voj dr ža vi.2  Ta ko nad bi skup Aloj zi je Ste pi nac po sla ni-

1 Go rič ki ar hi đa ko nat ob u hva ća pod ruč je ozalj skog kra ja, kar lo vač ki kraj, pod ruč je 
Voj ni ća, Ja stre bar sko i Žum be rak. Ova je po dje la iza bra na zbog lo gič ne žup ske pri pad no sti 
pre ma ko joj mo že mo toč no usta no vi ti ko li ko je bi lo pre vje ra va nja na pod ruč ju ko je žu pe. 
Pod ruč je ju žnog Kor du na (slunj ski kraj) pri pa dalo je Mo druš ko-senj skoj bi sku pi ji, pa to pod-
ruč je ni je uzi ma no u ob zir pri li kom ob ra de gra đe. 

2 Ko ri je ni mno gih aspe ka ta od no sa Ri mo ka to lič ke cr kve u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat-
skoj se žu du bo ko u proš lost, ali u bli žoj po vi je sti, u pr voj po lo vi ci 20. sto lje ću, kad su svjet ski 
ra to vi uzro ko va li pre kra ja nje ge o po li tič ke kar te svi je ta, pa ta ko u ko lo ple tu rat nih okol no sti 
do ve li i do stva ra nja NDH. Od no si Sve te Sto li ce s dr ža va ma ure đi va ni su po seb nim, sve o bu-
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com ka to lič kim sve će ni ci ma u NDH od 28. trav nja 1941. iz ra ža va za do volj-
stvo zbog ostva ri va nja tog ci lja i upu ću je po ziv na „uz vi še ni rad oko ču va nja 
i una pre đe nja hr vat ske dr ža ve“. Isto su uči ni li i split sko-dal ma tin ski, krč ki i 
senj ski bi skup. Ne po sred no na kon pro gla še nja NDH, nad bi skup Ste pi nac po-
sje ću je Slav ka Kva ter ni ka, a ubr zo po tom i dr. An tu Pa ve li ća.3 
hvat nim ugo vo ri ma, kon kor da ti ma. Ia ko Sve ta sto li ca ni je pri zna la NDH kao no vo u spo sta vlje-
nu rat nu tvo re vi nu, nje zin od nos pre ma NDH bio je obi lje žen, iz me đu osta log, i či nje ni com 
da Kra lje vi na Ju go sla vi ja sa Sve tom sto li com ni je ima la va ljan me đu na rod no prav ni ugo vor o 
re gu li ra nju vjer skih pi ta nja 39% sta nov niš tva i nji ho ve, Ri mo ka to lič ke cr kve s dr ža vom. Sve-
ta Sto li ca je pri je Pr vog svjet skog ra ta ima la sklo plje ne kon kor da te s Cr nom Go rom (1886) i 
Sr bi jom (1914), ali s ob zi rom na to da ti ugo vo ri ni su bi li pri mje nji vi na no vo na sta lu dr ža vu 
na kon nje nog pri zna nja, Kra lje vi nu SHS, 6. stu de nog 1919, tre ba lo je da Sve ta sto li ca sklo pi 
no vi spo ra zum ko jim bi se re gu li ra la pi ta nja vje ro na u ka u ško la ma i cr kva ma, pra va vjer skih 
ško la i usta no va, stje ca nja cr kve nih do ba ra, slo bo de ko mu ni ci ra nja sa Sve tom sto li com, slo-
bo de dje lo va nja ka to lič kih or ga ni za ci ja, i niz dru gih pi ta nja iz vjer skog ži vo ta. U Kra lje vi ni 
SHS ži vje lo je 1921. go di ne 48% pra vo slav nih, 39% ka to li ka i 13% pri pad ni ka osta lih vjer skih 
za jed ni ca. Pre go vo ri u ve zi sa kon kor da tom s Sve tom sto li com po tra ja li su vi še od de se tlje ća, 
da bi se 1935. po sti gla su gla snost o svim de ta lji ma i kon ci pi ran ugo vor, ko ji je Sto ja di no vi će va 
vla da pot pi sala 1937, upu ćen u Skupšti nu i Se nat na usva ja nje. Na kon du go traj nih pre go vo ra 
iz me đu pred stav ni ka Kra lje vi ne SHS, pa po tom Kra lje vi ne Ju go sla vi je i Va ti ka na, na crt tek sta 
kon ko ra da ta pri hva ćen je i od ju go sla ven ske vla de i od Sve te sto li ce 1935. go di ne. Da bi stu pio 
na sna gu, pot pi sa ni kon kor dat tre ba lo je da ra ti fi ci ra ju Na rod na skupšti na i Se nat Kra lje vi ne 
Ju go sla vi je. Me đu tim, u kam pa nju pro tiv ra ti fi ka ci je kon kor da ta kre nu la je Srp ska pra vo slav-
na cr kva i dru gi pro tu ka to lič ki kru go vi pa na sta je du bo ka po li tič ka kri za, mo žda i naj ve ća 
iz me đu dva ra ta, i pro ces ra ti fi ka ci je je ob u sta vljen. Na rod na skupšti na je ipak ra ti fi ci ra la 
kon kor dat, ali na kon što je pa tri jarh Var na va umro, od u sta lo se od ra ti fi ka ci je pred Se na tom 
ta ko da je po čet kom 1938. vla da iz vi je sti la SPC da je kon kor dat stvar proš lo sti (M. Ak ma dža, 
Ka to lič ka cr kva u mo nar hi stič koj Ju go sla vi ji, na www.al fa por tal.hr ). O te mi kon kor da ta li te-
ra tu re ima vr lo mno go. Ov dje na vo dim sa mo ne ke na slo ve: Ni ko la Žu tić, „Va ti kan, fa ši zam 
i na ci o na li zam (sa osvr tom na ide o loš ko-po li tič ke pri li ke u Ju go sla vi ji 1922–1945)“, Vojnoi
storijskiglasnik, sv. 3(1996), str. 63–76; Ni ko la Žu tić, „Vjer ski li be ra li zam i ju go sla ven stvo 
pa tri jar ha Var na ve i kon kor dat ska kri za 1930–1938.“, istorija20.veka:časopisinstitutaza
savremenuistoriju,god. 30, br. 2 (2012),str. 6382; N. Žu tić, kraljevinajugoslavijaiVatikan:
odnosjugoslovenske državeirimskecrkve, Be o grad 1994; Ni ko la Žu tić, Lju bo drag Di mić, Ri
mokatoličkiklerikalizamukraljevinijugoslaviji:1918–1941, Be o grad 1992; Dra go ljub Ži vo-
ji no vić, „Va ti kan, Sr bi i pra vo sla vlje u XX ve ku“, ZbornikradovaUčiteljskogfakulteta, god. 
12, sv. 12/13 (2008), str. 5–18; Mir ko Pe tro vić, „Pro je kat kon kor da ta Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta 
i Slo ve na ca i Sve te Sto li ce 1925. i upo red ni kon kor dat ski re ži mi“, Dijalozipovjesničara–isto
ričara, sv. 2 (2000), str. 485–502; Fra njo Tu đman, Hrvatskaumonarhističkojjugoslaviji, sv. 
II, Za greb 1993, str. 174–176; Bran ko Pe tra no vić, istorijajugoslavije, Be o grad 1988, str. 140-
141; Sreć ko M. Dža ja, Političkarealnostjugoslavenstva, Sa ra je vo –Za greb, 2004, str. 54–56; 
Hr vo je Mat ko vić, Povijestjugoslavije, Za greb 2003, str. 190; Fra njo Ša njek, kršćanstvona
hrvatskomprostoru, Za greb  1996, str. 448–449. 

3 O od no su Ri mo ka to lič ke cr kve pre ma Sr bi ma u NDH vi di u: Ni ko la Žu tić, „Ri mo-
ka to li ci zam i ge no cid u NDH“, GrađanskiratuHrvatskoj1991–1995:zbornikradova, sv. 
3 (2007), str. 27-42; Ni ko la Žu tić, ideologijaivjerskapolitikanadbiksupaStepincaujugo
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Ia ko je us taš ki po kret i osno van i dje lo vao u ile ga li i pre te žno u ino-
zem stvu, pot pu no je iz vje sno da se o nje go vim ide o loš kim osno va ma do volj-
no zna lo i u hr vat skoj jav no sti i u hr vat skim kle ri kal nim kru go vi ma, po seb no 
na kon Rim skih ugo vo ra.4 Ne mo že se re ći da je bi lo ne iz vje sno, ne na ja vlje no 
i ne po zna to ka kvu po li ti ku pre ma Sr bi ma us ta še na mje ra va ju pro vo di ti i ka-
kav rad na dr ža vi, ko ji Ste pi nac pro gla ša va „uz vi še nim“, pla ni ra ju. 

slaviji1934–1946, Be o grad 2017; Rad mi la Ra dić, „Aloj zi je Ste pi nac i od nos pre ma Sr bi ma 
i pra vo sla vlju“, nadbiskupStepinaciSrbiuHrvatskojukontekstuDrugogasvjetskogratai
poraća, Za greb 2016, str. 189–232;  Dra go ljub Ži vo ji no vić, De jan Lu čić, Varvarstvouime
Hristovo:deoi,Vatikanskakandža, Zre nja nin 2000; Dra go ljub Ži vo ji no vić, De jan Lu čić, 
VarvarstvouimeHristovo,deoii,Vatikan–giljotina, Zre nja nin 2001; Dra go ljub Ži vo ji no-
vić, Vatikan,katoličkacrkvaijugoslovenskavlast:1941–1958, Be o grad 2007; Ivo Gold-
stein, Hrvatska1918.–2008., Za greb: 2008; Jo zo To ma se vich, Ratirevolucijaujugoslaviji
1941.–1945., Okupacijaikolaboracija, Za greb 2010; Ju re Kriš to, Sukobsimbola:Politika
vjereiideologijeunezavisnojDržaviHrvatskoj, Za greb 2001; Ne ven ko Bar tu lin, Ide o lo gi ja 
na ci je i ra se: us taš ki re žim i po li ti ka pre ma Sr bi ma u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj 1941.–
1945., RadoviZavodazahrvatskupovijest 39 (2007), str. 228–229; Ju re Kriš to,katolička
crkvainezavisnaDržavaHrvatska1941.–1945, I–II, Za greb 1998; Velj ko Đ. Đu rić, Prekrš
tavanjeSrbaunezavisnojDržaviHrvatskoj,Prilozizaistorijuverskoggenocida, Be o grad 
1991; Si ma Si mić, PrekrštavanjeSrbazavremeDrugogsvetskograta, Ti to grad 1958; Fi kre-
ta Je lić - Bu tić, UstašeinDH, Za greb 1978; F. Ški ljan, „Pre vje ra va nje Sr ba na pod ruč ju sje-
ve ro za pad ne Hr vat ske 1941. i 1942. go di ne“, Tokoviistorije,knji ga I (2014.), str. 135–173; 
F. Ški ljan, „Vjer ski pri je la zi s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku i gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest 
na pod ruč ju ko ta ra Kri žev ci u vri je me NDH“, Cris, XVII/1 (2015), str. 97–107; F. Ški ljan, 
„Vje r ski pri je la zi s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku i gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest na pod ruč ju 
ko ta re va Pa krac i Da ru var iz me đu 1941. i 1945.“, Zbornikjanković 1 (2015), str. 101–122; 
F. Ški ljan, „Vje r ski pri je la zi s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku i gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest 
u Po dra vi ni iz me đu 1941. i 1945. go di ne“, Podravina 15/29 (2016), str. 168–179; F. Ški ljan, 
„Vje r ski pri je la zi s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest u NDH (1941.–1945.) na 
pod ruč ju ar hi đa ko na ta Sve tač je (Nov ska, No va Gra diš ka, Ori o vac)“, kulturapolisa, XI II 
/31, Be o grad, 2016, str. 185–202. 

4 Rim ski ugo vo ri su na ziv za tri do ku men ta pot pi sa na 18. svib nja 1941. iz me đu NDH 
i Kra lje vi ne Ita li je u Pa laz zo Ve ne zia u Ri mu. Pot pi si va nju ugo vo ra pri su stvo va li su pred-
sjed ni ci vla da dvi ju dr ža va, ta li jan ski mi ni star vanj skih po slo va, grof Ga le az zo Ci a no, te svi 
mi ni stri vla de NDH. Ia ko je imao vi še stav ki, u po vi je sti je naj vi še ostao upam ćen dio u ve zi 
sa raz gra ni če njem dvi ju dr ža va. Rim ski ugo vo ri su za pra vo tri za seb na do ku men ta: pr vim je 
utvr đe na gra ni ca iz me đu dvi ju dr ža va. Po red et nič kog hr vat skog pod ruč ja ko je je Ita li ji već 
pri pa lo na kon Pr vog svjet skog ra ta, Ita li ja je anek ti ra la dalj nji te ri to rij na se ljen s pri bli žno 
400.000 Hr va ta, i po sve ne znat nim bro jem Ta li ja na; dru gim ugo vo rom NDH se ob ve za la 
da u ja dran sko-pri mor skom pod ruč ju (tzv. Dru ga, de mi li ta ri zi ra na zo na), ne će po di za ti ni-
ka kve voj ne objek te ni ima ti rat nu mor na ri cu; tre ćim do ku men tom Ita li ja je po sta la jam cem 
po li tič ke ne za vi sno sti hr vat ske dr ža ve. Tre ći ugo vor ni kad ni je bio pro ve den u ci je lo sti ia ko 
je do go vo ren, po seb no od red ni ca u ve zi sa kru nisanjem sa voj skog prin ca Ai mo nea Ro ber ta 
Marg he ri ta Ma ria Gi u sep pea di To ri no za hr vat skog kra lja pod ime nom To mi slav II. Hr vat-
sko iza slan stvo je uspje lo od bi ti stva ra nje za jed nič ke voj ske Kra lje vi ne Ita li je i NDH.
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U okvi ru svo je ide o lo gi je „ko nač nog rje še nja srp skog pi ta nja“ us ta še 
su Srp sku pra vo slav nu cr kvu sma tra li no si te ljem na ci o nal nog iden ti te ta Sr ba 
u Hr vat skoj, pa su se pra vo slav ni sve će ni ci naš li pr vi na uda ru us taš kih vla-
sti5, ka ko u po ko lji ma6 ta ko i pri li kom pri sil nog ise lja va nja iz NDH 1941. go-
di ne.7 Pra vo slav nim vjer ni ci ma je pak, s ci ljem od na ro đi va nja i asi mi la ci je, 

5 O stra da nji ma pra vo slav nih sve će ni ka vi di u: Velj ko Đ, Đu rić, Ustašeipravosla
vlje, Be o grad 1989., str. 106–117; Spomenicapravoslavnogsveštenstvažrtava fašističkog
terora, Be o grad 1960.

6 Od mah na kon us po sta ve NDH us ta še su  po če li pro go ni ti Sr be. Pr vi ta kvi pro go ni 
za po če li su u Gu dov cu ne da le ko Bje lo va ra, gdje je kra jem trav nja 1941. ubi je no oko 200 
Sr ba. Ne du go po tom, po čet kom svib nja 1941, u se lu Bla gaj ne da le ko od Kar lov ca u ko ta ru 
Slunj ubi je no je oko 400 srp skih muš ka ra ca iz Ve lju na i oko li ce, a sve ga ne ko li ko da na po-
sli je to ga, 13. svib nja 1941, po či njen je po kolj u oko li ci Gli ne ne da le ko se la Pre ko pa gdje 
je ubi je no iz me đu 300 i 400 Sr ba. Na kon di za nja ustan ka na pod ruč ju Ba ni je i Kor du na u 
srp nju 1941. go di ne usli je di lo je ma sov no pri sil no ise lja va nje Sr ba iz sje ver ne Hr vat ske ko je 
na kar lo vač kom pod ruč ju ni je pro ve de no. Isto vre me no s pri sil nim ise lja va nji ma, po či nje ni 
su no vi zlo či ni što su ima li ka rak ter od ma zde. Ta ko su u to me pe ri o du po či nje ni zlo dje la i u 
Ban skom Gra bov cu na pe trinj skom pod ruč ju, gdje su li kvi di ra ni srp ski se lja ci sa glin skog i 
pe trinj skog pod ruč ja zbog di za nja ustan ka na Ba ni ji i gdje je stra da lo naj ma nje 500 oso ba, 
pre ma is tra ži va nji ma Slav ka Gold ste i na, a ubr zo na kon to ga i zlo čin u Iva no vić jar ku, ne-
da le ko od Kr nja ka, 29 srp nja 1941. u kar lo vač koj oko li ci. Isto vre me no se do go dio i ve li ki 
po kolj Sr ba u glin skoj cr kvi o če mu i da nas po sto je pri je po ri o bro ju onih što su tu ubi je ni. O 
na bro je nim zlo či ni ma vi di u li te ra tu ri: Slav ko Gold stein, 1941.godinakojasevraća, Za greb 
2007, str. 91-104, 293–297; Želj ko Ka ra u la, „Slu čaj Gu do vac 28. trav nja 1941.“ u: Radovi
Zavodazahrvatskupovijest, sv. 39 (2007.), str. 197–208; Ivo Gold stein, Hrvatska1918.–
2008, Za greb 2008, str. 264; Du šan Ko rać, korduniBanijaunarodnooslobodilačkojborbii
socijalističkojrevoluciji, Za greb 1986, str. 107–108; Ivan Stri žić,Žrtvoslovslunjskogakota
ra, Slunj-Za greb 2005, str. 95–123; Če do mir Viš njić, Bran ko Vu ja si no vić, Đu ro Rok san dić, 
Glina13.maja1941, Za greb 2011; Đu ro  Rok san dić, „Us taš ki zlo či ni u glin skom ko ta ru od 
1941. do 1945.“, Glina–Glinskikrajkrozstoljeća, Gli na, 1988, str. 285–290, 292–293; To-
mi slav Vu ko vić, „Us taš ki po kolj u pra vo slav noj cr kvi u Gli ni – po vi je sni do ga đaj ili mit“, 
na sta vak 4, Glaskoncila. (www.glas-kon ci la.hr); D. Ču brić, M. Kr ko vić, StradanjeSrbau
pravoslavnojcrkviuGliniirušenjespomenika, Be o grad 2005; Đu ro Ara li ca, Ustaškipokolji
Srbauglinskojcrkvi, Be o grad 2010; Ni ko la Živ ko vić, Pe tar Ka ča ven da, Srbiunezavisnoj
DržaviHrvatskoj, Be o grad 1998, str. 182–184; Đu ro Za te za lo, Ra dio samsvojseljačkiiko
vačkiposao,Svjedočanstvagenocida, Za greb 2005.  

7 O pri sil nim ise lja va nji ma Sr ba i use lja va nji ma Slo ve na ca vi di u: Fi kre ta Je lić – Bu-
tić, UstašeinezavisnaDržavaHrvatska1941.–1945, Za greb 1978, str. 167–171; An dri ja 
Lju bo mir Li sac, „De por ta ci je Sr ba iz Hr vat ske 1941. go di ne“ u: Historijski zbornik, 1-4 
(1956), str. 125–145; Ivo Gold stein, „Ise lja va nje Sr ba i use lja va nje Slo ve na ca u NDH 1941. 
go di ne“ u:  S. Jer še (ur.)  MedsrednjoEvropoinSredozemljem:Vojetovzbornik, Lju blja na 
2006,  str. 595–605; Slo bo dan D. Mi lo še vić, izbegliceipreseljenicinateritorijiokupirane
jugoslavije, Be o grad 1981; Mi o drag Bje lić, SabirniustaškilogoruSlavonskojPožegi1941. 
godine, Be o grad 2008;  Ma ri ca Ka ra kaš – Ob ra dov, „Mi gra ci je srp skog sta nov niš tva na pod-
ruč ju Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske“  u: Časopiszasuvremenupovijest, br. 3 (2011),  str. 801–
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bi la pla ni ra na kon ver zi ja – tre ba lo ih je pre ve sti na ri mo ka to lič ku, od no sno 
na gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest. 

Za kon ska od red ba (ured ba) o pri je la zu s jed ne vje re na dru gu do ne se-
na je već 3. svib nja 1941. go di ne. Tim se za ko nom us taš ka vlast „po sta vi la“ 
iz nad Ri mo ka to lič ke cr kve, ko ja je do ta da ima la pot pu nu in ge ren ci ju kad je 
ri ječ o vjer skim po slo vi ma, a to je vi dlji vo iz član ka gdje sto ji da je za va lja-
nost pri je la za po treb no da stran ka što mi je nja vje ru pod ne se pi sa nu pri ja vu 
„uprav noj vla sti pr ve mol be“ (ko tar skoj obla sti, od no sno grad skom po gla-
var stvu), o svo joj na mje ri i da od „uprav ne vla sti pr ve mol be“ do bi je po tvr du 
o toj svo joj pri ja vi (narodnenovine, 4. svib nja 1941). Ri mo ka to lič ka cr kva 
ni je bi la za do volj na ta kvim mi je ša njem dr ža ve u cr kve ne po slo ve. U svo jim 
ra do vi ma po vje sni čar Ju re Kriš to ja sno po ka zu je na ko ji su na čin do pi si i 
okru žni ce iz me đu Cr kve i dr ža ve raz mje nji va ne i ka ko je na po je di ne cr kve ne 
do pi se re a gi ra la dr ža va, a na ko ji je na čin na dr žav ne ured be re a gi ra la Cr kva.8 
Du hov ni stol je na za kon sku od red bu od 3. svib nja re a gi rao već 8. svib nja 
1941. sta vom da „pri stup u ka to lič ku Cr kvu mo že se do pu sti ti sa mo onim 
oso ba ma, za ko je po sto ji osvje do če nje, da to že le uči ni ti iskre no i s uvje re-
njem o isti ni to sti na še sve te vje re i o nje noj po tre bi za spas du še“, a da tre ba 
od bi ja ti one „ko ji bi u Cr kvu htje li ući bez is prav nih mo ti va tra že ći u njoj 
sa mo zaš ti tu svo jih ma te ri jal nih in te re sa i ego i stič kih ci lje va“ (katoličkilist, 
19. svib nja 1941). Ne du go na kon to ga, 27. svib nja, Mi ni star stvo pra vo su đa 
i bo goš to vlja NDH ob ja vlju je do ku ment pod na zi vom „Upu ta o pri je la zu s 
jed ne vje re na dru gu“ (narodnenovine, 27. svib nja 1941). Mi ni star Mi le Bu-
dak u tom do ku men tu upu ću je ko tar ske i grad ske vla sti da je di no one mo gu 
iz da va ti po tvr de o pri ja vi za vjer ski pri je laz. Ubr zo iza to ga, u lip nju, ob ja v-
lje ni su i pro pi si o pri ma nju u Ri mo ka to lič ku cr kvu. Mi ni star stvo pra vo su đa 
i bo goš to vlja po tom 14. srp nja ša lje bi skup skim or di na ri ja ti ma NDH do pis 
iz ko jeg se vi di da us ta še ne že le da na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest pre la ze 
pra vo slav ni sve će ni ci, uči te lji, tr gov ci, obrt ni ci i bo ga ti se lja ci. U do pi su je 
ta ko đer is tak nu to da dr ža va ne že li da pra vo slav no sta nov niš tvo pre la zi na 

826; To ne Fe renc, nacističkapolitikadenacionalizacijeuSlovenijiugodinamaod1941.
do1945., Lju blja na –Be o grad, 1979,  str. 232–240; Fi lip Ški ljan, „Pri sil no ise lja va nje Sr ba 
iz Mo sla vi ne 1941. go di ne“ u: Historijskizbornik , 1(2012), str. 149–168; F. Ški ljan, „Or-
ga ni zi ra no ma sov no pri sil no ise lja va nje Sr ba iz Hr vat ske 1941. go di ne“, Stanovništvo, br. 2 
(2012), str. 1–34; F. Ški ljan, OrganiziranaprisilnaiseljavanjaSrbaiznDH, Za greb 2015.   

8 Sve ove ured be, okru žni ce, upu te i do pi se mo gu će je pre ci zno pra ti ti u knji zi Ju re 
Kriš to, Sukob simbola:Politika vjere i ideologijeunezavisnojDržaviHrvatskoj, Za greb 
2001, str. 172–202 te u knji ga ma: Velj ko Đ. Đu rić, PrekrštavanjeSrbaunezavisnojDržavi
Hrvatskoj,Prilozizaistorijuverskoggenocida, Be o grad 1991. i Si ma Si mić, Prekrštavanje
SrbazavremeDrugogsvetskograta, Ti to grad 1958.
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gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest, a ta ko đer je sa svim ja sno da je dr ža va ta što 
bi tre ba lo da iz da va do zvo lu za vje r ski pri je laz.9 Cr kva 16. srp nja ša lje do pis 
Mi ni star stvu pra vo su đa i bo goš to vlja iz ra ža va ju ći ne sla ga nje s bra nje njem 
pri je la za na gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest, a ta ko đer sma tra da bi tre ba lo da 
se pri je la zi odo bra va ju i pra vo slav noj in te li gen ci ji.10 Dr žav no rav na telj stvo 
za po no vu (na ko je su u me đu vre me nu po ste pe no pre ne se ne nad le žno sti za 
vo đe nje po slo va u ve zi sa vjer skim kon ver zi ja ma) ša lje 30. srp nja 1941. okru-
žni cu i pri to me po na vlja za htjev hr vat skih vla sti da pra vo slav ni ne pre la ze 
na gr ko ka to lič ku vje ro i spo vi jest osim u slu ča je vi ma gdje već po sto je gr ko-
ka to lič ke žu pe. U toj se okru žni ci spo mi nju i po tvr de o če sti to sti što ih mo gu 
iz da va ti je di no ko tar ska i op ćin ska po gla var stva, a bez če ga se ne mo že ni ot-
po če ti po stu pak vjer skog pri je la za. Te upu te su vri je di le za ci je lu NDH, osim 
za pod ruč je Kr ba ve i Psa ta i žu pe Go re11, dok je iz do pi sa što ga vrh Cr kve 
upu ću je cr kve noj hi je rar hi ji po če tom ko lo vo za 1941. po sve ja sno da Cr kva 
pri sta je da dr žav ne vla sti iz da ju po tvr de o če sti to sti, či me za pra vo pre puš ta ju 
dr žav nim vla sti ma da od lu ču ju tko je po do ban da do bi je do zvo lu za vje r ski 
pri je laz, a tko to ni je.12 Zbog pri lič ne ka o tič no sti na te re nu i pro mi je nje nih 
okol no sti (na rod ni usta nak i kri tič ki od nos Ni je ma ca i Ta li ja na pre ma us-
taš koj po li ti ci pre krš ta va nja), u ruj nu 1941. go di ne Mi ni star stvo unu traš njih 
po slo va ša lje dr žav nim ti je li ma i bi skup skim or di na ri ja ti ma okru žni cu ko jom 
se po žu ru ju vjer ski pri je la zi, tj. tra ži da se ne pra ve bi ro krat ski pro ble mi oso-
ba ma što že le pri je ći s jed ne vje ro i spo vi je sti na dru gu.13 Po čet kom li sto pa da 
1941. osno van je vjer ski od sjek Dr žav nog rav na telj stva za po no vu i dr ža va na 
to ti je lo pre ba cu je sve po slo ve u ve zi sa vjer skim pri je la zi ma. Ko nač no, svoj 
pre ci zan slu žbe ni stav pre ma vjer skim pri je la zi ma i mi je ša nju dr ža ve u taj 
po sao Cr kva za u zi ma za ključ kom u de set to ča ka na bi skup skoj kon fe ren ci ji 
17–19. stu de nog 1941. go di ne. Kao pr vo is ti če se da se sa mo Cr kva mo že i 
mo ra ba vi ti pri je la zi ma na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest, kao dru go da sa mo 
cr kve na hi je rar hi ja mo že po sta vlja ti lju de što će po u ča va ti pri je la zni ke u vje-
ri, kao tre će da ta kvi lju di mo gu bi ti ovi sni sa mo o cr kve nim in sti tu ci ja ma, 
kao če tvr to da Ka to lič ka cr kva pri zna je sa mo one pri je la ze oba vlje ne pre ma 
cr kve nim pro pi si ma, kao pe to da dr žav ne in sti tu ci je ne smi ju po niš ta va ti pri-
je la ze ko je Cr kva pro ve de, kao še sto da epi sko pat iz a bi re od bor za bri gu o 

9 J. Kriš to, Sukobsimbola:PolitikavjereiideologijeunezavisnojDržaviHrvatskoj, 
Za greb 2001, str.177–179.

10 S. Si mić, PrekrštavanjeSrba..., str. 63–64
11 V. Đ. Đu rić, PrekrštavanjeSrba..., str. 45–46. 
12 J. Kriš to, Sukobsimbola..., str. 182–183.
13 J. Kriš to, Sukobsimbola..., str. 185–186.
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pri dr ža va nju pra vi la kod pri je la za, kao sed mo da u Cr kvu mo gu bi ti pri mlje ni 
sa mo oni što to slo bod no tra že, kao osmo da ob red u ko ji će pri je la znik pri je ći 
ne mo že odre đi va ti dr ža va, kao de ve to da će iza bra ni od bor or ga ni zi ra ti te ča-
je ve za one ko ji pro po vi je da ju po ten ci jal nim pri je la zni ci ma i kao de se to da se 
pri je la zni ci ma mo ra ju za jam či ti sva gra đan ska pra va.14 Ma sov no pre la že nje s 
pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest za vr ši lo je u pro lje će 1942. kad 
je us po sta vlje na tzv. Hr vat ska pra vo slav na cr kva.

Pre vje ra va nja Sr ba na pod ruč ju Go rič kog ar hi đa ko na ta

Na pod ruč ju Go rič kog ar hi đa ko na ta što je ob u hva ćao žu pe na te ri to-
ri ju ko ta ra Ja stre bar sko, Kar lo vac i ve ći dio ko ta ra Voj nić (žu pe Ska ka vac i 
Vuk ma nić) za bi lje že no je re la tiv no mno go pri je la za pra vo slav nih na ri mo ka-
to lič ku vje ro i spo vi jest. Pre ma po pi su iz 1931. na pod ruč ju ko ta ra Kar lo vac 
ži vje lo je 565 pra vo slav nih, u ko ta ru Ja stre bar sko 85, a na pod ruč ju gra da 
Kar lov ca 2.565 pra vo slav nih vjer ni ka. Na pod ruč ju ko ta ra Voj nić ži vje lo je 
28.441 pra vo slav nih.15

BrojprevjerenihpravoslavnihnapodručjuGoričkogarhiđakonatanateme
ljuspisaiznadbiskupskogarhivauZagrebu16

Žu pa 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. Ukup no 

Dra ga nić 0 1 0 0 0 1

Ja stre bar sko 29 12 2 0 4 47

Kra šić 3 0 0 0 0 3

14 J. Kriš to, Sukobsimbola..., str. 194–202.
15 Pod ruč je ko ta ra Voj nić ob u hva ća lo je op ći ne Tu ši lo vić, Kr njak, Voj nić, Kr sti nja, 

Uti nja, Per ja si ca i Ba ri lo vić. Kar lo vač ko pri grad sko na se lje Po po vić Br do pot pa da lo je pod 
ko tar Voj nić ko ji je ta ko po či njao iz nad Tur nja, od no sno na is toč nu stra nu od Kar lov ca od-
mah na kon se la Ka men sko. Na kon Dru gog svjet skog ra ta pod ruč je ko ta ra je sma nje no ta ko 
da je op ći na Voj nić ob u hva ća la ne ka daš nju op ći nu Kr sti nja, Voj nić i dio op ći ne Uti nja. Osta-
tak op ći ne Uti nja, Tu ši lo vić i Kr njak pot pa li su pod Kar lo vac, a op ći ne Ba ri lo vić i Per ja si ca 
pod op ći nu Du ga Re sa. Po da ci o bro ju pra vo slav nih pro na đe ni su u Dr žav nom za vo du za 
sta ti sti ku Re pu bli ke Hr vat ske, me đu-po da ci za ma te ri nji je zik i vje ro i spo vi jest po ba no vi na-
ma i ko ta re vi ma za 1931. go di nu (ša pi ro graf). 

16 Po pi si su na sta li na te me lju do ku me na ta iz fon da Nad bi skup skog du hov nog sto la. 
Iz vje stan broj ime na je pro na đen u Urudž be nom za pi sni ku Nad bi skup skog du hov nog sto la, a 
od re đe ni broj di rekt no u do ku men ti ma fon da Nad bi skup skog du hov nog sto la iz me đu 1941. 
i 1945. go di ne.
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Žu pa 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. Ukup no 

Pe tro vi na 6 0 0 0 0 6

Sve ta Ja na 1 0 0 0 0 1

Bo si lje vo 7 0 0 0 0 7

Kar lo vac (sve žu pe) 1.458 963 6 4 1 2.432

Lip nik 1 2 0 0 0 3

Ozalj 2 2 0 0 0 4

Ku nić 4 0 0 0 0 4

Za vrš je 2 0 0 0 0 2

Ple ši vi ca 0 1 0 0 0 1

Šiš lja vić 0 6 0 0 0 6

Sve ti Pe tar na Mre žni ci 23 22 3 0 0 48

Ve le me rić 28 15 1 0 0 44

Ska ka vac 3 435 0 0 0 438

Vuk ma nić 17 806 0 0 0 823

Ukup no 1.584 2.265 12 4 5 3.870

Sve u ku pan broj pre vje re nih pra vo slav nih na pod ruč ju Go rič kog ar hi-
đa ko na ta iz no si 3.870 oso ba. Ri ječ je o re la tiv no ve li kom bro ju bu du ći da je 
vi dlji vo da su na pod ruč ju gra da Kar lov ca u znatnom po stot ku pra vo slav ni 
preš li na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest dok na pod ruč ju ko ta ra Ja stre bar sko 
ni je bi lo mno go pra vo slav nih vjer ni ka. Iz po i me nič nih po da ta ka o bro ju pre-
vje re nih vi dlji vo je da je naj ve ći broj pri je la za re gi stri ran na pod ruč ju gra da 
Kar lov ca, što je i oče ki va no bu du ći da je zna ča jan broj Kar lov ča na bio pra-
vo slav ne vje ro i spo vi je sti. Broj od 2.432 pre vje re nih svje do či o to me da su u 
grad skim kar lo vač kim žu pa ma (Du bo vac, Hr ne tić, Ka men sko, Sve to Troj-
stvo i Ma hič no), pri je la zi oba vlja ni ma sov no, te da su pra vo slav ni ži te lji gra-
da i naj bli že oko li ce na taj na čin na la zi li zaš ti tu od us taš kog te ro ra. Osim na 
pod ruč ju Kar lov ca pre vje ra va nja su bi la ma sov na i na pod ruč ju žu pa Ska ka-
vac i Vuk ma nić gdje su či ta va se la pre la zi la na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. 
U osta lim žu pa ma Go rič kog ar hi đa ko na ta pri je la zi su bi li po je di nač ni. I na 
pod ruč ju Du ge Re se, ko ja se na la zi la pod žu pom Sve ti Pe tar na Mre žni ci, ni 
u Ve le me ri ću (La dve nja ku), ni u Ja stre bar skom broj pre vje re nih pra vo slav-
nih vjer ni ka ni je bio ve ći od 50. Naj ve ći broj vjer skih pri je la za na pod ruč ju 
Go rič kog ar hi đa ko na ta za bi lje žen je upra vo u pe ri o du 1941. i 1942. godine. 
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U pr voj go di ni NDH, iz me đu trav nja i pro sin ca 1941, pod ne se ne su 1.584 
mol be, dok je u na red noj go di ni, uglav nom u nje zi nom pr vom di je lu, pod ne-
se no 2.265 mol bi. U po sljed nje tri go di ne ra ta, pre ma po i me nič nim po pi si ma 
pod no si te lja mol bi sa ču va nim u Nad bi sku pij skom ar hi vu u Za gre bu, pod ne-
se na je tek 21 mol ba. Da kle, naj ve ća fre kven ci ja pre vje ra va nja je re gi stri ra na 
u pe ri o du iz me đu li sto pa da 1941. i trav nja 1942. go di ne. Ta kva di na mi ka je 
lo gič na s ob zi rom na to da je u trav nju 1942. osno va na Hr vat ska pra vo slav na 
cr kva pa opa da dr žav ni in te res za vjer ske pri je la ze. Su mar ni po da ci o bro ju 
vjer skih pri je la za za go rič ki ar hi đa ko nat iz 1944, ko je su pod no si li lo kal ni 
žup ni ci Nad bi skup skom du hov nom sto lu, iz nim no su sla bo sa ču va ni, pa mo-
že mo pra ti ti broj pre vje re nih tek za po je di ne žu pe. Ti se po da ci ne po du da ra ju 
u pot pu no sti s oni ma iz po i me nič nih po pi sa. Ta ko je, na pri mjer, na ve de no da 
je u žu pi Ozalj pre vje re no 10 pra vo slav nih na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest, 
ia ko su da ta ime na če ti ri oso be. Slič na je si tu a ci ja i sa žu pom Ku nić ne da le-
ko od Ozlja za ko ju se nvo di da je 15 pra vo slav nih preš lo na ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest dok je broj na ve de nih ime na i pre zi me na, kao i kod ozalj ske 
žu pe, sve ga če ti ri. Pre ma su mar nim za bi lješ ka ma iz 1944. go di ne, pri je la za 
u dvi je grad ske kar lo vač ke žu pe bi lo je re la tiv no ma lo, tek 172, pri če mu 
pra vo slav ni pri je la zni ci po pi sa ni u žu pi Sve to ga Troj stva ni su raz dvo je ni od 
po krš te nih Ži do va. Za du bo vač ku žu pu, gdje je bi lo naj vi še pre vje ra va nja u 
gra du Kar lov cu, ne ma su mar nih po da tka iz 1944. go di ne. Da ka ko, re zul ta te 
do bi ve ni iz po i me nič nih po pi sa onih što su pre krš te ni va lja uze ti s od re đe nim 
opre zom, poš to su po pi sa ne oso be sa mo za tra ži le vje r ski pri je laz, a ne ma uvi-
jek po tvr de o to me da li su do zvo lu za vjer ski pri je laz i do bi le. 

Izvješ ta ji žup ni ka o bro ju pri je la za pre ma žu pa ma17

Žu pa Broj pri je la zni ka s pra vo sla vlja na ri mo ka to
lič ku vje ro i spo vi jest 

Dra ga nić ki Bu drov ci 3

Kar lo vac (žu pe Sve to Troj stvo i Hr ne tić)
134 (Sve to Troj stvo) i 38 (Hr ne tić) (is ka za ni su-
mar no svi pri je la zi na pod ruč ju žu pe Sve to Troj-
stvo)

Lip nik 1

Ozalj 10

Ku nić 15

17 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 2658/1941. 
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Pre vje ra va nja na pod ruč ju gra da Kar lov ca 

Na pod ruč ju gra da Ka r lov ca pre vje ra va nja na ri mo ka to lič ku vje ro-
i spo vi jest bi la su naj broj ni ja na te ri to ri ju Go rič kog ar hi đa ko na ta. Op će ni to 
pro ma tra ju ći, naj ve ći broj pre vje ra va nja na pod ruč ju gra da Kar lov ca oba v-
ljen je u du bo vač koj žu pi. 

Pri je ne go li je žup nik uop će mo gao pod ni je ti mol bu Nad bi skup skom 
du hov nom sto lu za vje r ski pri je laz po je di nog mo li te lja, taj je mo rao do bi ti 
po tvr du o če sti to sti od grad skog re dar stva. Ta ko je u Hr vat skom dr žav nom 
ar hi vu sa ču van po pis po tvr da o če sti to sti iz da nih iz me đu 12. ruj na 1941. i 
10. li sto pa da 1941. go di ne. Ta kvih je u gra du Kar lov cu u to me pe ri o du bi lo 
54.18 Po sli je iz da va nja po tvr de o če sti to sti, grad sko po gla var stvo je iz da va lo 
do zvo lu za vjer ski pri je laz. Do zvo le od grad skog na čel ni ka u Kar lov cu bi le 
su uni form ne:

„U ri e še nju mol be (ime i pre zi me), po za ni ma nju_______ iz Kar lov-
ca, rodj. _________ ko jom mo li do zvo lu da mo že pri je ći sa grč ko i stoč ne vje-
re na ri mo ka to lič ku za jed no s čla no vi ma svo je obi te lji __________________ 
ob na la zi ovo grad sko po gla var stvo te me ljem od lu ke Žup ske re dar stve ne 
obla sti u Kar lov cu od _______ broj _________ ko jom se po tvr đu je da su 
mo li te lji če sti ti i is prav ni gra đa ni, a u smi slu okru žni ce NDH od 30. srp nja 
1941. broj 48468-1941 do zvo li ti za tra že ni pri je laz.“19

Tek po toj pro ce du ri žup nik je mo gao Nad bi skup skom du hov nom sto-
lu pod ni je ti mol bu za pri je laz. 

Kao pr vi slu čaj pri je la za na grad skom pod ruč ju za bi lje žen je pre i je laz 
Mi le La zi ća u du bo vač koj žu pi 25. trav nja 194120, da kle sve ga 15 da na na kon 
us po sta ve NDH. Istog da na pre la ze i Mil ka Za meč nik, Zvje zda na Na slas i 
Ja dran Za meč nik. Mil ka Zam če nik dva pu ta se uda va la, oba pu ta u pra vo slav-
noj cr kvi u Sr bi ji. Zvje zda na je bi la nje zi na kći iz pr vog bra ka, a Ja dran sin 
iz dru gog bra ka. Kar lo vač ki žup nik is ti če ka ko je vjer ski ži vot u toj obi te lji 
„bes pri ko ran“. „Prak tič na ve za s ri mo ka to lič kom cr kvom je po dr ža va na ta ko 
da je obje dje ce po la zi lo re do vi to sv. mi su u ri mo ka to lič koj cr kvi i u naj vi še 
sa ti pri su stvo va lo ri mo ka to lič kom vje ro na u ku otkad su u Kar lov cu.“ Žup nik 
Mir ko Ve slaj mo rao je pred Nad bi skup skim du hov nim sto lom oprav da va ti či-
nje ni cu što su Ju raj Za meč nik, Mil kin su prug ri mo ka to lič ke vje ro i spo vi je sti, 
i Mil ka Za meč nik sklo pi li brak u pra vo slav noj cr kvi u Ja go di ni jer na da le ko 
ni je bi lo ri mo ka to lič ke cr kve. Na kon pri ma nja u Ri mo ka to lič ku cr kvu, žup-

18 HDA, MPB NDH, Od sjek bo goš to vlja, ku ti ja 14, 4479-B-1941. 
19 HDA, MPB NDH, Od sjek bo goš to vlja, ku ti ja 30, 2159–B–1942. 
20 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 3917/1941. 
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nik je mo rao spo me nu te su pru žni ke Za meč nik po no vo vjen ča ti.21 Po seb nu 
mol bu kar lo vač ki žup nik pi še za Rad mi lu Dr ganc, udo vi cu po koj nog ka pe-
ta na Iva na Dr gan ca. Žup nik is ti če ka ko je Rad mi la „od ma lih no gu ga ji la 
ve li ko poš to va nje pre ma ri mo ka to lič koj cr kvi“, jer je bi la na sred njoš kol skim 
na u ka ma u jed nom ka to lič kom za vo du u Fri bur gu u Švi car skoj. Bu du ći da 
joj je su prug, ri mo ka to lik,  pre mi nuo, ži vi sa svo jim dje te tom u Kar lov cu kod 
su pru go vih ro di te lja. Ka ko je Rad mi la u ci je loj obi te lji je di na pra vo slav ne 
vje ro i spo vi je sti, žup nik mo li za njen vjer ski pri je laz, što je i odo bre no.22 Du-
bo vač ki žup nik bio je vr lo agi lan pri li kom pi sa nja mol bi za po je din ce. Mo lio 
je za Mi lo ša Do ze ta, ura ra iz Kar lov ca i nje go ve si no ve Mi lo ša i Mi o dra ga, 
pra vo slav ne kar lo vač ke ži te lje, te odri je še nje zbog bra ka u pra vo slav noj cr kvi 
za nji ho vu maj ku Ma ri cu Do zet, ko ja je bi la ri mo ka to lič ke vje ro i spo vi je sti. 
Si no vi su po ha đa li ri mo ka to lič ku cr kvu za jed no s maj kom, a otac je uvi jek 
kod bla go slo va ku ća do če ki vao ri mo ka to lič kog žup ni ka da mu oba vi taj ob-
red.23 Op će ni to pro ma tra ju ći muš kar ce iz Kar lov ca ko ji su pod no si li mol be 
za pri je laz vi dlji vo je da su u naj ve ćem bro ju slu ča je va oni bi li obrt ni ci (po-
sto la ri, ura ri, bri jač ki obrt ni ci, tr gov ci i slič no). Kod oso bi to si ro maš nih po je-
di na ca, kao na pri mjer Bog da na Bra ku sa, du bo vač ki je žup nik tra žio da ih se 
oslo bo di tak sa ko je su, ina če, mo ra li pla ća ti pri li kom pre vje ra va nja.24 Ta kvu 
je mol bu pod nio i za obi telj Jo va na Mi le u sni ća (njih če tve ro), jer su ži vje li 
sa sve ga 700 di na ra mje seč no, a što je oči to bi lo ne do volj no za bi lo ka kvu 
pri stoj nu eg zi sten ci ju.25 Ta ko đer su vr lo če sti slu ča je vi pre vje ra va nja u gra du 
Kar lov cu evi den ti ra ni u mje šo vi tim bra ko vi ma. Če sto je je dan od part ne ra 
bio ri mo ka to lik ko ji je sklo pio brak u pra vo slav noj cr kvi, dok je dru gi bio 
pra vo slav ne vje ro i spo vi je sti. Iz ta kvog bra ka, sklo plje nog u pra vo slav noj cr-
kvi, dje ca su naj češ će bi la pra vo slav ne vje ro i spo vi je sti. Osim to ga, muš kar ci 
ri mo ka to lič ke vje ro i spo vi je sti u ta kvom bra ku, vjen ča va li su se u pra vo slav-
noj cr kvi go to vo re do vi to iz ko ri sto lju blja, od no sno zbog to ga što su ra di li 
u dr žav noj slu žbi, pa su se na da li bo ljem po lo ža ju i lak šem na pre do va nju u 
slu žbi.26 Dru gi slu ča je vi skla pa nja vjer ski mje šo vi tih bra ko va u pra vo slav noj 
cr kvi bi lje že ni su u na se lji ma gdje na da le ko ni je bi lo ri mo ka to lič kih cr ka va. 

21 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 4069/1941. 
22 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 5197/1941. 
23 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 8979/1941. 
24 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 8981/1941. 
25 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol,11747/1941. 
26 Ta kav je bio slu čaj s Zvo ni mi rom Ra dol fi jem; na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest 

pre šao je zbog voj nič ke slu žbe pri li kom vjen ča nja s pra vo slav nom Sta nom Nov ko vić. NAZ, 
Nad bi skup ski du hov ni stol, 11960/1941. 
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Za ta kve je mol be iz mje šov tih bra ko va du bo vač ki žup nik imao for mu lu: 
„Otac i kćer ka su te me lji to po u če ni i iskre no že le pri stu pi ti u rkt. Cr kvu. Maj-
ka (Ka ta ri na) du bo ko ža li svoj ne pro miš lje ni čin i iskre no že li, da se po mi ri sa 
sv. Cr kvom.“27 Po ne kad do da je i iz vje sne spe ci fič no sti za ne ku od obi te lji, pa 
ta ko za oca što tra ži pri je laz, Di mi tri ja Du ki ća, na vo di ka ko je „ma li obrt nik, 
če stit, poš ten i so li dan čo vjek, a dje ca do bro od go je na“.28 Du bo vač ki žup nik 
je is pr va pod no sio mol be po je di nač no, od no sno za sva ku obi telj, ali oči to mu 
je to vre me nom po sta lo ne prak tič no, s ob zi rom na to da mu se dnev no ja vlja lo 
i po vi še de se ti na lju di za vjer ski pri je laz. 

U ka sni jim raz do blji ma ta ko du bo vač ki žup nik vi še ni je pi sao po je di-
nač ne mol be, već ih je ra dio skup no za vi še de se ti na lju di. Ta ko je ura dio 7. 
pro sin ca 1941. za 24 obi te lji i po je din ca među ko jima su ne ki bi li u vr lo ne-
za vid nom po lo ža ju. Jed na od njih bi la je Mil ka Vor ka pić, ku ća ni ca, su pru ga 
Vu je Vor ka pi ća, po sto la ra, s tro go diš njim dje te tom Dra gu ti nom. Otac obi te lji 
od ve den je „u ne po zna to“, na vo di du bo vač ki žup nik. Slič no mo li i Ma ri ja 
Br dov čak, ri mo ka tol ki nja što je sklo pi la brak u pra vo slav noj cr kvi. Osta la 
je bez su pru ga Ste ve Poš ti ća što je ta ko đe „od ve den u ne po zna to“, sa ma s 
tro je dje ce pra vo slav ne vje ro i spo vi je sti. Ona „tvr do obe ća je da će da ti brak 
kon va li di ra ti u rkt. cr kvi, čim joj se su prug Ste vo po vra ti“. Pro blem je bio 
je di no u to me što se naj ve ći broj „od ve de nih u ne po zna to“ ni ka da ni je vra tio 
svo jim ku ća ma. Ta kvi pri mje ri gdje že ne od ve de nih muš ka ra ca mo le da se 
nji ho ve obi te lji pri me u Ri mo ka to lič ku cr kvu bi li su broj ni upra vo na pod ruč-
ju Kar lov ca. Vje ro jat no su te že ne sma tra le da će na taj na čin po mo ći svo jim 
su pru žni ci ma i da će ih mo žda ta ko lak še pu sti ti iz za tvo ra ili lo go ra gdje su 
se na la zi li, od no sno da će zaš ti ti se be i svo ju dje cu da ne stra da ju na sli čan 
na čin. Ka ko je na po le đi ni do ku men ta za pi sa no aff. (afir ma tiv no), zna či da su 
svi na bro ja ni pri mlje ni u Ri mo ka to lič ku cr kvu.29 Ve ću sku pi nu pra vo slav nih 
Sr ba du bo vač ki je žup nik pre po ru čio Nad bi skup skom du hov nom sto lu 21. 
pro sin ca 1941. godine. Pre ma po i me nič nom po pi su bi lo je 120 pra vo slav nih, 
i ne ko li ko Ži do va i sta ro ka to li ka. Na po pi su se na la zi 61 pra vo slav na, če ti ri 
ži dov ske obi te lji i jed na sta ro ka to lič ka, što go vo ri o re la tiv nom od no su broj-
no sti pre vje re nih pra vo slav nih, od no sno sta ro ka to li ka i po krš te nih Ži do va. 
Du bo vač ki žup nik je, kao i u pret hod nom po pi su od 7. pro sin ca, is tak nuo ka-
ko su mu že vi vi še na bro je nih že na „od ve de ni u ne po zna to“, a za broj ne obi-
te lji što su osta le bez od ve de nih hra ni te lja ili či ji su hra ni te lji osta li bez po sla, 
du bo vač ki žup nik mo li da pri je đu „gra tis“ na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. 

27 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 9009/1941. 
28 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 11748/1941. 
29 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 21506/1941. 
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Po da tak da je od 61 pra vo slav ne obi te lji po bro je ne u ovom po pi su i kod čak  
18 ne ma hra ni te lja jer je on „ne stao“, od no sno us ta še su ga od ve le, svje do či o 
te ži ni stra da nja kar lo vač kih Sr ba to kom 1941. go di ne.30 Ne ko li ko slič nih po-
pi sa na sta lo je u kar lo vač koj žu pi Du bo vac i 1942. go di ne. Du bo vač ki žup nik 
bio je je dan od ri jet kih u Za gre bač koj nad bi sku pi ji što se usu dio na slu žbe nim 
do ku men ti ma na pi sa ti ka ko su mu že vi že na ko je mo le za pri je laz „od ve de ni 
u ne po zna to“. Go di ne 1942. vr lo se vje ro jat no već zna lo da su ti lju di usmr-
će ni, a po jam „od vo đe nja u ne po zna to“ sa svim je iz vje sno zna čio od vo đe nje 
na Ve le bit, od no sno u Ja dov no, ili u ne ki od dru gih lo go ra oda kle se uhap še ni 
vi še ni su mo gli ja vi ti.31 Či nje ni ca da je na po i me nič nom po pi su, ko ji je sa či-
nio Đu ro Za te za lo, 105 Sr ba s pod ruč ja Kar lov ca stra da lo u Ja dov nom go vo ri 
o te ži ni nji ho vog stra da nja.32

Ma nji je broj pri je la za na grad skom pod ruč ju oba vljen u osta lim kar-
lo vač kim žu pa ma. Ta ko u žu pi u Hr ne ti ću žup nik Hin ko Le sić mo li za Pe-
tra Vra nje ša, rad ni ka s Ba ni je, nje go vu dje cu To mi sla va i Bran ka i su pru gu 
Ka ti cu Vra nješ; ona je sklo pi la brak u pra vo slav noj cr kvi, ali ni je preš la na 
pra vo sla vlje.33

Pre vje ra va nja pra vo slav nih iz van gra da Kar lov ca

Iz van Kar lov ca bi lo je ta ko đer pre vje ra va nja kao što je to vi dlji vo iz 
po pi sa na po čet ku tek sta. Žu pa Pe tro vi na na la zi se iz me đu Ja stre bar skog i 
Kar lov ca i tu je ži vje lo sve ga ne ko li ko obi te lji pra vo slav ne vje ro i spo vi je sti. 
In te re sant no je da je lo kal ni žup nik na kon pre vje ra va nja obi te lji Mli na rić po-
sta vio ne ko li ko lo gič nih pi ta nja Nad bi skup skom du hov nom sto lu. Jed no od 
njih je – ka ko će se čla no vi obi te lji Đu re Mli na ri ća slu ži ti kr snim li sto vi ma 
pra vo slav ne cr kve ko joj na kon vjer skog pri je la za sre di nom lip nja 1941. vi še 
ne pri pa da ju. Dru go se od no si lo na to da li je po treb no pre ve de ne upi si va ti 
u ma ti cu krš te nih ta moš nje žu pe. Tre će, žup nik pi ta da li će Nad bi skup ski 
du hov ni stol vra ti ti nji ho ve sta re is pra ve, po sla ne zbog vjer skog pri je la za, 
i če tvr to, pi ta da li da pre vje re ne upi še u ru bri ci vjen ča nih kao mla den ce ili 
kao udov ce, jer ni su ni jed no ni dru go. Nad bi skup ski du hov ni stol imao je 
od go vo re na sva pi ta nja. Is pra ve je vra tio Đu ri Mli na ri ću, na po le đi ni kr snih 

30 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 21890/1941. 
31 Vi di po pis NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 2085/1942 ka da je u jed nom da nu 

pre vjer eno 110 pra vo slav nih Sr ba. Da na 18. si ječ nja 1942. pre vje re no je 152 pra vo slav nih 
Sr ba u is toj du bo vač koj žu pi (NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol,1523/1942). 

32 Đ. Za te za lo, jadovno,kompleksustaškihlogora1941, Be o grad 2007, str. 603–608. 
33 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 20886/1941. 
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li sto va pri je la zni ka žup nik je mo rao na pi sa ti da su do tič ne oso be pri mlje ne u 
ka to lič ku cr kvu, krš te nje je žup nik mo rao upi sa ti u knji gu pri je la za34, a u ma-
ti ci vjen ča nih je mo rao za bi lje ži ti da su slo bod nog sta le ža i u opa sci – ka da je 
brak sklo pljen u pra vo slav noj cr kvi.35 

Po se ban je slu čaj u žu pi Ja stre bar sko u ve zi sa ma lo dob nim  dje voj-
či ca ma Vi dom i Ma rom Ška lec, ro đe nim 1934, od no sno 1935. go di ne u Ban-
skim Mo rav ci ma kraj La si nje; one su se 1943. go di ne na la zi le u dječ jem do-
mu u Ja stre bar skom36. Ro di te lji im ni su bi li ži vi, a žup nik je sma trao da se 
one vi še osje ća ju ri mo ka to li ki nji ma, poš to „bo ra ve s osta lom dje com u Dječ-
jem do mu i po ha đa ju slu žbu Bož ju i mar lji vo uče na uk vje re“, pa ih je že lio 
pri če sti ti i is po vi je di ti. Uz do pis je pri lo žio do pi sni cu na ko joj nji ho va maj ka 
pri sta je da dje voj či ce pro mi je ne vje ro i spo vi jest. Oči to je nji ho va maj ka na-
kon pi sa nja do pi sni ce pre mi nu la u me đu vre me nu, a tu stoji: „Ja do zvo lja vam 
da se mo je će ri po kr ste to mi je mi lo i lje po ji po zdrav te da ji maj ka po zdra vlja 
i ra do bi ji vi di la“. Okol no sti o to me ka ko su po me nu te dje voj či ce do spi je le 
u dječ ji dom ni su ja sne. Do pi si ni ca je upu će na ča snim se stra ma u dječ jem 

34 Knji ge pri je la za su mo ra le po sto ja ti na pod ruč ju sva ke žu pe. Me đu tim, na pi ta nje 
po sta vlje no u Nad bi skup skom ar hi vu u Za gre bu od go vor je gla sio da one ni su sa ču va ne, 
od no sno da se po pi si pre vje re nih mo gu na či ni ti je di no na te me lju po pi sa pod ne še nih mol bi 
Nad bi skup skom du hov nom sto lu iz me đu trav nja 1941. i svib nja 1945. godine.

35 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 7667/1941. 
36 U dječ jem lo go ru u Ja stre bar skom pre od ga ja na su srp ska dje ca s Ko za re, te iz dru-

gih di je lo va Hr vat ske u dobi iz me đu šest i 14 go di na. Lo gor je bio smješ ten u dvo r cu Erdödy 
u Ja stre bar skom. Funk ci o ni ra nje lo go ra je za po čelo 12. srp nja 1942, a dje lo vao je do stu de-
nog iste go di ne. Na če lu upra ve lo go ra na la zi la se ča sna se stra Bar ta Pul he ri ja, a nad zor nad 
njim pro vo di lo je Mi ni star stvo udru žbe. Po čet kom srp nja 1942. iz Za gre ba je u lo gor Sta ra 
Gra diš ka upu će no 16 se sta ra Cr ve nog kri ža ka ko bi pre u ze le ne ko li ko sto ti na dje ce i pre ko 
Za gre ba ih do ve le u no vo o sno va ni dječ ji lo gor u Ja stre bar skom. Na pu to va nju do Za gre ba 
od 650 dje ce umr lo je 17, a u Za gre bu na kon ras ku ži va nja još 30; naj bo le sni ja dje ca, njih 
37, smješ te na su u bol ni ce gdje je ve ći na ta ko đer vr lo br zo umr la. U pe ri o du iz me đu srp nja 
i ko lo vo za 1942. u pet je na vra ta do ve ze no u lo gor oko 3.000 dje ce iz lo go ra Sta ra Gra diš-
ka, Ja se no vac, Ja bla nac, Ce ro vlja ni i Mla ka. Dje cu su u lo go ru  pre o bla či li u us taš ka od je la. 
Utvr đe no je da je u lo go ru oko 400 dje ce bo lo va lo od di zen te ri je, da je 300 ima lo ospi ce, 
200 je bi lo obo lje lo od ti fu sa i da je oko 200  ima lo dif te ri ju i oko 100 za uš nja ke. Pre ma do-
stup nim po da ci ma u lo go ru Ja stre bar sko umr lo je 468 dje ce, a u obli žnjem lo go ru u Do njoj 
Re ci oko 540. Broj ta kve dje ce bio bi za si gur no i ve ći da ni je bi lo Di a ne Bu di sa vlje vić, Ka-
mi la Bre sle ra i dru gih ko ji su po ma ga li u ak ci ji udo mlja va nja ma li ša na što ju je  or ga ni zi ra la 
Ta tja na Ma ri nić. Če tvr ta kor du naš ka bri ga da NOV Hr vat ske je u zo ru 26. ko lo vo za 1942. 
na pa la Ja stre bar sko i na kon kra će bor be oslo bo di la dje cu iz lo go ra, a 350 naj sna žni jih dje ča-
ka i dje voj či ca od ve la na slo bod ni te ri to rij Ko dru na. Ći ril Pe te šić, Dječjidomjastrebarsko, 
Za greb 1990; Di a na Bu di sa vlje vić, DnevnikDianeBudisavljević, Za greb 2003, Dra go je Lu-
kić, Ratidecakozare, Be o grad 1979; Ra de Mi lo sa vlje vić, Dečjiustaškilogorjastrebarsko, 
Ja go di na 2009.
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do mu u Ja stre bar skom, i oči to je upit da dje voj či ce bu du pre krš te ne na ri-
mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest već ra ni je po sto jao. U do pi su po sla nom Nad bi-
skup skom du hov nom sto lu vi dlji vo je da ni oni ni su bi li sa svim si gur ni što 
ura di ti s dje voj či ca ma jer ni su zna li tko će „jam či ti za nji hov dalj nji ka to lič ki 
uz goj i us traj nost u ka to lič koj vje ri“. Ipak, dje voj či ce su, ko li ko je su di ti pre-
ma do pi su, pri mi le ka to lič ku vje ro i spo vi jest.37 Dr An te Zde šar, vje ro u či telj u 
Dječ jem do mu u Ja stre bar skom, tra žio je još po čet kom trav nja 1945. pri je laz 
za po je di nu dje cu s Ko za re. Ta ko je, pri mje ra ra di, mo lio za de ve to go diš njeg 
Mi haj la Ba ši ća, či ja je maj ka po svoj pri li ci stra da la to kom Ko zar ske ofan-
zi ve, a otac bio na pri sil nom ra du u Nje mač koj. Pre ma ne kim vi je sti ma otac 
mu je bio ubi jen u Nje mač koj pa je vje ro u či telj ko ji je dje ča ka pro ci je nio kao 
bi strog za mo lio da ga pre ve de na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. I je da na e sto-
go diš nju Vu ko sa vu Čur gus iz oko li ce Bo san ske Du bi ce, na na go vor nje zi ne 
maj ke, slu žav ke u Ja stre bar skom, vje ro u či telj je že lio pre ve sti na ri mo ka to-
lič ku vje ro i spo vi jest. I dje voj či ce, pet na e sto go diš nju Sto ju Đu rić iz Pa kra na 
kraj Da ru va ra i dva na e sto go diš nja ki nju Sta nu Rok nić, žup nik je ta ko đer že lio 
pre vje ri ti. Na vod no su one sa me od nje ga to tra ži le i od la zi le u obli žnju ka pe-
li cu gdje su mo li le kri žni put 38

Iz svih na ve de nih po je di nač nih mol bi ja sno je da je u to vri je me bi lo 
mno go na ci o nal no i vjer ski mje šo vi tih bra ko va u ko ji ma su se su pru žni ci, za-
jed no sa svo jom dje com, kao pri pad ni ci pra vo slav ne vje ro i spo vi je sti osje ća li 
ne si gru no i ži vot no ugro že no, pa su od dr žav nih i cr kve nih vla sti tra ži li da 
pri je đu na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest. Cr kva ni je pri je či la vje r ski pri je laz 
tim lju di ma i omo gu ća va la im da bez ika kvih pro ble ma pri je đu na ri mo ka to-
lič ku vje ro i spo vi jest. Kod si ro maš nih ži te lja ri mo ka to lič ki žup ni ci su is ti ca li 
nji ho vo so ci jal no sta nje i za la ga li se za to da ne pla ća ju bi lje ge za pri je laz. Iz 
po sljed njih pri mje ra oči to je da su dje ca bi la pre vje ra va na i da je za to po sto-
jao ja san na go vor iz žu pe, od no sno od cr kve nih vla sti.

Ma sov ni pri je la zi na pod ruč ju žu pa Ka men sko, Ska ka vac i Vuk
ma nić

Za i sta ma sov ni vje r ski pri je la zi pra vo slav nog sta nov niš tva na ka to-
li čan stvo na pod ruč ju Go rič kog ar hi đa ko na ta pod u ze ti su na pred je lu dvi je 
žu pe u is toč nom di je lu Go rič kog ar hi đa ko na ta. To su žu pe Ka men sko (po bro-
ja na u su mar nim po da ci ma kar lo vač kih grad skih žu pa), Ska ka vac i Vuk ma nić 
gdje je pre vje re no 438, od no sno 823 oso ba. Ri ječ je o pre vje ra va nju kom plet-

37 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 5891/1943. 
38 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 2654/1941. 
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nih se la. Va lja na gla si ti da su se na te pri je la ze pra vo slav ni Sr bi od lu či va li 
zbog stra ha za vla sti tu imo vi nu, ali i za sam ži vot, sma tra ju ći da će na taj 
na čin sa ču va ti i jed no i dru go. O vjer skom pri je la zu u Po po vi ća Br du i okol-
nim se li ma iz vješ ta va le su i ta daš nje no vi ne. Ko tar ska oblast u Kar lov cu da la 
je do zvo lu mješ ta ni ma Po po vi ća Br da u si ječ nju 1942. da pri je đu na ri mo ka-
to lič ku vje ro i spo vi jest. U do pi su što ob u hva ća 393 oso be na kra ju pi še ka ko 
„ova ko tar ska oblast ob na la zi te me ljem ure dov ne po tvr de žup nog ure da u 
Ka men skom od 10. si ječ nja 1942. broj 24, ko jom se po tvr đu je, da su mo li te lji 
če sti ti i is prav ni gra dja ni, a u smi slu okru žni ce Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske 
od 30. srp nja 1941. broj 48.468/41 do zvo li ti za tra že ni pre laz“.39 Pre vje ra va-
nje su oba vi li re dov ni ci iz Ka men skog. Ia ko smo žu pu Ka men sko pri bro ji li 
kar lo vač kim u ovom slu ča ju na zna ča va mo ovaj grup ni pri je laz kom plet nog 
se la uda lje nog ne ko li ko ki lo me ta ra od Kar lov ca. Opis pre vje ra va nja do ne-
sen je u li stu novaHrvatska od 13. si ječ nja 1942. pod na slo vom „Vra ća nje 
vje ri svo jih dje do va“. „Ju čer pri je pod ne oba vlje no je u Ka men skom kraj 
Kar lov ca krš te nje pri je la zni ka grč ko-is toč ne vje re iz Po po vić-br da. Ovo je 
krš te nje oba vio žup nik i de kan u Ka men skom Kuč ma nić, ko ji je već pri je 
to ga iz vr šio s po vrat ni ci ma sve po treb ne cr kve ne ob re de, pa je ju če raš nji čin 
krš te nja oba vljen bez ika kvih po teš ko ća. Či nu krš te nja pre ko 400 po vrat ni ka 
pri su stvo vao je ve li ki žu pan Ve li ke žu pe Po ku plje dr. An te Nik šić, rav na telj 
žu pa nij skog re dar stva Ivan Be tle hem, po u zda nik sto že ra Dru žak, u ime za-
po vjed niš tva Us taš ke mla de ži iz Za gre ba Ru dolf Pa vlek, žup ski pro mič be ni 
iz vje sti telj prof. Fra njo Mik šić, te dru gi. Pri je sa mog či na po krš te nja po vrat-
ni ka odr žao je pri sut ni ma ve o ma to pao i li jep go vor de kan Kuč ma nić, ko ji 
je sve po zvao da svo ju za da nu ri ječ na Bož je evan đe lje dr že da bu du oda ni 
Bo gu, Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj i nje nom Po glav ni ku. Sam čin krš te nja 
tra jao je oko je dan sat i bio na da sve sve čan. Po sli je do vr še nog krš te nja ve li ki 
žu pan Ve li ke žu pe Po ku plje, dr. An te Nik šić odr žao je po vrat ni ci ma go vor, u 
ko jem je re kao da ovo ni je tek obi čan pri je laz na ri mo ka to lič ku vje ru, već su 
se po vra ti li vje ri svo jih dje do va, ko ja je bi la pra va vje ra nji ho vih pre đa. Dr. 
Nik šić je na gla sio, da je da nas doš lo vri je me, da se svi opet oku pi mo u jed noj 
vje ri, vje ri na ših dje do va. Da naš njim su či nom po vrat ka se lja ci s Po po vić-br-
da do ka za li sve tim cr kve nim ob re dom, da u nji ma ži vi vje ra nji ho vih ota ca. 
Da naš njim da nom - na sta vio je dr. Nik šić - po sta li ste rav no prav ni čla no vi 
Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske. Bu di te uvje re ni, da vas pri ma mo otvo re na sr ca 
u na še re do ve i da će mo vas pod u pri je ti na sva kom ko ra ku. Uvje ren sam, da 
će te po ka za ti, da će te bi ti u bu duć no sti za Dom i Po glav ni ka. Sprem ni! - pri-
hva ti li su svi slo žno. Po do vr še noj Sv. mi si od svi ra la je se ljač ka gla zba hr-

39 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 1508/1941.
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vat sku dr žav nu i us taš ku him nu, ko ju su svi sa slu ša li di za njem de sne ru ke. 
Po sli je to ga za dr žao se ve li ki žu pan s prat njom u du žem sr dač nom raz go vo ru 
s po vrat ni ci ma, ko ji su se vra ti li svo jim ku ća ma pod hr vat skom za sta vom, s 
ko jom su i doš li.“40 

Kom plet no se lo Ban ski Mo rav ci, ina če pod la sinj skom žu pom, tra-
ži lo je pri je laz u svib nju 1942. u žu pi u Ska kav cu. Na vod no im je od la zak 
u La si nju bio mno go da lji i ne si gur ni ji, što je la ko mo gu će, zbog to ga što su 
sre di nom 1942. go di ne par ti za ni već sti za li u se la uz de snu oba lu Ku pe pre ko 
ko jih je vo dio put od Ban skih Mo ra va ca do La si nje. Ži te lji Ban skih Mo ra-
va ca tra ži li su još 20. li sto pa da 1941. po tvr de o če sti to sti u op ći ni La si nja, 
a 5. stu de nog im je te po tvr de iz da la ko tar ska oblast u Pi sa ro vi ni. Da na 27. 
svib nja 1942. preš lo je u ri mo ka to li čan stvo 145 oso ba41, dok ih je sve ga tje-
dan i pol ka sni je preš lo još 134 (ovaj put ne ki su bi li i iz Sje ni ča ka i sa mog 
na se lja Ska ka vac).42 Ma sov ni pri je laz na pod ruč ju žu pe Vuk ma nić pod u zet 
je u trav nju 1942. Ta da su 804 oso be s pod ruč ja Do nje i Gor nje Tre bi nje, 
Ce rov ca Tu ši lo vić kog, Vuk ma ni ća i Mo ra va ca pre vje re ne na ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest. U svo jem do pi su vuk ma nić ki žup nik pi še ka ko je pret hod ni 
žup nik iz Vuk ma ni ća, po na ci o nal no sti Slo ve nac, „po bje gao u Kranj sku“, a 
ka ko je on sa da „ura dio kod mno gih što se je mo glo“. „Raz di je lio sam 200 
ka te ki za ma ma lih, tu ma čio vje ro na uk i na sve na či ne osvješ ći vao“, te je „po-
zvao fra njev ce iz Kar lov ca da do đu na ko nač no pod u ča va nje“. Is tak nuo je 
i da je „grč ko-is toč ni ži valj, do stra ho te vjer ski ne uk i za puš ten; da kad mu 
se vje ko vječ na isti na svje tlo pro tu ma či da mu zna de i su za u oku za bli sta ti“. 
Vuk ma nić ki žup nik ka že ta ko đer da „pre la zni ci stu pa ju u sve tu, na šu apo-
stol sku, ri mo ka to lič ku cr kvu – kao u je di nu la dju spa se nja, da u njoj nad ju si-
gur no ži vlje nje du šev no i tje le sno“. Na kra ju mo li da se „ovo po slan stvo čim 
pri je pri ve de kra ju na do bro bit cr kve i dr ža ve te umi re nje ubo gih pre la zni ka, 
jer ovi uvje re njem osu dju ju kri ve na zo re ko mu ni sta i čet ni ka, že le ći ži vje ti u 
krš ćan skom mi ru i uzo ri to sti“.43 Na kon us taš kih zlo či na na Pe tro voj Go ri, 38 
obi te lji iz se la Ce ro vac Tu ši lo vić ki, uda lje nog od Kar lov ca tek ne ko li ko ki lo-
me ta ra, pre vje re no je na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest44, a u istom su mje se cu 
i li isto je uči nio i iz vje stan broj pra vo slav nih iz Bre zo ve Gla ve i Tu ši lo vi ća.45 
Ra de Lju bi šić iz Tu ši lo vi ća je, na kon što je pro tje ran u Sr bi ju, u Ko me sa ri ja-

40 novaHrvatska, br. 11, 13. si ječ nja 1942. 
41 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 6545/1942. 
42 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 7016/1942. 
43 NAZ, Nad bi skup ski du hov ni stol, 4550/1942. 
44 HDA, MPB NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 44, 5887-B-1942. 
45 HDA, MPB NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 44, 6061-B-1942. 
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tu za iz be gli ce i pre se lji ni ke iz ja vio da je od re đe ni broj sta nov ni ka Tre bi nje i 
Po po vi ća Br da pre šao na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest, ali da iz Tu ši lo vi ća u 
je sen 1941. to ni ko ni je uči nio. Ta je tvrd nja zast gur no toč na, a za ka sni je pri-
je la ze Lju bi šić i ni je mo gao zna ti.46 U lip nju su na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi-
jest pre vje re ni mješ ta ni Ivan ko vi ća Se la, Bu ko vi ce, Kli pi nog Br da, Man di ća 
Se la, Kar ta li ja, Ud bi nje i Ma nje ro vi ća Se la u ko ta ru Voj nić. Po ka to li ča va nje 
je bi lo skup no, a mješ ta ni su sa mo for mal no pre vje re ni na ri mo ka to lič ku vje-
ro i spo vi jest poš to su se bo ja li od ma zde us ta ša na kon uniš ta va nja par ti za na na 
Pe tro voj Go ri.47 Či nje ni ca da su preš li na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest od re-
đe ni broj oso ba ni je spa si la od hap še nja, od vo đe nja u lo go re i, ko nač no, stra-
da nja u tim stra tiš ti ma ili na kuć nim pra go vi ma. Opis sa mog po ka to li ča va nja 
dao je žu pan Ve li ke žu pe Po ku plje Vik tor Gu tić. „Na dne 14. lip nja 1942. 
pri je pod ne pro ve den je kod ri mo ka to lič ke cr kve u Vuk ma ni ću skup ni pri e laz 
ži te lja grč ko i stoč nja ka na ri mo ka to lič ku vje ru, ko jom je zgo dom preš lo oko 
4.000 vjer ni ka se la Ud bi nje, Man di ća Se la, Kli pi nog Br da, Ivan ko vi ća Se la 
i Bu ko vi ce op ći ne Vuk ma nić, Tu ši lo vi ća i Bre zo ve Gla ve op ći ne Tu ši lo vić i 
Kar ta li ja Se la op ći ne Voj nić... Mje sto Vuk ma nić bi lo je is ki će no hr vat skim 
za sta va ma. U bli zi ni cr kve bio je po dig nut sla vo luk, pred ko jim je do 300 m 
s obje stra ne ce ste bio po sta vljen špa lir mla de ži u sli ko vi toj na rod noj noš nji. 
Po tom je go vor odr žao na čel nik op ći ne Vuk ma nić ko ji je po zdra vio žu pa na i 
re kao slje de će: ‘Vaš do la zak, ko ji da nas či ni te u ovom kra ju i po ovo me po-
slu od ve li ke je va žno sti i zna če nja za ovaj na rod i ovaj kraj u ovo me ča su, 
ka da isti kao pri e la zni ci sa grč ko is toč ne vje re na ri mo ka to lič ku vr še skup ni 
pri e laz i to na sve ča ni na čin, ko ji to či ne, ka ko sam se osve do čio sa na ro či tom 
vo ljom i ve se ljem... Da naš nji na ši sve ča ri – pri e la zni ci – iz ra zi li su ta ko đer 
svo ju že lju, da se sto pe za jed no sa osta lom bra ćom Hr va ti ma, ka to li ci ma i 
vje r ski i na ci o nal no i po li tič ki ta ko, da smo je dan na rod, jed na vje ra, jed na 
dr ža va i dao Bog, da se nji ho ve že lje na za do volj stvo svi ju nas pot pu no ostva-
re.’ Po tom je Đu ro Vu ke lić iz Do nje Tre bi nje u ime pri je la zni ka odr žao go vor 
u ko jem je me đu osta lim re kao: ‘Go spo di ne ve li ki žu pa ne, mi pri e la zni ci sa 
pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ru uči ni li smo ovaj pri e laz bez ika kvog pri-
ti ska ili na go vo ra te že ći za tim, da se hr vat ski na rod sto pi vje r ski, na ci o nal no, 
po li tič ki i go spo dar ski, jer dok to ga ne ma, ne ma pod pu no ga na pred ka...“ U 
slič nom je sti lu go vor odr žao i Vik tor Gu tić, da bi po tom žup nik iz Ska kav ca 
odr žao mi su.48 

Ma sov ni pri je la zi bi li su oči to uo bi ča je ni za pod ruč ja Ba ni je i Kor-

46 V. Đ. Đu rić, PrekrštavanjeSrba..., str. 183. 
47 HDA, MPB NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 45, 6495-B-1942. 
48 HDA, MPB NDH, Od jel bo goš to vlja, ku ti ja 46, 7018-B-1942. 

FilipŠkiljan



Годишњак за истраживање геноцида, св. 13/1, 2021.

41

du na. Ma sov na su pre vje ra va nja, sve u sve mu, bi la češ ća na pod ruč ju Ba ni je 
(Gli na, Dvor, Su nja, Hr vat ska Ko staj ni ca, Pe tri nja) i neš to rje đa na Kor du nu 
(Vr gin most, Kar lo vac). Kao i kod po je di nač nih pri je la za sta nov ni ci na bro je-
nih se la osje ća li su se na ne ki na čin zaš ti će ni uko li ko bi preš li na ri mo ka to-
lič ku vje ro i spo vi jest na da ju ći se da ta ko ne će do ži vje ti sud bi nu sta nov niš tva 
se la pod Pe tro vom go rom i ti me iskazali svo ju lo jal nost no voj dr ža vi. Ipak, i u 
se li ma či ji su sta nov ni ci ma sov no preš li na ri mo ka to lič ku vje ro i spo vi jest bi lo 
je stra da nja i od vo đe nja u lo go re u NDH. O to me svje do či po pis žr ta va fa ši-
stič kog te ro ra u Dru gom svjet skom ra tu na pod ruč ju ko ta ra Voj nić na ko jem 
se na la ze ime na i pre zi me na 77 Sr ba iz Bu ko vi ce, 13 Sr ba iz Do nje Tre bi nje, 
56 Sr ba iz Gor nje Tre bi nje, 25 Sr ba iz Ivan ko vi ća Se la, 12 Sr ba iz Kar ta li ja, 
22 Sr ba iz Kli pi nog Br da, 27 Sr ba iz Man di ća Se la, 22 Sr ba iz Po po vi ća Br da, 
53 Sr ba iz Ska kav ca, 46 Sr ba iz Ud bi nje, se dam Sr ba iz Vuk ma ni ća, 12 Sr ba 
iz Bre zo ve Gla ve, 55 Sr ba iz Tu ši lo vi ća i 51 Sr bin iz Ce rov ca Tu ši lo vić kog, a 
među njima je iz vje stan broj stra dao na kon pre vje ra va nja.49 

Zaključak

Iz sve ga iz ne se nog, mo gu će je za klju či ti da je na pod ruč ju Go rič kog 
ar hi đa ko na ta zna tan broj pra vo slav nih pre vje ren, ma kar for mal no, na ri mo-
ka to lič ku vje ro i spo vi jest. Sa svim je evi dent no da po pis sa 3.870 ime na i pre-
zi me na ni je ko na čan, a o to me svje do či i či nje ni ca da su pre vje re ni sta nov ni ci 
jed nog di je la žu pe Vuk ma nić (Man di ća Se lo, Kli pi no Br do, Ma nje ro vi ći, Ud-
bi nja...), njih oko 4.000, ka ko sto ji u iz vješ ta ju no vi na na kon nji ho va skup-
nog pri je la za, a mi ne po sje du je mo nji ho va ime na i pre zi me na, što bi mo glo 
zna či ti da, us pr kos to me što je Ri mo ka to lič ka cr kva po drob no vo di la po dat ke 
o pre vje re ni ma, za ovu sku pi nu ti po da ci ni su sa ču va ni, od no sno mo žda i ni-
su ni ka da po pi sa ni po i me nič no. Sve u sve mu, mo gu će je za klju či ti da su se 
ta kvi ma sov ni pri je la zi, ne po pi sa ni pre ci zno u do ku men ta ci ji Nad bi skup skog 
du hov nog sto la, mo gli do go di ti i na pod ruč ju ne kih dru gih žu pa u Go rič kom 
ar hi đa ko na tu, ia ko o to me ne ma pi sa nog tra ga. Da kle, naj ma nji broj pri je la-
zni ka, od no sno pod no si te lja mol bi za pri je laz s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku 
vje ro i spo vi jest na pod ruč ju Go rič kog ar hi đa ko na ta je ste 7.870 oso ba. Da ka-
ko, ne mo že mo bi ti si gur ni tko je sve od po ten ci jal nih pri je la zni ka pre vje ren, 
tj. za ko ga su sa mo pod ne se ne mol be a u bi ti ni je pre vje ren, ali iz do ku men-
ta ci je je ja sno vi dlji vo da je ve ći na pod ne se nih mol bi pri hva će na od Nad bi-
skup skog du hov nog sto la, što bi zna či lo da su oni fak tič ki to i uči ni li. Tre ba lo 

49 kotarVojnićunarodnooslobodilačkomratuisocijalističkojrevoluciji, Kar lo vac 
1989, str. 1253–1283.
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bi ta ko đer na gla si ti da po ne kad ne zna mo ko li ki je bio to čan broj čla no va 
obi te lji pri ja vlje nih za pri je laz, pa ne mo že mo sa si gur noš ću usta no vi ti to čan 
broj po ten ci jal nih pri je la zni ka ima ju ći u vi du tu okol nost. Isto dob no, mo ra 
se uka za ti i na to da vje r ski pri je la zi ni su po mo gli Sr bi ma kar lo vač kog kra ja 
da se spa si od pro go na i stra da nja i da je ve li ki broj pre krš te nih stra dao u us-
taš kim po gro mi ma na kuć nim pra go vi ma i u kon cen tra ci o nim lo go ri ma, a da 
nji ho ve ku će i imo vi na su uniš te ni u us taš kim ak ci ja ma na Kor du nu. 
 

Re zi me

Sa že tak na hr vat skom je zi ku
Au tor u ra du do no si po dat ke o pre vje ra va nji ma s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje-

ro i spo vi jest na pod ruč ju Go rič kog ar hi đa ko na ta (Kar lo vac). Na kon uvod nih na po me na o od-
no su Kra lje vi ne Ju go sla vi je i Srp ske pra vo slav ne cr kve pre ma Ri mo ka to lič koj cr kvi au tor 
iz no si po dat ke o stra da nju Sr ba na kar lo vač kom pod ruč ju 1941. go di ne. Sre diš nji dio tek sta 
po sve ćen je sta ti stič kim po da ci ma o pre vje ra va nji ma s pra vo slav ne na ri mo ka to lič ku vje ro-
i spo vi jest iz me đu 1941 i 1945. pri ku plje nim u Nad bi sku pij skom ar hi vu u Za gre bu,  te pri-
mje ri ma ta kvih vjer skih pri je la za. Ne po sto je toč ni po da ci o to me ko li ko je bi lo vje r skih pri-
je la za, ali broj od 3.870 pod ne se nih mol bi i još 4.000 za ko je ne po sto je po i me nič ni po pi si u 
ko re la ci ji s bro jem sta nov ni ka pra vo slav ne vje ro i spo vi je sti svje do či o ma sov no sti te po ja ve. 

Sa že tak na en gle skom je zi ku

Re li gi o us con ver si ons from the Ort ho dox to the Ro man Cat ho lic re li gion at the ti me 
of the NDH in the area of ar chde a co nry Go ri ca. The aut hors de als in the ar tic le espe ci ally 
with the con ver si ons from the Or to dox to the Ro man Cat ho lic fa ith in the Go ri ca ar chde a-
co nry in the pe riod from 1941 to 1945. The re se arch is ba sed on the ma te ri als from Cro a tian 
Sta te Ar chi ve and Ar chdi o ce san Ar hi ve in Za greb. The aut hor con clu des on the ba sis of a list 
of the na mes of con verts or ap pli cants for con ver sion from 17 pa ris hes of the Go ri ca ar chde-
a co nry that aro und 3.870 of the Or to dox Church mem bers ap plied for con ver sion or be ca me 
con verts, mostly in the pe riod from April 1941 to the first half of 1942. Aro und 4.000 of the 
Or to dox Chu crh mem bers be ca me con verts, but we do not ha ve list of na mes for them. 
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АлександраМишић
струч ни са рад ник Му зеја жр та ва ге но ци да, Бе о град

ТРИ ИЗ ВЕ ШТА ЈА БОГ ДА НА М. РА ШКО ВИ ЋА
О СУДБИНИ СРБА У НЕЗАВИСНОЈ ДРЖАВИ ХРВАТСКОЈ

 
Ап стракт: У овом ра ду до но си мо три из ве шта ја за ко је сма тра мо да 

осли ка ва ју зби ва ња из 1941. го ди не на про сто ру Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
– при нуд но исе ља ва ње, ге но цид и ре пре си ју. Бог дан Ра шко вић, ви ши чи нов-
ник Ми ни стар ства са о бра ћа ја Кра ље ви не Ју го сла ви је, нај пре је при ро дом свог 
по сла, а по том уз по моћ „не мач ке ве зе“ ви ше од 12 пу та бо ра вио на про сто ру 
НДХ. Пред ста вља мо ње го ва све до чан ства са чи ње на у фор ми из ве шта ја над-
лежним чла но ви ма ко ла бо ра ци о ни стич ке вла сти у Ср би ји.

Кључ не ре чи: Дру ги свет ски рат, Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска, уста-
шки ло го ри, исе ља ва ње, Ср би ја, оку па ци ја, уста нак, из бе гли це, Ми лан Не дић, 
Бог дан Ра шко вић.

По сле вој ног уда ра из ве де ног у но ћи с 26. на 27. март 1941. го-
ди не у глав ном гра ду Кра ље ви не Ју го сла ви је не мач ки Рајх је ре а го вао 
му ње ви том вој ном опе ра ци јом на па да на зва ном „Ка зна“ (Straf ge richt) 
ко ја је от по че ла у ра ну зо ру 6. апри ла. Нај ва жни ја по сле ди ца тог „блиц-
кри га“ би ла је бри са ње Ју го сла ви је са по ли тич ке кар те Евро пе и ње но 
рас пар ча ва ње та ко да  „ни кад ви ше не до би је на зна ча ју“. Би ла је то 
ка зна пр вен стве но срп ском на ро ду ко ји је Адолф Хи тлер сма трао „бан-
дом за ве ре ни ка“ и де жур ним крив цем за крах Ау стро у гар ске мо нар хи-
ји 1918. го ди не. Рас пар ча ва њем Ју го сла ви је би ла је пла ће на ло јал ност 
ре ви зи о ни стич ких су се да – Ита ли је, Бу гар ске, Ма ђар ске и Ал ба ни је.1 
Ства ра њем Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (НДХ) за до во ља вао се ви ше-
ве ков ни сан ста нов ни штва ан ти срп ске ори јен та ци је чи ја је вер ност, из-
ме ђу оста лог, би ла обез бе ђе на те ри то ри јал ним да ва њи ма па је Адолф 
Хи тлер мо гао ра чу на ти да је пи та ње Ср би је као сна жне бал кан ске др-

1 Љу бо драг Ди мић, историјасрпскедржавности, Ср би ја у Ју го сла ви ји, Но ви 
Сад, 2001, стр. 215–222.
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жа ве ски ну то са днев ног ре да исто ри је.2

Ге но цид над Ср би ма, ко ји је уста шка власт Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске спро во ди ла као др жа во твор ни про је кат, укљу чи вао је пот пу но 
уни ште ње и за ти ра ње тра го ва по сто ја ња срп ског на ро да на те ри то ри ји 
ко ју је ве ко ви ма на ста њи вао. У пе ри о ду од 10. апри ла до кра ја ав гу ста 
1941. го ди не уста шки те рор према Србима је ис по љио све сво је бит-
не од ли ке: ма сов на исе ља ва ња, хап ше ња и за тва ра ња у кон цен тра ци о-
не ого ре, ма сов ни зло чи ни (у за тво ри ма, ло го ри ма, ја ма ма, се ли ма, на 
кућ ном пра гу), сва ко днев но нај сви ре пи је на си ље и по ха ре на чи та вом 
под руч ју ко је су на се ља ва ли Ср би на те ри то ри ји но ве уста шке др жа ве.3

Ге но цид на по ли ти ка НДХ спро во ђе на је као др жав ни про је кат по 
ко јем је тре ћи ну ста нов ни штва тре ба ло уби ти, тре ћи ну пре кр сти ти док 
је тре ћи ну тре ба ло исе ли ти, а што је 15. ма ја 1941. у Го спи ћу на го ве стио 
ми ни стар Ми ле Бу дак.4 За кон ска ре гу ла ти ва ко ја је да ва ла ле ги ти ми тет 
исе ља ва њу обез бе ђе на је до но ше њем За ко на о од у зи ма њу имо ви не со-
лун ским до бро вољ ци ма тј. „За кон ске од ред бе о не крет ни на ма тзв. до-
бро во ља ца“ од 18. апри ла 1941. и по себ не на ред бе од 7. ју на да се сви 
Ср би „ко ји су се до се ли ли у под руч је НДХ по сли је 1. си јеч ња 1900 го-
ди не“, и „њи хо ви по том ци ма ко је га зва ња би ли“ морају у ро ку од 10 
да на при ја вити вла сти ма у ме сту свог бо ра ви шта.5 Тај про гон со лун ских 
до бро во ља ца (око 25.000 Ср ба) ни је ор га ни зо ван пре ко са бир них ло го ра 
не го хит ном де пор та ци јом пре ко Би је љи не а пре о ста лих 3.000 је сме-
ште но у ту злан ском и те слић ком кра ју, док су пр ви за то че ни ци у са бир-
ним ло го ри ма би ли пра во слав ни све ште ни ци они ће у нај ве ћем бро ју 
би ти де пор то ва ни пре ко ло го ра у Ца пра гу.6

У си сте ма тич ном оства ри ва њу уста шког пла на исе ља ва ња Ср ба 
ко је је до ве ло до фор ми ра ња исе ље нич ких ло го ра у Ца пра гу, Бје ло ва-

2 Bran ko Pe tra no vić, SrbijauDrugomsvetskomratu1939–1945,Be o grad, 1992, стр. 
138 (у да љем тек сту: Б. петрановић,н.д.). 

3 Fi kre ta Je lić Bu tić, UstašeinDH1941–1945, Za greb, 1977, стр. 172  (у да љем 
тек сту: Ф. Је лић Бу тић, н.д.); Јо ван Мир ко вић, „Хро но ло ги ја зло чи на (апри л–ав густ 
1941. го ди не) – при лог до ка зи ма о ге но цид ном ка рак те ру НДХ“, прилозиистражива
њузлочинагеноцидаиратнихзлочина,Збор ник ра до ва, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о-
град, 2009, стр. 11–78.

4 Вељко Ђурић Мишина, „Да је ле Миле Будак представио програм рада про-
тив Срба или је то српска пропаганда”, Годишњакзаистраживањегеноцида, 11–1, 
Крагујевац–Београд, 2019, стр. 23–50.

5Ф. Је лић Бу тић,н.д., стр. 165–167.
6 Fi lip Ški ljan, Organiziranaprisilna iseljavanjaSrba iznDH, Za greb, 2014, str. 

304–305 (у да љем тек сту: Ф. Шки љан,н.д.).
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ру и По же ги7, пре су дан тре ну так пред ста вља са рад ња НДХ и не мач ких 
вој них вла сти што је за осно ву има ла план Не ма ца да се у ци љу гер-
ма ни за ци је До ње Шта јер ске при сту пи исе ља ва њу Сло ве на ца.8 И по ред 
ове „ор га ни зо ва но сти“ исе ља ва ње је би ло пра ће но су ро во шћу уста шких 
функ ци о не ра, пљач ка ма, уби стви ма и свим об ли ци ма фи зич ког на си ља.9

Пре се ља ва ње Сло ве на ца је би ло ре ла тив но „ме то дич но“ у од но-
су на исе ља ва ње Ср ба ко ји су из сво јих до мо ва од во ђе ни но ћу и да ва но 
им је по ла са та да се при пре ме, спа ку ју до 50 ки ло гра ма имо ви не и по-
не су ма ле ко ли чи не нов ца. Ме ђу пр ви ма су од во ђе ни ис так ну ти љу ди, 

7 Са бир ни ло гор Ца праг је осно ван по чет ком ју ла а рас фор ми ран кра ја сеп тем-
бра 1941. го ди не; Ло гор у Бје ло ва ру је отво рен 10. ју ла а за тво рен кра јем но вем бра 
1941, ка да је ком пе тен ци ју над њим пре у зе ла Уста шка над зор на слу жба ко ја је из ве-
стан део пре о ста лих за то че ни ка пу сти ла, док је дру ги део упу ћен у ло гор Ја се но вац; 
Са бир ни ло гор у По же ги је осно ван 9. ју ла, иа ко је прак тич но при мао за тво ре ни ке од 
1. ју ла и по сто јао до 20. ок то бра 1941 (де фи ни тив но је за тво рен 18. но вем бра 1941. го-
ди не) – исто, стр. 305.

8 На кон фе рен ци ји у За гре бу од 4. ју на 1941. го ди не у ко јој су уче ство ва ли пред-
став ни ци уста шке др жа ве (Слав ко Ква тер ник и Мла ден Лор ко вић) и не мач ких вој них 
вла сти (Зиг фрид Ка ше) до го во ре но је, на осно ву ра ни јих пред ло га НДХ, да она на 
сво ју те ри то ри ју при ми из ве стан део ста нов ни штва из Сло ве ни је ко је су Нем ци на ме-
ра ва ли да ма сов но де пор ту ју у оку пи ра ну Ср би ју. У за ме ну је тре ба ло да НДХ исе ли у 
Ср би ју исто то ли ки број Ср ба са свог под руч ја. До го во ре но је да се пла ни ра но де пор-
то ва ње 179.000 Сло ве на ца у НДХ, од но сно Ср ба из НДХ у Ср би ју, оба ви у три фа зе, и 
то у вре ме ну од 7. ју на до 31. но вем бра 1941. го ди не. Де пор та ци ја Сло ве на ца тра ја ла 
је до 20. сеп тем бра 1941. го ди не. Из не на ђе ни уста нич ким по кре ти ма у оку пи ра ној Ср-
би ји ко ји се ја вља ју то ком ле та 1941. го ди не, Нем ци су кра јем ју ла на но вим пре го во-
ри ма са пред став ни ци ма НДХ во ђе ним у Бе о гра ду и Шап цу по ста ви ли из ри чит зах тев 
да је ди на пре ла зна гра ни ца за исе ља ва ње Ср ба из НДХ бу де Зе мун, пре ко ко је га ће, 
пре ма утвр ђе ном пла ну, пре ла зи ти сви тран спор ти. На кон фе рен ци ји у За гре бу од 18. 
ав гу ста оба ве сти ли су пред став ни ке НДХ да се осет но сма њу је пла ни ра ни број Сло ве-
на ца ко је је тре ба ло исе ли ти у НДХ, те да исто та ко тре ба сма њи ти и број Ср ба што их 
НДХ исе ља ва у Ср би ју. Пред став ник НДХ на кон фе рен ци ји О. Ту ри на ин си сти рао је 
на то ме да НДХ, без об зи ра на то што Нем ци сма њу ју број де пор то ва них Сло ве на ца, 
има пра во да исе ли до го во ре ни број Ср ба. Ме ђу тим, не мач ки пред став ник је из ја вио 
да ће не мач ки за по вед ник у Ср би ји при ми ти оно ли ко Ср ба из НДХ ко ли ко  Сло ве на ца 
буде пре се ље но у НДХ. На иду ћој кон фе рен ци ји од 22. сеп тем бра 1941. одр жа ној у 
За гре бу Нем ци су из ја ви ли да се исе ља ва ње об у ста вља и да ће при ми ти са мо још оне 
Ср бе ко ји се на ла зе у уста шким ло го ри ма. Ра ди ло се укуп но о 3.200 осо ба у ло го ри ма 
у Бје ло ва ру, По же ги и Ца пра гу –  Ф. Је лић Бу тић, н.д., стр. 168–172.

9 Уз по је ди нач не смрт не слу ча је ве тре ба ис та ћи два ма са кра: 26. ав гу ста ка да 
је у при ли ком по бу не у по же шком ло го ру уби је но 438 за тво ре ни ка, а већ су тра дан на 
мо сту из ме ђу Бо сан ског и Сла вон ског Бро да, при ли ком упу ћи ва ња у по же шки ло гор 
уби је но је 65 Ср ба из се ла Гр ка и Лу ча на – Ф. Шки љан,н.д.,стр. 305; Ми о драг Бје лић, 
СабирниусташкилогоруСлавонскојпожеги1941.године,Бе о град, 2008.
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пра во слав ни све ште ни ци са сво јим по ро ди ца ма а по том ста нов ни ци од-
ре ђе них се ла ка ко би се уни штио кон ти ну и тет на се ља ва ња.10 Нај ве ћи 
број исе ље них био је из ко та ра Гру би шно По ље (2.717), Бје ло вар (2.037), 
Ба ња Лу ка (1.807), Пе три ња (807) и Ви ро ви ти ца (736).11

Углед на исто ри чар ка Фи кре та Је лић Бу тић на во ди не мач ке по-
дат ке по ко ји ма се у Ср би ји кра јем ју ла на шло око „137.000 бје гу на ца 
и исе ље них Ср ба из НДХ, али бу ду ћи да сви ни су би ли при ја вље ни ње-
мач ким вла сти ма, сма тра ло се да тај број из но си око 180.000“.12 Пре ма 
по да ци ма до ко јих је до шао исто ри чар Фи лип Шки љан за „два и пол 
мје се ца по сто ја ња исе ље нич ких ло го ра из њих је ор га ни зи ра но исе ље но 
у Ср би ју 14.365 осо ба и то из ло го ра Ца праг 5.198, из ло го ра Бје ло вар 
4.700 а из ло го ра По же га 4.467 осо ба“.

Шки љан на во ди по да так Ко ме са ри ја та за из бе гли це Ср би је да је у 
Ср би ји у мар ту 1942. еви ден ти ра но укуп но 80.113 из бе глих и ор га ни зо-
ва но при сил но исе ље них особа из НДХ док је у ок то бру 1944. у срп ском 
ко ме са ри ја ту за из бе гли це би ло еви ден ти ра но укуп но 118.641 из бе гли ца 
из НДХ.13 На ве де не бро је ве не тре ба узи ма ти као ко нач не по што се ве-
ли ки део из бе гли ца ни је при ја вио у еви ден ци ју про на ла зе ћи сме штај код 
ро ђа ка, а део прог на них је од ве ден на рад у Тре ћи рајх.

Што се ти че те ри то ри је оку пи ра не Ср би је, од лу чу ју ћу уло гу у 
ак ци ји и ор га ни за ци ји пре се ље ња Сло ве на ца има ла је Ein sat zgrup pe 
за Ју го сла ви ју (EG) по што је пре се ља ва ње спро во ђе но у над ле жно сти 
SS-а, а уз са рад њу ор га на Si po и SD-а. За EG пре се ља ва ње је има ло и 
из ве стан из ра зи то без бед но сно-по ли циј ски зна чај, јер се мо гло прет по-
ста ви ти да ће Сло вен ци на сил но пре се ље ни, у еко ном ски и по ли тич ки 
те шко при ти сну ту Ср би ју, без ика квих усло ва за нор ма лан жи вот, са-
свим при род но пред ста вља ти жа ри ште не за до вољ ства и от по ра про тив 
оку па то ра. Вил хелм Фухс14 је по ло жај ко ме са ра за пре се ље ња при Вој-

10 Сте ван К. Па вло вић, Хитлеровновиантипоредак,ДругисветскиратуЈуго
славији,Бе о град, 2009, стр. 50 (у да љем тек сту: С. К. Па вло вић,н.д.)

11 Ф. Шки љан,н.д., стр. 306.
12 Ф. Је лић Бу тић,н.д., стр. 170.
13 Ф. Шки љан,н.д., стр. 306–308.
14 Wil helm Fuchs (1898–1947), SS-пу ков ник, обер фи рер, шеф Опе ра тив не гру пе 

„Ср би ја“. Члан NSDAP и SS-a по стао је 1932. го ди не. Од 1933. ра дио је у Ми ни стар-
ству ис хра не, да би 1937. по стао ру ко во ди лац SD (пар тиј ске оба ве штај не слу жбе) у 
Дре зде ну, па у Бра ун швај гу. У пр вој по ло ви ни 1940. као ви со ки офи цир Опе ра тив не 
гру пе био је у Пољ ској, у Кра ко ву, па је по том радио као шеф ин спек тор у Вој ном под-
руч ју Ха но вер-Бра ун швајг, ода кле је, по на ло гу Рај хан дра Хај дри ха до шао у Ср би ју. 
Ја ну а ра 1942. за ме нио га је SS-пу ков ник др Ема ну ел Ше фер. Фукс од ла зи у Ле то ни ју 
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ном за по вед ни штву Ср би је, по ве рио SS-ма јо ру Ерн сту Вајн ма ну15. Ова 
уста но ва де ло ва ла је у са рад њи са Ге не рал ним ко ми те том за на се ља ва-
ње де пор то ва них Сло ве на ца фор ми ра ним 24. ма ја.16 Чи ни ли су га пред-
став ни ци ви ше ко ме са ри ја та: фи нан си ја, при вре де, со ци јал не по ли ти ке 
и на род ног здра вља, уну тра шњих по сло ва, са о бра ћа ја и гра ђе ви нар ства 
и иза бра ни при пад ни ци оку па тор ске вла сти. У кон тро ли ра да Вајн ман је 
имао по себ ну уло гу ко ја је об у хва та ла, осим оста лог, и да во ди ра чу на 
о оства ре њу по ли циј ско-без бед но сних зах те ва у ве зи са пре се ља ва њем. 
Слу жбе ни на зив Вајн ма но ве функ ци је био је Ver bin dun gsfu e hrer / Be-
fehlsha ber I, скра ће но VB I и, по ред на ве де ног, био је над ле жан и за по-
је ди нач на пресељавaња од но сно исе ља ва ња, а ње му су упу ћи ва ни из ве-
шта ји о звер стви ма у НДХ.17 Упо ре до са овом де лат но шћу EG је, пре ко 
сво је аген ту ре, спроводила не пре кид ну кон тро лу ко ла бо ра ци о ни стич ке 
упра ве, од вр ха до нај ни жих ор га на, и има ла мо гућ ност да у мно гим, а 
на ро чи то у пер со нал ним пи та њи ма на мет не сво ју по ли тич ку ли ни ју.18

Ка ко су у Ср би ју при сти за ле де се ти не хи ља да Ср ба из раз ли чи тих 
кра је ва Ју го сла ви је, схва ти ло се да по сто је ћи Ге не рал ни ко ми тет ни је у 
ста њу да ис пу ни оба ве зе, па је 6. ју ла од лу че но да се име ну је из ван ред ни 

па по но во у Бра ун швајг да би из ве сно вре ме про вео и у НДХ у Опе ра тив ној гру пи Е. 
Од но вем бра 1944. шеф је Ге ста поа у Остлан ду, у Укра ји ни. Пре су дом Вој ног су да у 
Бе о гра ду од 22. де цем бра 1946. осу ђен је, као рат ни зло чи нац, на смрт. Као шеф Опе-
ра тив не гру пе (Ein sat zgrup pe) био је од го во ран за смрт сто ти не Је вре ја и Ср ба. („Ја сам 
за стре ља ње слао Је вре је да бих по ште део Ср бе, а Ср бе сам слао са мо он да ка да је тре-
ба ло по пу ни ти број, јер ни је би ло до вољ но Је вре ја“, ци нич но је из ја вио пред су дом 9. 
де цем бра 1946). Си мо Ц. Ћир ко вић, КојекоуНедићевојСрбији1941–1944, Бе о град, 
2009, стр. 493–494 (у да љем тек сту: С. Ћир ко вић, н.д.).

15 Ernst We in mann (1907–1946), SS-ма јор, по обра зо ва њу је био зуб ни ле кар. 
Од 1927. го ди не је члан на ци стич ке стран ке (NSDAP). У EK Si po und SD, доц ни је цен-
тра ли BdS-a у Бе о гра ду, био је од апри ла 1941. до ав гу ста 1943. го ди не. На под руч ју 
Кра ље ви не Ју го сла ви је на шао се 1940. ка да је био за ду жен за пре се ље ње Не ма ца из 
Бе са ра би је и Гор ње Бу ко ви не. Под оку па ци јом био је офи цир за ве зу BdS-а (Ge sta po) с 
ру ко вод ством оку па ци о не вој не упра ве. Као ви со ки офи цир уче ство вао је у до но ше њу 
опе ра тив них ме ра по гу бље ња Је вре ја. Ју го сло вен ска др жав на ко ми си ја за рат не зло-
чи не про гла си ла га је рат ним зло чин цем („Hen ker von Bel grad“). Стре љан је у гру пи 
за јед но с Вил хел мом Фук сом, Хан сом Хел мом и Лу дви гом Тајх ма ном – С. Ћир ко вић, 
н.д., стр. 88.

16 ЕкспозеКомесаријатазаизбеглицеипресељеникечлановимаСаветодавног
одбора (у да љем тек сту: ЕкспозеКомесаријата...)  – Ар хив Срп ске пра во слав не цр-
кве, не ре ги стро ва но.

17 nemačka obaveštajna služba, tom 4, Be o grad, 1959, стр. 397–398, 414–415, 
500–501.

18исто, стр. 412–413.
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опу но мо ће ни ко ме сар за из бе гли це и пре се ље ни ке.19 При пад ни ци оку-
па то р ске упра ве да ли су са гла сност за име но ва ње пен зи о ни са ног пот пу-
ков ни ка ин же ње ра Ан дре По по ви ћа за из ван ред ног ко ме са ра.20 По по вић 
је остао на тој функ ци ји до 20. ок то бра 1941. го ди не.

Про ме на ко ла бо ра ци о ни стич ке упра ве у Ср би ји спро ве де на је 30. 
ав гу ста сме ном Са ве та ко ме са ра, по ста вља њем ге не ра ла Ми ла на Не ди-
ћа и име но ва њем Ми ни стар ског са ве та. У тим окол но сти ма за по чео је 
но ви пе ри од ор га ни за ци о ног раз во ја Ко ме са ри ја та за из бе гли це и пре-
се ље ни ке, па је 20. ок то бра 1941. го ди не уме сто до та да шњег ко ме са ра 
име но ван но ви – То ма Мак си мо вић.21 Три да на ка сни је до не та је по себ на 
уред ба, ко ју је пот пи сао пред сед ник вла де Ми лан Не дић, о ста вља њу 
но вог те ла под ди рект ну кон тро лу Ми ни стар ског са ве та.22 

До ла зак не ко ли ко сто ти на хи ља да Ср ба у Ср би ју при мо рао је вла-
ду Ми ла на Не ди ћа да рад Ко ме са ри ја та учи ни де ло твор ни јим и функ ци-
о нал ни јим па је 24. де цем бра 1941. го ди не осно ван Са ве то дав ни од бор 
при Ко ме са ри ја ту за избе гли це. Са ве то дав ни од бор имао је 12 чла но ва 
а по ло ви на их је би ла из ре до ва из бе гли ца. Ми сли ло се да ће они сво-
јим ис ку ством и са ве ти ма по мо ћи комесару Мак си мо ви ћу да лак ше ру-
ко во ди по сло ви ма од оп штег на ци о нал ног зна ча ја. Оба ве зе но вог те ла 
од но си ле су се на пи та ња сме шта ја и за по шља ва ња из бе гли ца и на до-
ку мен то ва ње слу ча је ва фи зич ког на си ља над из бе гли ца ма пре њи хо вог 
до ла ска у Ср би ју.

Основ ни за да так Ко ме са ри ја та са сто јао се у при хва ту пресељеника 
и из бе гли ца, ста ра њу око њих, њи хо вом рас по ре ђи ва њу, раз ме шта ју и 
упо сле њу. Сме штај и ис хра на па да ли су на те рет оп шти на па је та ко 
бе о град ска оп шти на опо ре зо ва ла по се ти о це јав них ло ка ла тзв. исе ље-
нич ким ди на ром док је сва ки се о ски до ма ћин био ду жан да из дво ји 1% 

19 „ЕкспозеКомесаријата...“
20 Нововреме, 27. јун 1941.
21 То ма Мак си мо вић (1895–1958) за по чео је као рад ник у фа бри ци обу ће „Ба та“ 

у Бо ро ву, по том је име но ван за ди рек то ра фа бри ке. Пред Дру ги свет ски рат на ла зио 
се на че лу оп шти не. На кон ус по ста вља ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске ухап шен је и 
при тво рен као и мно ги углед ни Ср би из Ву ко ва ра и око ли не. Ус пео је да по бег не из 
за тво ра и да у ма си из бе гли ца до ђе у Ср би ју. По за вр шет ку ра та Мак си мо вић је био 
ухап шен од при пад ни ка но ве (ко му ни стич ке) вла сти и осу ђен на пет го ди на за тво ра уз 
кон фи ска ци ју имо ви не и гу би так гра ђан ских пра ва – Си мо Ц. Ћи р ко вић, КојекоуНе
дићевојСрбији1941–1944, Бе о град 2009, 305; Срђан Цветковић, измеђусрпаичекића,
књигапрва,ликвидација”народнихнепријатеља”1944–1953, Београд 2015, стр. 367.

22 „Ства ра ње Са ве то дав ног од бо ра при Ко ме са ри ја ту за из бе гли це“, Нововре
ме, 24. де цем бар 1941, стр. 6. 
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укуп ног ро да пше ни це за из бе гли це и пре се ље ни ке.23

Ср би ко ји су се на ла зи ли бли зу гра ни ца НДХ спа са ва ли су се бек-
ством пре ко Дри не и Са ве у оку пи ра ну Ср би ју или су пре ла зи ли у при-
мор ске обла сти под ита ли јан ском оку па ци јом, док су оста ли, ко ји ни су 
же ле ли да са че ка ју уста шки нож, по тра жи ли скло ни ште у шу ма ма и пла-
ни на ма. По чет но па нич но бек ство од уста шког но жа вре ме ном се пре-
тва ра у сти хиј ску по бу ну и те жњу за осве том ко ја је бук ну ла по чет ком 
ју на у ис точ ној Хер це го ви ни и про ши ри ла се, сход но ду гој уста нич кој 
тра ди ци ји, на Ли ку, Кор дун, Ба ни ју, Ро ма ни ју, Ма је ви цу и Озрен, на го-
ве шта ва ју ћи ти ме бу ду ћу трај ност от по ра.

Кра јем ју ла срп ски уста ни ци у пла ни на ма от по че ли су на па де на 
вој не сна ге НДХ и тада до ла зи до пр вог њи хо вог кон так та с ита ли јан-
ском вој ском на тро ме ђи Дал ма ци је, Бо сне и Хр ват ске. Ср би су тра жи ли 
хра ну, му ни ци ју и за шти ту, ста вља ју ћи до зна ња да се не бо ре про тив 
Ита ли ја на ко ји су се обрели у уна кр сној ва три. Ка да би се на шли у си-
ту а ци ји да то мо гу да учи не ита ли јан ски вој ни ци су ре а го ва ли спон та-
но и пре ко ра чи ва ли на ре ђе ња да би спа с ли де цу и стар це. Офи цир ска 
за кле тва об у хва та ла је „за шти ту не на о ру жа них“ и они су то на во ди ли 
као сво је оправ да ње. Фо то гра фи са ли су и сни ма ли фил мо ве ка ко би до-
ку мен то ва ли ужа се ко ји ма су би ли оче ви ци док је ита ли јан ска штам па 
од ав гу ста 1941. об ја вљи ва ла ве ро до стој не из ве шта је са те ре на а ме ђу 
ау то ри ма су би ли Ко ра до Цо ли24 из бо лоњ ског днев ног ли ста ilrestodel
carlinoи Кур цио Ма ла пар те25, ко ји је пи сао ре пор та же за лист ilcorriere
dellaseraиз Ми ла на, што му је по слу жи ло као пред ло жак за про сла вље-
ни ро ман kaputt.26

Ср бо фил ску по ли ти ку Ита ли ја на под сти ца ли су жр тве уста ша 
схва та ју ћи је као је ди ну од бра ну али и срп ски пред рат ни по ли ти ча ри 

23Б.петрановић,н.д., стр. 463–464. 
24 Cor ra do Zo li (1877–1951), уче сник у оку па ци ји Фе за на у Ли би ји, био је управ-

ник Ита ли јан ске упра ве за Квар нер Га бри је ла Да нун ци ја. Од 1923. до 1926. као ви со-
ки опу но мо ће ник ита ли јан ске ко ло ни је бо ра ви у да на шњој Со ма ли ји, да би из ме ђу 
1928. и 1930. оба вљао функ ци ју гу вер не ра ита ли јан ске ко ло ни је Ери тре је. У пе ри о ду 
од 1933. и 1943. на ла зио се на ме сту ди рек то ра Ита ли јан ског ге о граф ског дру штва што 
му је омо гу ћа ва ло пу то ва ња ове ко ве че на у пу то пи сним но вин ским члан ци ма, али и 
пред ста вља ло и по кри ће за оба ве штај ни рад.

25 Cur zio Ma la par te био је псе у до ним Kur ta Eric ha Suckertа (1898–1957), пи сца, 
дра ма тур га, но ви на ра, јед ног од нај кон тро верз ни јих ита ли јан ских ау то ра пред рат ног 
и по сле рат ног пе ри о да. Свет ску сла ву је сте као ро ма ни ма kaputtи Кожа,као и де лом 
Техникадржавногудара.

26 К. С. Па вло вић, н.д., стр. 58–59.
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ко ји су на шли уто чи ште на ита ли јан ској оку пи ра ној те ри то ри ји где су 
на сто ја ли да обез бе де по вра так Хр ват ске ју жно од Ку пе и Са ве под власт 
Ита ли је. Нем ци су би ли ан га жо ва ни на Ис точ ном фрон ту и мо ра ли су 
да се по све те гу ше њу устан ка у Ср би ји, па су би ли спрем ни да пре-
пу сте Ита ли ји кон тро лу над де лом НДХ, што је до ве ло до ре о ку па ци је 
де ми ли та ри зо ва не зо не у ра ну је сен 1941. го ди не. У тим окол но сти ма 
ита ли јан ски вој ни ци и офи ци ри по мо гли су у спа са ва њу срп ског на ро да 
од уста шких зло де ла. То је мо гу ће ту ма чи ти на ви ше на чи на, по себ но 
ме сто ту за у зи ма ре ал ни ин те рес ита ли јан ске по ли ти ке ко ја је тра жи ла 
про тив те жу НДХ у за ле ђу ита ли јан ске оба ле ра ди при пре ме свог про ди-
ра ња у По ду на вље.27

***
За раз ли ку од за пад них кра је ва у ко ји ма су уста нак и збег би ли 

из ну ђе ни по тре бом спа са ва ња го лог жи во та, от пор у оку пи ра ној Ср би ји 
је кра јем ле та и по чет ком је се ни 1941. до био на ма сов но сти и по при мао 
ор га ни зо ван ка рак тер под два вођ ства што ће ре зул ти ра ти ства ра њем је-
ди не сло бод не те ри то ри је у Евро пи. Не мач ке сна ге су, због отва ра ња 
Ис точ ног фрон та, у оку пи ра ној Ср би ји би ле све де не на тре ће по зив це 
а се ља ци су по сле же тве кре ну ли у шу ме и при дру жи ли се пр вим ге-
рил ци ма на ко је би на и шли. Та ко се срп ски на род по дру ги пут за шест 
ме се ци су прот ста вио не мач ком но вом по рет ку. Усле ди ла је и ин тер на ци-
о на ли за ци ја от по ра до ла ском ме шо ви те бри тан ско-ју го сло вен ске ми си је 
са ка пе та ном Ви ли ја мом Би лом Т. Хад со ном до чега је дошло по сле ва-
па ја Јо си фа Ви са ри о но ви ча Џу га шви ли ја Ста њи на по чет ком сеп тем бра 
1941. да Бри тан ци што пре отво ре дру ги фронт у Фран цу ској или на 
Бал ка ну, чи ме су Бри тан ци у срп ском слу ча ју од сту пи ли од ра ни је про-
кла мо ва не по ли ти ке ан тан ти зма ко ја је ва жи ла за оста так Евро пе.28

Иа ко је пр ва не мач ка од ма зда у Ср би ји спро ведена још 17. апри-
ла 1941. у Ве ли ком Беч ке ре ку  а пр ви зло чин по чи њен 21. апри ла у се лу 
До њи До брић, на гра ни ци Ма чве и По це ри не, ин тен зи тет ре пре са ли ја 
се уве ћа ва од сре ди не ле та. Ста нов ни ци Бе о гра да су по себ ном уред бом 
од 30. ју ла при мо ра ни да Не мач кој пла те сво је вр сну рат ну ште ту па је 
град био оба ве зан да ис пла ти 10 ми ли о на ди на ра кон три бу ци је. Уред-
бом вој но у прав ног ко ман дан та Ср би је о по о штра ва њу ка зни од 11. ју ла 
1941. го ди не за ма ко је ис по ља ва ње не по кор но сти или би ло ка квог не-
за до вољ ства, укљу чу ју ћи ту и не до ла зак на по сао, би ле су пред ви ђе не 

27 Б. Пе тра но вић, н.д., стр. 126–128.
28 исто, стр. 272.

АлександраМишић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 13/1, 2021.

51

смрт на ка зна или ро би ја. Ова уред ба ство ри ла је уз то мо гућ ност да се 
чак и за сум њу или за по ку шај из рек не ка зна пред ви ђе на за по чи ње но 
де ло. Пр во јав но ве ша ње та ла ца у Бе о гра ду спро ве де но је 17. ав гу ста, 
али су не ду жни ве ша ни и у Ужи цу, Пр ња во ру у Ма чви, Аран ђе лов цу, 
Кра гу јев цу, Шап цу и дру гим ме сти ма.29 Не мач ка је би ла за у зе та ра то ва-
њем на Ис точ ном фрон ту и није јој од го ва ра ло да на ов да шњем про сто-
ру ан га жу је вој не сна ге већ се на да ла да ће от пор су зби ти по мо ћу про-
ши ре ња бу гар ске оку па ци о не зо не, бру тал них ре пре са ли ја, ангажовања 
фолк сдој че ра и ја ча ња до ма ћих ко ла бо ра ци о ни ста што ће ре зул ти ра ти 
име но ва њем ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа за пред сед ни ка срп ске вла де 29. 
ав гу ста 1941. го ди не. У вре ме при хва та ња ове не за хвал не ду жно сти, Не-
дић је био упо знат са мо гућ но шћу да се Ср би ја на си лу уми ри и по де ли 
ме ђу бал кан ским са ве зни ци ма Тре ћег рај ха. Он се су о ча вао и са не мач-
ком од луч но шћу да са ми не ми ло срд но при сту пе од ма зди над це лим срп-
ским на ро дом.30 Пе ри од бо рав ка ге не ра ла Фран ца Бе меа у Бе о гра ду од 
19. сеп тем бра до 7. де цем бра 1941. пред ста вља нај те же раз до бље у то ку 
оку па ци је Ср би је.31 Усле ди ли су ма сов не од ма зде и стре ља ња што ће 
свој вр ху нац до сти ћи у сеп тем бру и ок то бру на го ве шта ва ју ћи прет њу 
пот пу ног за ти ра ња.

Кра јем 1941. го ди не уста нак је био угу шен и тре ба ло је при сту-
пи ти но вој из град њи оку па ци о не вла сти.32

29 Ко ста Ни ко лић, СтрахинадауСрбији1941–1944,свакодневниживотпод
окупацијом, Бе о град, 2002, стр. 37–50.

30 Ми лан Не дић ни је био чо век фа ши стич ких схва та ња, али је ду бо ко ве ро вао 
да не мач ком на ро ду при па да бу дућ ност не узи ма ју ћи у об зир Хи тле ро ву па то ло шку 
ср бо фо би ју и ра си стич ку дис кри ми на ци ју Сло ве на ко јима је била намењена улог „гно-
ји ва за не мач ке њи ве“. За Нем це је Не дић био при хва тљив, са мим тим што је ве ро вао 
у не мач ку по бе ду. По ста вља ју ћи на че ло оку па ци о не упра ве ути цај ног срп ског на ци-
о на ли сту, Нем ци су уда ри ли клин пар ти зан ско-чет нич кој са рад њи а на дру гој стра ни 
су прот ста ви ли по кре ту Дра же Ми ха и ло ви ћа је дан на ци о на ли стич ки про је кат под сво-
јим над зо ром – Б. Пе тра но вић, н.д., стр. 219–225.

31 Mu ha rem Kre so, njemačkaokupacionaupravauBeogradu1941–1944, Be o grad, 
1979, стр. 163 (у да љем тек сту: М. Кре со, н.д.).

32 По што је Дра го љуб Дра жа Ми ха и ло вић распу стио од ре де и људ ство упу-
тио ку ћа ма он је сво јим ко ман дан ти ма пре по ру чио са рад њу са Не ди ће вим сна га ма 
као јед на од оп ци ја за сна ла же ње на те ре ну усред пр ве рат не зи ме и пред по ја ча ним 
по те ра ма и ре пре сив ним ак тив но сти ма оку па то ра. Ти ме се до ла зи до по чет ка про це са 
легализацијечетника, од но сно при вре ме ног ула ска де ла Ми ха и ло ви ће вих је ди ни ца у 
са став ору жа них (пред Нем ци ма ле гал них) сна га вла де ге не ра ла Не ди ћа. Исто вре ме-
но се од ви јао и про цес ле га ли за ци је пар ти за на по на ло гу са мог вр ха Комунистичке 
партије Југославије и пар ти зан ског вођ ства у Ср би ји. Ја сно је да ту није била реч о 
трај ној про ме ни стра не већ је по сту пље но крај ње праг ма тич но – кри зне мо мен те је 
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Ми лан Не дић је фе бру а ра 1942. упу тио пи смо Ха рол ду Тур не ру, 
оба ве шта ва ју ћи га да се у хр ват ској др жа ви на ла зе срп ски са пле ме ни ци 
у ло го ри ма у Ја се нов цу, Да ни ци код Ко прив ни це, Но вој Гра ди шки и Па-
кра цу, Сла вон ској По же ги, Ја стре бар ском и Ло бор гра ду (же не и де ца). 
Упо зо ра вао је не мач ког функ ци о не ра да глад и зи ма од но се не ду жни ма 
жи во те. С по зи вом на ње го ву „пле ме ни ту не мач ку ду шу“ тра жио је да 
бу ду пред у зе те ме ре ка ко би се овим „стра дал ни ци ма“ по сла ла по моћ у 
ло го ре (жи вот не на мир ни це, ру бље и оде ло), по сред ством срп ског и не-
мач ког Цр ве ног кр ста. Не дић је Тур не ру упу ћи вао пи сма и то ком апри-
ла, ју на и ав гу ста 1942, али ни је до шло до олак ша ња по ло жа ја срп ског 
на ро да у НДХ.33

***
Лич ност Бог да на Ра шко ви ћа ни је ин те ре со ва ла исто ри ча ре па се 

о ње му ве о ма ма ло зна: пра во слав не ве ро и спо ве сти, ро ђен је 23. ја ну а ра 
1907. го ди не у Ћу при ји као пр во де те од оца Ми ло ра да, ин жи њер ског 
по руч ни ка, и мај ке Љу би це. Оже нио се 1931. го ди не Ма ром, ћер ком про-
фе со ра гим на зи је Дра го ми ра Гли ши ћа и Да мјан ке из Бе о гра да. Био је 
ми ран, при се бан, тих и скро ман, дру же љу бив, искрен, ле пог вла да ња, 
уч тив, здрав, на ро чи то је па зио на сво је до сто јан ство. Имао је сме ђе ко-
су и бра он очи, бри јао је бра ду и бр ко ве, до бро је био раз ви јен, пред срп-
ског го во рио је и не мач ки је зик. За вр шио је са до брим успе хом Др жав ну 
са о бра ћај ну же ле знич ку шко лу у школ ској 1926/27. го ди ни. За по слио се 
у Ми ни стар ству са о бра ћа ја и вре ме ном на пре до вао у зва њи ма.

Од лу ком Пред сед ни штва Ми ни стар ског са ве та (М.С. бр 1920-43) 
од 30. ју ла 1943. го ди не био је пен зи о ни сан.

Иза Ра шко ви ћа је оста ло де се так из ве шта ја о ак тив но сти ма на 
те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. Због са др жа ја од лу чи ли смо се 
за три од тих из ве шта ја.

***
Пр ви при лог пред ста вља из ве штај ко је је Бог дан Ра шко вић до-

ста вио Ми ла ну Не ди ћу 17. сеп тем бра 1941. го ди не.34

тре ба ло ис ко ри сти ти да се пре жи ви, оја ча и ути че на усме ра ва ње ак ци је пре ма ри ва-
ли ма – Ne ma nja De vić, „Le ga li za ci ja par ti za na u Sr bi ji 1941–1942“,istorija20.veka, god. 
39, I/2021, стр. 1–18.

33 Б. Пе тра но вић, н.д., стр. 470.
34 Вој ни ар хив, НДХ, к. 61, рег. бр. 17/12-2, 4, 6. Пре пис ре фе ра та до ста вио 

је При јав ни уред хр ват ског до мо бран ства у Зе му ну 8. ок то бра 1941. го ди не Глав ном 
сто же ру Ми ни стар ства хр ват ског до мо бран ства уз из ве штај о си ту а ци ји у Ср би ји. До-
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У из ве шта ју Ра шко вић на во ди да је на пу ту био са не мач ким под-
о фи ци ром Ге фрај те ром Фран цом Шпин дле ром, по пи са ном на ре ђе њу 
вој ног за по вед ни ка не мач ке вој ске у Ср би ји, а на мол бу и зах тев ми ни ста-
ра го спо де Ду ша на Пан ти ћа35, Алек сан дра Цин цар-Мар ко ви ћа, Ми ла на 
Ул ман ског, Ду ша на Ле ти це и дру гих не и ме но ва них углед них лич но сти 
из срп ских и не мач ких кру го ва. То му је био че твр ти бо ра вак у НДХ по-
во дом „спа са ва ња нај бо љег цве та срп ства од ру ку хр ват ских уста ша“. 
Из ра жа ва ју ћи пр вен стве ну за хвал ност за по вед ни ку не мач ке вој ске Дан-
кел ма ну и ко ман дан ту оба ве штај не слу жбе у Ср би ји го спо ди ну Фур сте-
ру, Бо ган Ра шко вић на во ди да је ми си ју пре у зео „из сво је лич не ини ци-
ја ти ве, без ика кве на гра де“. Да ље у свом из ве шта ју Ра шко вић се по зи ва 
на ис ка зе „не мач ких упу ће них кру го ва“ и на во ди да су по се ти ли ло го ре 
Ја се но вац, Кра пје и Ко при ви цу. У Ја се нов цу су, по ред „Ср ба чи ја име на 
су уне та у по се бан спи сак ко ји иде као при лог овог из ве шта ја“, за те кли 
и 50 Не ма ца, чла но ва не мач ког Кул тур бун да, па мо ли За по вјед ни штво 
не мач ке вој ске у Ср би ји за њи хо во осло бо ђе ње. Да ље се у пи сму ис ти че 
да „ору жа на ак ци ја Ср ба по шу ма ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској ни-
је до шла као по сле ди ца не ке по ли тич ке бор бе из ме ђу Не мач ке и Ру си је“. 
Ти Ср би нај ма ње су, као што их Хр ва ти при ка зу ју, ко му ни сти већ су на-
про тив „ис прав ни на ци о нал ни еле мен ти, да ле ко од сва ке де струк тив не 
ак ци је, а ко ји су по бе гли у шу ме из јед ног је ди ног раз ло га – да спа су 
жи ве гла ве и не до зво ле да бу ду кла ни и зло ста вља ни на звер ски на чин“. 
Ср би са ко ји ма је био у при ли ци да раз го ва ра у ло го ри ма има ли су са мо 
јед ну мол бу за њих – да „бу де мо ту ма чи код не мач ких и на ших вла сти 
у Ср би ји да им је је ди на же ља да пре ђу у Ср би ју, на ци о нал ну, здра ву и 
ре ал ну и да сна жно по ја ча ју ре до ве тре зве ног, на ци о нал ног еле мен та…. 
Мо ле ћи спас од Не мач ке, кли чу ћи жи ве ла не мач ка вој ска, жи вео наш 
Бе о град!“ Да ље у пи сму Бог дан Ра шко вић на во ди до каз да „г. Ква тер ник 
и ње гов штаб не по ла жу мно го на на ре ђе ња не мач ких вла сти“. На кра ју 

ку мент је об ја вљен у ZbornikudokumenataZločininajugoslovenskimprostorimauPrvom
iDrugomsvetskomratu, Tom I – Zlo či ni Ne za vi sne dr ža ve Hr vat ske 1941–1945, Voj no i sto-
rij ski in sti tut, Be o grad, 1993, str. 708.

35 Пан тић, Ду шан А. (1892–1944), ди пло мат, ми ни стар. Уче ство вао у од бра ни 
Бе о гра да под ма јо ром Дра гу ти ном Га ври ло ви ћем 1915. го ди не, те је био ра њен и из гу-
био обе но ге. Од ве ден је у за ро бље ни штво, али је раз ме њен 1917. го ди не. Иа ко те шки 
ин ва лид, имао је успе шну ди пло мат ску ка ри је ру, био ге не рал ни кон зул у Ди сел дор фу, 
па на род ни по сла ник. Имао је ранг са вет ни ка МИП-а. У ка би не ту Дра ги ше Цвет ко-
ви ћа био је ми ни стар за фи зич ко вас пи та ње на ро да. Био је бли зак не мач ком вој ном 
ата шеу пу ков ни ку Ру дол фу Ту се ну. У оку пи ра ној Ср би ји био је ко ме сар Ми ни стар-
ства по шта и те ле гра фа. По ула ску но вих вла сти био је ухап шен и ли кви ди ран – С. 
Ћир ко вић, н.д., стр. 392.



54

пи сма, по зи ва ју ћи се на пре по ру ке ко је је до био од при ја те ља са вој не 
ака де ми је у Не мач кој „за го спо ди на Ми ни стра и ге не ра ла и док то ра Гле-
и сен Хор сте нау“, Ра шко вић мо ли Ми ла на Не ди ћа да ње го ву прет став ку 
узме од мах у пре трес и да му омо гу ћи тех нич ку, ма те ри јал ну и мо рал ну 
по др шку ка ко би ви со ку на ци о нал ну ду жност мо гао да оба ви до кра ја и 
ти ме му при по мог не при спа са ва њу на шег на ро да.

Дру ги при лог је до ку мент ко ји је Бог дан Ра шко вић на сло вио са 
„Спа са ва ње Ср ба из ло го ра и за тво ра Не за ви сне др жа ве Хр ват ске“ и но-
си да тум од 10. ок то бра 1941. го ди не. Ра шко вић ис ти че да је то био њи-
хов де се ти бо ра вак у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, овај пут с њим је 
био Ми ло ван Ву ле тић, чи нов ник Ми ни стар ства са о бра ћа ја. То би зна чи-
ло да је за 23 да на гра ни цу пре шао шест пу та. Ау тор на во ди да су у ре-
фе ра ту „по да ци при ку пље ни из ве ро до стој них из во ра“ али их, на жа лост, 
не име ну је. На јед ном ме сту Ра шко вић из но си зби ва ња „по ис ка зу та ли-
јан ских вла сти“. Од ло го ра спо ми ње да је био у Сла ве ти ћу и Ко прив ни-
ци. По но во ис ти че при мер ка ко Хр ва ти не по шту ју не мач ке вла сти. У 
пред ло зи ма за да љи рад ми си је Ра шко вић ис ти че да је нео п ход но по се-
ти ти све за тво ре, ло го ре и бол ни це у Хр ват ској ра ди про на ла же ња угро-
же них Ср ба. На ро чи то ис ти че да тре ба оби ћи и ло го ре Паг, Ши бе ник, 
Бен ко вац, За дар, Су шак, Ри је ку, као и ста ре ло го ре у Го спи ћу и Ја дов но, 
ода кле тре ба „по не ти ма те ри ја ла о учи ње ним звер стви ма над Ср би ма“.

Тре ћи при лог са чи ња ва из ве штај ко ји је 28. ја ну а ра 1942. по слат 
на адре се Ми ла на Не ди ћа, Ми ла на Аћи мо ви ћа и Ду ша на Ђор ђе ви ћа. 
Сви при мер ци из ве шта ја су ско ро исто вет ни осим у слу ча ју на во ђе ња 
бро ја жр та ва, што је на гла ше но у при ло же ном пре пи су. Од лу чи ли смо 
се за пре пис из ве шта ја ко ји је упу ћен Ми ла ну Аћи мо ви ћу по што он но-
си сво је руч ни пот пис Бог да на Ра шко ви ћа и на по ме ну на зад њој стра ни 
из ве шта ја. Ре фе рат са др жи и пре вод члан ка ГрачачкептицеКо ра да Цо-
ли ја. На кон уо би ча је ног ис ка зи ва ња за хвал но сти, у овом слу ча ју ше фу 
Ге ста поа др. Вајн ма ну ко ји је „по ка зао пу но љу ба ви и раз у ме ва ња за на-
ше бед не по ро ди це чи ји су хра ни те љи по хр ват ским ло го ри ма“ и „из дао 
ја ку пре по ру ку за Не мач ку по ли ци ју у За гре бу да ми бу де у све му на ру-
ци“. Ра шко вић у да љем тек сту се би при пи су је за слу ге и на гла ша ва да му 
је „до сад ус пе ло да спа се 30.000 Ср ба са те ри то ри је Не за ви сне др жа ве 
хр ват ске од си гур не смр ти“, али и да је „сву да ме ђу из бе гли ца ма... про-
па ги рао пу но по што ва ње пре ма оку па то ри ма ко ји нам ука зу ју ве ли ку 
па жњу и да то це не у пу ној ме ри из бе га ва ју ћи све што нас во ди уни ште-
њу“. Да ље из ве шта ва да се су срео са ме ро дав ним Ср би ма у хр ват ској 
др жа ви не на во де ћи нажалост њи хо ва име на, и да је при ват ним пу тем 
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ус пео да се обра ти не мач кој ко ло ни ји али и да је за хва љу ју ћи пре по ру ци 
му ка шев ско-пр ја шев ског вла ди ке Вла ди ми ра (Ра ји ћа) пре ко над би ску па 
бе о град ског др Јо си па Уј чи ћа, по се тио „прет став ни ка ка то лич ке цр кве 
над би ску па Др. Сте пин ца и пап ског де ле га та Г. Мо ре ниа“ за мо лив ши их 
„да они у име цр кве мо ле хр ват ске вла сти да се олак ша по ло жај Ср ба по 
ло го ри ма“. На гла ша ва ју ћи да ни је ди рект но оп штио са хр ват ским вла-
сти ма, већ да се „сам нај ме ро дав ни је за ин те ре со вао и од њих из ну дио 
пу но обе ћа ње и уви ђав ност да је по след њи рок за спа са ва ње не ви них 
срп ских жр та ва по хр ват ским ло го ри ма“. Бог дан Ра шко вић из ве шта ва 
да се су срео са пред сед ни ком Хр ват ског цр ве ног кри жа ге не ра лом Хо-
че ва ром и се кре та ром др Зе цом, фран цу ским кон зу лом и та ли јан ским 
по сла ни ком у За гре бу, а сви ма се обра ћао с мол бом и на дом да је мо гу ће 
из на ћи ре ше ње ко је ће до ве сти до „по зи тив них ре зул та та у спа са ва њу 
на ших Ср ба из хр ват ских ло го ра“. Бог дан Ра шко вић на гла ша ва да је за 
вре ме ње го вог бо рав ка у За гре бу „при пре мљен те рен за пу шта ње љу ди 
из ло го ра о че му сам по ку ри ру из ве стио пред сед ни ка Срп ске вла де г. 
Не ди ћа и ми ни стра г. Аћи мо ви ћа, ко ји су и овом при ли ком по ка за ли сво-
је ве ли ко срп ско ср це“. Да ље ка зу је и да су „пре ко Бо жић них пра зни ка уз 
по моћ г-ђе Др. Бу ди са вље ви ћа ко ја је ро дом из Рај ха и ви ше пле ме ни тих 
осо ба ус пе ли да спре ми мо ка ми он оде ла и на мир ни ца у жен ски ло гор у 
Ло бор гра ду пре ко је вреј ске цр кве не оп шти не у За гре бу, по што за дру ге 
ло го ре ми ни смо до би ли одо бре ње“, на шта мо же да ука зу је чи ње ни ца 
да су у Ло бор гра ду би ли упо сле ни фолк сдој че ри.

Днев ник Ди а не Бу ди са вље вић по твр ђу је су срет са Бог да ном Ра-
шко ви ћем. Она је под да ту мом 6. ја ну ар 1942. го ди не за пи са ла: „Po slje 
pod ne po sjet g. Ne delj ko vi ća iz Be o gra da. Na ja vio nam je do la zak pred stav-
ni ka nje mač kog Cr ve nog kri ža iz Be o gra da.“ У на ред ним да ни ма Ди а на 
за пи су је да је 7. и 8 ја ну а ра 1942. го ди не до шло до „po sje ta Raš ko vi ća i 
Mayera36 iz Be o gra da“ то ком ко јег се мно го го во ри ло са на по ме ном да би 
„tre ba li na pra vi ti po pi se svih onih ko ji su od ve de ni i za tim ne sta li. Pred lo že-
no nam je da pri stu pi mo nje mač kom Cr ve nom kri žu ka ko bi smo ima li zaš ti tu 
te ve li ke or ga ni za ci je. Tre ba li bi na pra vi ti iz vješ taj ko ji će se po ni je ti u Be o-
grad. Ne ka to pri pre mi mo dok se oba go spo di na vra te s pu ta ko ji ih je tre bao 
vo di ti u ne ko li ko lo go ra.“

До но вог су сре та је до шло на кон не ко ли ко да на – 14. ја ну а ра 
1942. го ди не по сле чега го спо ђа Бу ди са вље вић из ве шта ва да су „Raš ko-
vić i Mayer stvar no pu to va li na jug ze mlje, ali ni su po sje ti li ni je dan je di ni 
lo gor. Doš li su u oproš taj ni po sjet pri je po vrat ka u Be o grad. Bu du ći da smo 

36 Ве ро ват но ми сли на Ота Ме је ра (Ot to Meyer).
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već ta da sum nja li u to da su oni bi li slu žbe no po sla ni, ni smo im da li u me đu-
vre me nu sa sta vlje ni iz vješ taj.“

У дру гом и тре ћем из ве шта ју се про вла чи за јед нич ки мо тив ко ји 
се по на вља на ви ше ме ста у ра зним до ку мен ти ма. Реч је о мон стру о зном 
по ступ ку са ку пља ња људ ских очи ју. На и ме, у дру гом из ве шта ју од 10. 
ок то бра 1941. го ди не под тач ком 15. Ра шко вић на во ди да су „та ли јан ске 
вој не вла сти сни ми ле филм о по ко љу Ср ба... По ис ка зи ма Та ли ја на, по-
сле ве ли ког по ко ља Ср ба, њи хо ви вој ни ци са ку пи ли су у ло го ру Го спи ћу 
3 кг. људ ских очи ју, и сни ми ли филм јед но га Ср би на ко ме је утро ба из-
ва ђе на и у њој за ши ве на жи ва мач ка“. У тре ћем из ве шта ју од 28. ја ну а ра 
1942. го ди не Ра шко вић од ре ђе ни је на во ди: „На Па гу по ред Ср ба ви део 
је чу вар има ња Др. Иве Ми јо ви ћа уста шу ко ји је у ши ње лу но сио пу не 
џе по ве очи ју ка ко је сам уста ша ре као ʻвла шких очи јуʼ.“

Мо тив „је дан ло нац срп ских очи ју, те жак 3½ кг“ по ја вљу је се у 
пи сму јед ног Хр ва та упу ће ном из Зе му на 8. фе бру а ра 1942. над би ску пу 
за гре бач ком Алој зи ју Сте пин цу.37 Мо тив очи ју се ја вља се и у ро ма ну 
kaputtКур ци ја Ма ла пар теа у описаној сце ни ужа са ка да по се ти лац у 
ка би не ту по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа схва та да у ко та ри ци на пи са ћом 
сто лу ни су пло до ви мо ра или ти дал ма тин ске остри ге већ људ ске очи. 

При лог 1

Реферат Богдана Рашковића од 17. септембра 1941. године Милану 
Недићу о стању Срба у Независној Држави Хрватској и на тери
торијама под окупацијом Италијана и злочинима који су вршени 
над њима

ПРЕД МЕТ: Спа ша ва ње Ср ба из Не за ви сне др жа ве Хр ват ске и пре се-
ље ње срп ских по ро ди ца са те ри то ри је бив ше Сло ве нач ке оку пи ра не од 
стра не ита ли јан ских вој них вла сти.

Го спо ди не Прет сед ни че,

Час ми је под не ти пи сме ни из ве штај са пу та ко ји сам учи нио са 
не мач ким под о фи ци ром - Ге фрај те ром Фран цом Шпин дле ром, а по пи-

37 О по ле ми ци ко ја је во ђе на око по ре кла и ау тор ства тог пи сма ви де ти у Lju bo 
Bo ban, Još jed nom o na vod nom pi smu P. Gri so go na A. Ste pin cu (1942. go di ne) – kontro
verzeizpovijestijugoslavije2,Za greb, 1989, стр. 301–311.
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сме ном на ре ђе њу Вој ног за по вед ни ка не мач ке вој ске у Ср би ји, а на мол-
бу и зах тев Ми ни ста ра Го спо де Пан ти ћа Ду ша на, Цин цар-Мар ко ви ћа 
Алек сан дра, Ул ман ског Ми ла на, Ле ти це Ду ша на и дру гих углед них лич-
но сти из срп ских и не мач ких кру го ва.

Пре не го што от поч нем да из ла жем чи ње нич ко ста ње сма трам 
као сво ју пр ву ду жност да за хва лим За по вед ни ку не мач ке вој ске у Ср-
би ји ге не ра лу го спо ди ну Дан кел ма ну и на ро чи ту за хвал ност пу ков ни ку 
Го спо ди ну Фур сте ру, ко ман дан ту Хе рех нац хрих тен Фу е ре ру (к-ту вој не 
оба ве штај не слу жбе) у Ср би ји, ко ји нам је по че твр ти пут омо гу ћио да 
се не ко ли ко ли ца не мач ке вој ске ра ди ве ћег успе ха и спа са ва ња нај бо љег 
цве та срп ства од ру ку хр ват ских уста ша и чу ва ње на ших гла ва у вр ше-
њу пле ме ни те, те шке на ци о нал не ми си је оде мо у ра зна ме ста Не за ви сне 
др жа ве Хр ват ске. Пу ков ник го спо дин Фур стер за ову на ци о нал ну и ту-
жну ми си ју ста вио ми је два сво ја офи ци ра Го спо ду ка пе та на Шил те и 
по руч ни ка Фи ше ра, ко ји ма на овај на чин то пло за хва љу јем, као и сво га 
вред ног и спо соб ног ге фрај зе ра Фран ца Шпин дле ра, ко ји за јед но сам-
ном са љу ба вљу ра ди на спа са ва њу срп ства. Не ма њу за хвал ност ду гу-
је мо го спо ди ну рит мај сте ру Пих ту, као и оста лој го спо ди из Ко ман де 
Шта ба вој ног за по вед ни штва не мач ке вој ске у Ср би ји, ко ји на сва ком 
ко ра ку пру жа ју по моћ да се спа су и са чу ва ју од ло го ра и за тво ра де се ти-
на ма хи ља да срп ских по ро ди ца на под руч ју Не за ви сне др жа ве Хр ват ске.

Ову ми си ју пре у зео сам из сво је лич не ини ци ја ти ве, без ика кве 
на гра де, оба вља ју ћи је пре да но, уз одо бра ва ње и по хва лу свих из бе гли-
ца, ко је смо на хи ља де пре ве ли ова мо. Чи ње нич ко ста ње у Не за ви сној 
др жа ви Хр ват ској.

Ср би у Не за ви сној др жа ви Хр ват ској уби ја ју се, ко љу, му че и про-
го не на чи ном ко ји ни је по зна ва ла до да нас исто ри ја на шег и дру гих на-
ро да. По ис ка зи ма не мач ких упу ће них кру го ва, као нај ме ро дав ни ји уби-
је но је од ме се ца апри ла до да нас 350.000 Ср ба, а по ред то га у ра зним 
за тво ри ма и ло го ри ма ове но ве др жа ве на ла зе се за тво ре ни по при ли ци 
50.000, же не, де ца и љу ди. По ред за тво ре них Ср ба на шли смо у ло го ру 
Ја се нов цу и 50 Не ма ца, чла но ва не мач ког Кул тур бун да, за ко је не мач ке 
вој не вла сти не зна ју а ве ру је мо да их на дру гим ме сти ма има и ви ше, па 
сма трам за сво ју ду жност да о овом оба ве стим За по вјед ни штво не мач ке 
вој ске у Ср би ји и да га мо лим да не мач ку прат њу ко ја ме пра ти у вр ше-
њу ове на ци о нал не ми си је што пре по шље да по ред Ср ба, чи ја име на су 
уне та у по себ ни спи сак ко ји иде као при лог овог из ве шта ја, из ву че мо из 
ло го ра Ја се но вац и то Ру дол фа Син ка и 49 фолк сдој че ра, по што је жи вот 
под отво ре ним не бом, без хра не и сва ке хи ги је не не сно шљив те мо же 
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сва ког тре нут ка на сту пи ти те жа обо ље ња и смрт.
1) Тран спор то ва ње Ср ба же ле зни цом оба вља се у за тво ре ним те-

рет ним ва го ни ма на је дан не чо ве чан ски на чин, та ко да је код пре се ље ња 
ло го ра из Го спи ћа у Ја ску сти гао тран спорт 20 ав гу ста са 5 а 25 ав гу ста 
са 11 мр твих Ср ба. У ва го ну су ба ца ни по 70 љу ди и та ко пу то вах 3 да на 
без хра не и во де, ка ко код уре ђи ван укр ца ва ња дво ји ца су као су ви шни 
пре о ста ли, то су уста шке стра же из вр ши ле стре ља ње на ли цу ме ста а на 
очи свих Ср ба ко ји су тран спор то ва ни за Ја ску.

2) На дан 31 ав гу ста пре ба че но је из Бо сне пре ко Сл. Бро да гру па 
од 500 Ср ба и на пре ла зу пре ко про ви зор ног мо ста на ре ци Са ви уста-
шке стра же уби ле су 40 Ср ба ко ји су пре ба че ни и са хра ње ни на бо сан-
ској стра ни.

3) Бол ни ца за ле че ње умо бол них љу ди у Врап чу до би ла је по ис-
ка зу ле ка ра акт уста шког за по вед ни штва да се при ми на ле че ње је дан 
умо бол ни уста ша и да се ле че ње от поч не од мах јер до тич но ли це за слу-
жно за ову др жа ву по што је убио пре ко 700 Ср ба, па ће би ти по оздра-
вље њу ко ри стан и за дру ге за дат ке.

4) У Не за ви сној др жа ви Хр ват ској да нас по сто је две вр сте за тво-
ра и ло го ра, јед на вр ста тих ло го ра је у Ца пра гу, СИ. По же зи и Бје ло ва ру, 
где се при ку пља ју Ср би из ра зних кра је ва Хр ват ске да би се вре ме ном 
пре ба ци ли у Ср би ју. Број ли ца у ова три ло го ра из но си 3.000. Дру га вр-
ста за тво ра зо ву се за тво ри и ло го ри „за ред и си гур ност“. Ових за тво ра 
и ло го ра има по мно гим се ли ма и гра до ви ма Не за ви сне др жа ве Хр ват ске 
од ко јих ће мо по ме ну ти Ја се но вац са 5.000 Ср ба и 50 Не ма ца, Кра пје са 
3.000 Ср ба, Кру шчи ца са ви ше хи ља да, за тим Ду го Се ло, Но ва Гра ди-
шка, Пе три ња, Сл. Брод, Ке ре сти нац и За греб. У пр вој вр сти ло го ра ко је 
смо на пред спо ме ну ли по сту пак са љу ди ма је бо љи и ти ло го ри до ла-
зе под Ко ман ду ђе не рал штаб ног пу ков ни ка К. Јен дра ши ћа и Ди рек ци је 
„По но ва“. По из ја ви ко ман дан та ло го ра из др жа ва ње јед ног Ср би на ко-
шта њи хо ву др жа ву 100.- ди на ра днев но, а сва по крет на и не по крет на 
имо ви на ових Ср ба је од у зе та од стра не Ди рек ци је „По но ва“. Дру гом 
вр стом ло го ра и за тво ра ко ман ду је г. Еу ген Ква тер ник. Ови су ло го ри вр-
ло сла би и на ла зе се по вла жним шу ма ма, где су на пра вље не про ви зор не 
на стре шни це без вра та и про зо ра, без сла ме и по кри ва ча љу ди про во де 
сво је те шке да не а хра на ових за тво ре ни ка са сто ји се из сла бе су пе и 
јед ног кром пи ра, и тај оброк је са мо је дан пут днев но. За тво ре ни ци г. 
Ква тер ни ка ба ца ни су по за тво ри ма и ло го ри ма без ика кве оп ту жбе, са-
мо за то што су Ср би и пра во слав ни, а за у зи ма ли су из ве сне по ло жа је у 
кул тур ном и при вред ном жи во ту. Ве ћи на ових за тво ре ни ка ра ди ла је од 
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сво је ра не мла до сти по шко ла ма и дру штви ма на збли жа ва њу срп ског 
и не мач ког на ро да, што им то да нас мла ди г. Ква тер ник узи ма као зло и 
про гла шу је их као не при ја те ље Хр ва та, па и за ко му ни сте, а као до каз 
то ме да и јед но и дру го ни су мо же по слу жи ти и то што се у ло го ри ма на-
ла зе че сти ти Ср би, у сва ком слу ча ју на ци о нал но ис прав ни, као и дво ји ца 
гла ва ра срп ске пра во слав не цр кве Пе тар Зи мо њић, вла ди ка и Са ва Тр ла-
јић, вла ди ка, те ве ли ки број ис прав них и на ци о нал них све ште ни ка, као 
и гра ђа на из ме ђу ко јих тре ба по ме ну ти Ми ха и ла Сан џа ка, ше фа са о бра-
ћај не по ли ци је у За гре бу, Др. Бран ка Пе ле ша, Др. Ни ко лу Мр во ша, Др. 
Ми лен ка Мар ко ви ћа, Др. Па ју Шу ма нов ца, Све то за ра Ми ли но ва и др.

Ору жа на ак ци ја Ср ба по шу ма ма у Не за ви сној др жа ви Хр ват ској 
ни је до шла као по сле ди ца не ке по ли тич ке бор бе из ме ђу Не мач ке и Ру си-
је. Ти Ср би нај ма ње су, као што их Хр ва ти при ка зу ју, ко му ни сте. На про-
тив, то су ис прав ни на ци о нал ни еле мен ти, да ле ко од сва ке де струк тив не 
ак ци је, а ко ји су по бе гли у шу ме из јед ног је ди ног раз ло га - да спа су 
жи ве гла ве и не до зво ле да бу ду кла ни и зло ста вља ни на звер ски на чин. 
Уста шке стра же и ко ман дан ти ло го ра у Ко прив ни ци, Ја се нов цу, Кра пје 
и дру гим ме сти ма жа ле што им је ду жност да чу ва ју не ви не Ср бе јер су 
то мир ни и до бри љу ди и за њих не по сто је ни ка кве оп ту жбе и др же се 
ви ше ме се ци не са слу ша ва ни ни ти ка жња ва ни, те су ме не и мо ју не мач-
ку прат њу умо ли ли да у Бе о гра ду код не мач ких вла сти и Срп ске вла де 
пре ду зме мо ко ра ке да што пре спа се мо ове че сти те љу де да од хлад но-
ће и сла бе хра не не умру. Сви ови за тво ре ни ци ла ко су оде ве ни, оде ла 
и обу ћа до тра ја ли, као код док то ра Ба до вин ца Ни ко ле, Др. Ко са но ви ћа 
Ми лу ти на, Др. Ми ха и ла Ми ли ћа, Не дељ ко ви ћа Мом чи ла, Ва си ље ви ћа 
Ни ћи фо ра и оста лих ко ји су у спи ску на ве де ни. Ве ћи на Хр ва та да нас 
жа ле за ова ко не чо ве чан ски по сту пак хр ват ских уста ша са Ср би ма, ко ји 
су под ле гли звер ским му че њи ма по ра зним там ни ца ма Не за ви сне др жа-
ве Хр ват ске.

Не мач ка прат ња ко ја ме пра ти ла на овом пу ту по стро ји ла је у 
свим ло го ри ма Ср бе, пи та ла их је да ли су кад ра ди ли про тив Хр ва та 
про тив Не ма ца их у оп ште не што што бих их до ве ло пред од го вор но сти 
сви без раз ли ке од го во ри ли су да ни ка да ни шта учи ни ли ни су, већ на-
про тив да су пре ма не мач кој др жа ви и са са мим Хр ва ти ма де ли ли иста 
ми шље ња и би ли ло јал ни гра ђа ни, па сто га мо ле, по што кри ви це не ма, 
да се спа су или да се уби ју, јер на чин жи во та ко ји они про во де у ло го ри-
ма вр ло је те жак, не из др жљив, па су умо ли ли нас да бу де мо ту ма чи код 
не мач ких и на ших вла сти у Ср би ји да им је јед на је ди на же ља да пре ђу 
у Ср би ју, на ци о нал ну, здра ву и ре ал ну и да сна жно по ја ча ју ре до ве тре-
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зве ног, на ци о нал ног еле мен та. Ме не и мо је пра ти о це на овом те шком 
пу ту ду бо ко је по тре сао су срет са љу ди ма у ло го ру у Ја се нов цу, Кра пја-
ма и Ко прив ни ци, ко ји ма смо се прет ста ви ли ко смо, за шта до ла зи мо, а 
они су на то по че ли да пла чу мо ле ћи спас од Не мач ке, кли чу ћи жи ве ла 
не мач ка вој ска, жи вео наш Бе о град! Нер ви ових љу ди су са свим по пу-
сти ли, јер сва ког тре нут ка сти жу на ре ђе ња да се уби ја ју Ср би, та ко да 
њи хо ве по ро ди це оста ну без сво јих до ма ћи на и ру ку ко је су го ди на ма за 
њих ра ди ле, хра не ћи мај ку, де цу и сла бе же не. Мно ге срп ске по ро ди це 
да нас су за ви је не у цр ни ну, а би ће их и ви ше ако Шеф не мач ке по ли ци је 
у Бер ли ну Го спо дин Хи млер не на ре ди г. Еу ге ну Ква тер ни ку, ко ман дан-
ту ло го ра „за ред и си гур ност” да за тво ре не љу де ле гал ним пу тем пре-
ба ци у Ср би ју. Као до каз да г. Ква тер ник и ње гов штаб не по ла жу мно-
го на на ре ђе ња не мач ких вла сти, по твр ђу је већ и са ма чи ње ни ца да су 
ње мач ке вла сти из да ле до зво ле Ср би ма упо сле ним у ра зним др жав ним 
пред у зе ћи ма ко ја оба вља ју рад под не мач ком вој ном кон тро лом, а у ко-
ји ма из ри чи то сто ји да је ли це упо сле но и да рад оба вља под кон тро лом 
не мач ког офи ци ра и да се исто не сме хап си ти без зна ња не мач ке вој ске, 
а уста ше су ова ква до ку мен та по це па ле и ли це ба ца ли у ло гор „за ред 
и си гур ност“. Као до каз овом при ла жем фо то гра фи са не ле ги ти ма ци је – 
Ау свај са и уред не па со ше. Ме сец да на и ви ше у за гре бач кој по ли ци ји, 
без ика квог са слу ша ња за тво рен је же ље знич ки чи нов ник Дра гу тин Ми-
лић, ко ји је код се бе имао ис прав не па со ше и до ку мен те за дру га ли ца 
ко је је имао да до ве де у Ср би ју и на тра же ње Не мач ког за по вед ни штва 
ово ли це ко је при па да стран ци „Збо ра“ до да нас ни је пу ште но из за тво-
ра. У за гре бач ким бол ни ца ма и кли ни ка ма на ла зе се мно ги Ср би за ко је 
не по сто је ни ка кве оп ту жни це, али су ипак под над зо ром и кон тро лом 
по ли ци ске стра же, као Др. Ми ли ца Га јић, Ра да При би че вић и Др. Ба рач, 
све ште ник из Си ска.

Чи ње нич ко ста ње у оку пи ра ном де лу Сло ве ни је од стра не Ита-
ли ја на. У Ме тли ки, Се ми чу и Но вом Ме сту на ла зе се око 600 срп ских 
по ро ди ца, из бе глих из Гор ског Ко та ра и Кор ду на да не би би ли по би је ни 
од Хр ват ских уста ша. Из бе гли це су сме ште не по ра зним до мо ви ма Сло-
ве на ца, ко ји их из др жа ва ју, јер са со бом ни шта ни су по не ли сем гла ве. 
ЉУ БЉА НА. Да нас у Љу бља ни се на ла зе пре ко 4.000 Ср ба, од то га 90 
офи цир ских по ро ди ца, као по ро ди це ге не ра ла Ма ши ћа, пу ков ни ка Жи-
ва но ви ћа, пу ков ни ка Гла до ви ћа, пу ков ни ка Сто ја но ви ћа, ма јо ра Ба ши-
ћа, ка пе та на Ри сти ћа и Те ши ћа, као и мно ге дру ге. По ред њих жи ве и 
сто ти не чи нов нич ких по ро ди ца без сво јих хра ни те ља, по што су њи хо ви 
до ма ћи ни као бив ши об ве зни ци ју го сло вен ске вој ске на ла зе у за ро бље-
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ни штву. Да ље у Љу бља ни се на ла зе Ср би, бив ши ак тив ни офи ци ри и 
под о фи ци ри, ко ји су као и оста ли гра ђа ни Ср би вр ло ко рект ни пре ма 
та ли јан ским вла сти ма, те сви за јед но ужи ва ју го сто прим ство и по моћ 
Ви со ког ита ли јан ског ко ме са ра у Љу бља ни, а ко је се кре ће од 400 до 700 
ли ра ме сеч но. По моћ Ср би ма у Љу бља ни дех пра во слав ни све ште ник 
г. Бог дан Мат ко вић. Ка ко још је дан до каз за пот по ру мо га ра да до био 
сам пи смо за го спо ди на Ми ни стра и ге не ра ла и док то ра Гле и сен Хор сте-
нау-а, ко ман дан та не мач ких тру па у За гре бу, у ко ме ње гов лич ни при ја-
тељ и друг из вој не ака де ми је у Не мач кој као Ср бин мо ли да ме ни пру жи 
пу ну пот по ру при овој ту жној ми си ји на спа са ва њу Срп ства.

Част ми је умо ли ти Го спо ди на Прет сед ни ка да се ова мо ја прет-
став ка узме од мах у пре трес и да ми се омо гу ћи тех нич ка, ма те ри јал на 
и мо рал на пот по ра, ка ко бих мо гао ову ви со ку на ци о нал ну ду жност да 
из вр шим до кра ја, а да на тај на чин и ја са сво је стра не при по мог нем Го-
спо ди ну Прет сед ни ку при спа са ва њу на шег на ро да.

Мо лим Го спо ди на Прет сед ни ка да из во ли при ми ти из раз мо га 
ду бо ког по што ва ња,17 сеп тем бар 1941 Бе о град

Го спо ди ну Ми ла ну Не ди ћу, прет сед ни ку Ми ни стар ског са ве та 
БЕ О ГРАД

При лог 2

Реферат Богдана Рашковића од 17. септембра 1941. године Милану 
Аћимовићу о спасавању Срба у Независној Држави Хрватској

Спа са ва ње Ср ба из ло го ра и за тво ра Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске
Го спо ди ну МИ ЛА НУ АЋИ МО ВИ ЋУ,
Ми ни стру уну тра шњих по сло ва,
Бе о град.

За цео срп ски на род април ска ка та стро фа прет ста вља у пр вом ре-
ду гу би так на ци о нал не др жа ве, ко ја је про и за шла из ве ков них бор би ње-
го вих и по сле не бро је них и не про це ње них жр та ва свих ње го вих сло је ва. 
Ва ља ме ђу тим, од мах при зна ти и дру гу исти ну: док је за срп ски на род, 
на се љен с ове стра не Дри не и Са ве, гу би так на ци о нал не др жа ве про у-
зро ко вао све ове по сле ди це, ко је у ова квим при ли ка ма обич но на сту па ју, 
за наш на род на ста њен с оне стра не Са ве и Дри не, по ред ово га, на сту пио 
је у ве ли ком бро ју слу ча је ва и гу би так кро ва над гла вом и све га оно га 
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што се ве ко ви ма с ко ле на на ко ле но пре но си ло, а по нај пре на сту пи ло 
је ско ро за све пи та ње жи вот ног оп стан ка. У по гле ду на пра во жи во та 
на ших са пле ме ни ка у тим кра је ви ма, сма трам да је не по треб но да го во-
рим на овом ме сту. Ово у то ли ко пре што сам ду бо ко уве рен, Го спо ди не 
Ми ни стре, да сте и Ви са ми с њим сло жни у кон ста та ци ји да и са ма чи-
ње ни ца по сто ја ња срп ско га на ро да на том про сто ру прет ста вља основ но 
пра во на жи вот и без об зи ра на не ке дру ге чи ње ни це и прет по став ке, 
ко је би се да ле оква ли фи ко ва ти као ње го ва ис то ри ска пра ва т.ј. пра ва да 
бу де тре ти ран на чо ве чан ски на чин.

Ја не сум њам да је и јед ног на шег Ср би на с ове стра не Дри не и Са ве 
за о ку пи ло исто осе ћа ње на ци о нал не по ти ште но сти пре ма на шој бра ћи, 
ко ја се на ла зе на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, без об зи ра на 
без број слу ча је ва не чо веч но сти и на си ља ко је су ме по кре ну ли да Вам 
се, Го спо ди не Ми ни стре, обра тим. Прет по ста вљам ипак, да је мо гу ће да 
Вам мно ги ни су по зна ти, па Вам их у овом ре фе ра ту из ла жем, јер су по-
да ци при ку пље ни из ве ро до стој них из во ра:

1. Ко ман до пре си дио ми ли та ре, Ко ре ни ца, под бро јем 58 од 15 
сеп тем бра ог. На ре ђу је, да се жан дар ме риј ски на ред ник Ку лум Ни ко ла, 
ко ман дир жан дар. ста ни це у Ко ре ни ци ја ви са сво јом спре мом ко ман-
дан ту ита ли јан ске вој ске у Оточ цу да при ми на ре ђе ње да на те ри то ри ју, 
ко ју су они оку пи ра ли, не мо же би ти дру ге жан дар ме ри је сем та ли јан-
ске, па га сто га раз ре ша ва ду жно сти и ша ље у За греб. Усме но се истом 
са оп шта ва, да по ред та ли јан ске вој ске има ме ста за сло бо дан жи вот са-
мо Ср би ма, а ни ка ко уста шким џе ла ти ма.

2. Ста ње за Хр ва те у Бо сни сва ким да ном се све ви ше и ви ше по-
гор ша ва, по што се чет нич ка ак ци ја из да на у дан про ши ру је те исто др же 
све сре зо ве уз Дри ну и угро жа ва ју Са ра је во. У це лој Дрин ској ба но ви ни 
же ле знич ки и те ле фон ско-те ле граф ски са о бра ћај је об у ста вљен та ко, да 
је За греб от се чен од тог де ла сво је ду жно сти.

3. У Дал ма ци ји Та ли ја ни се при ја тељ ски по на ша ју пре ма срп ском 
жи вљу. Уста ша ма је оне мо гу ћен сва ки рад на том де лу бив ше Ју го сло-
вен ске те ри то ри је, они су раз о ру жа ни и за бра њен им је сва ки по ли тич ки 
рад. Та ли јан ске вла сти из да ле су пи сме на на ре ђе ња да се сви Ср би, ко ји 
се на ла зе ван сво јих ог њи шта, вра те на траг и от поч ну нор мал но рад и 
жи вот и за њи хо ве жи во те пру жа ју им га ран ци ју.

4. По на ре ђе њу Та ли ја на срп ска цр ква у Др ни шу отво ре на је и 
пр ву слу жбу Бо жи ју слу жио је све ште ник Глу шац, а пред цр квом би ла је 
по стро је на че та та ли јан ских вој ни ка, ко ја је ода ла по част.

5. Чет нич ка ак ци ја у Кор ду ну сва ким да ном је све ја ча и ја ча. 
Чет ни ци из Пе тр о ве Го ре угро жа ва ју цео Кор дун и у бор би са уста ша ма 
за у зе ли су же ле знич ку ста ни цу Вој нић.
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6. Чет нич ку ак ци ју у Хр ват ској по ма жу Та ли ја ни, ко ји их снаб-
де ва ју ка ко оруж јем, та ко и дру гом спре мом. Хр ват ска вој ска не же ли да 
до ла зи у су коб са чет ни ци ма већ код пр вог су сре та ба ца оруж је и пре ла-
зи на стра ну чет ни ка. Ка рак те ри стич но је по ме ну ти, да за да на шње ста-
ње у Хр ват ској по сто ји ве ли ки раз дор из ме ђу до мо бра на ца и уста ша. По 
ис ка зу та ли јан ских вла сти чет ни ци су ис прав ни на ци о нал ни еле мен ти и 
њи ма по ма жу и одо бра ва ју им ова кав рад.

7. Срп ски чет ни ци са уста ша ма по сту па ју ка ко су по сту па ли они 
са срп ским по ро ди ца ма у Хр ват ској, док са жан да ри ма и вој ском та ко не 
чи не, јер из ве сни мо мен ти го во ре да жан дар ми и вој ска по ма жу ак ци ју 
чет ни ка.

8. Се ло Цр кве ни Бок, ко је се на ла зи из ме ђу Су ње и Ду би це, пре-
тво ре но је у ло гор за же не и де цу. У овом се се лу на ла зи 370 ду ша из сре-
за ко стај нич ког они се на ла зе у вр ло те шком ду шев ном и ма те ри јал ном 
ста њу и сва ког мо мен та оче ку ју ка ми о не да их по ве ду на гу би ли ште или 
у дру ги ло гор. Се ло је пра во слав но, а ста нов ни ци ма је на ре ђе но да при-
ме ри мо-ка то лич ку ве ру. У се лу по сто је две пра во слав не цр кве од ко јих 
је јед на сру ше на, а дру га се по чи ње ру ши ти. У ло го ру су са ку пље не по-
ро ди це Ср ба ко ји су 1 сеп тем бра о.г. стре ља ни, а 9 сеп тем бра о.г. кла ни, 
а чи ји број из но си око 3000 љу ди.

9. Ста ре ши на Со кол ске жу пе, За греб и јав ни бе ле жник г. Д-р Отон 
Га вран чић, по зна ти на ци о нал ни рад ник, на ла зи се већ не ко ли ко ме се ци 
у за тво ру за гре бач ке по ли ци је. Овај чо век стар је 80 го ди на а с њим се 
рђа во по сту па, по што је био од у век на ци о на ли ста и при ја тељ не мач ког 
Рај ха. Га ври ло вић је пре 21 го ди ну био члан За гре бач ке ма сон ске ло же 
из ко је је ис ту пио, јер је би ла ла жна и што су га ње го ва са бра ћа пот пу на 
ма те ри јал но упро па сти ла ма со ни су га стал но го ни ли и му чи ли и ни су 
до зво ли ли ње гов из бор за прет сед ни ка Град ске оп шти не у За гре бу ни за 
Ба на Сав ске ба но ви не, иа ко је од свих кан ди да та имао нај ви ше гла со ва и 
за слу га да до ђе на ове по ло жа је. Овај чо век имао је ве ли ког уде ла у су-
ко бу Сто ја ди но вић-Бе неш ка да је прет сед ник Сто ја ди но вић ра дио свим 
си ла ма да Ју го сла ви ју ве же за др жа ве Трој ног пак та. Га вран чић је зах-
те вао да Со ко ли по ма жу рад прет сед ни ка вла де Сто ја ди но ви ћа, јер је он 
ве зи вао на ђу зе мљу са Не мач ком. Сав ње гов рад био је на збли жа ва њу 
не мач ког и срп ског на ро да и да нас је за то за тво рен. С њим се по сту па на 
не чо ве чан ски на чин, за бра њу је му се до но ше ње хра не, сва ко днев но се 
ши ба и по ни жа ва за то што је био де сна ру ка г. Сто ја ди но ви ћа. 

10. Да нас у За гре бу игра ве ли ку уло гу Та ли јан г. Ри ча,  ко ји је 
ве ли ки при ја тељ Еу ге на Ква тер ни ка и овај го спо дин има све по дат ке о 
уби је ним и жи вим Ср би ма.

11. Ср би ста ро се де о ци гра да Ду бров ни ка од ве де ни су и ба че ни 
у по нор. На њих су уста ше ба ци ле жи ви креч и бом бе да се не чу је ја ук 
из ово га по но ра. Са Ср би ма су од ве де не по зна те по ро ди це То ма ше вић и 
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Спа ра ва ло, ко је су го ди на ма и го ди на ма жи ве ле са Хр ва ти ма у нај бо љим 
од но си ма.

12. Г. Вла до Тур каљ, уред ник Мор ген-Бла та и за гре бач ких ”Но-
во сти”, као ве ли ки при ја тељ Не мач ке, го ди на ма и го ди на ма во ди отво ре-
ну бор бу про тив сва ко га ко ји ни је био при ја тељ Не мач ке. Г. Тур ка ље је 
уз нов ча ну по моћ ата ше-а не мач ког кон зу ла та у За гре бу г. Ми тер ха не ра 
штам пао бро шу ру под на зи вом „Тај на ма сон ске ло же Фран цу ске“. Овај 
ве ли ки при ја тељ не мач ког на ро да да нас ле жи у ка зне ном за во ду у Ле по-
гла ви за то што је био од у век са мо при ја тељ Не ма ца, а на ла жну до ста-
ву не ког са рад ни ка Хр ват ског ли ста г. Вла ди ми ра Ма је ра, ко ји га је код 
уста ша прет ста вио као ко му ни сту, за то што је у сво је вре ме био ту чен од 
Тур ка ља ра ди вре ђа ња не мач ке на ци је.

13. У уста шким ре до ви ма има у слу жби на во де ћим ме сти ма и 
Жи до ва, као на пр. Вла до Син гер, шеф Уста шког над зо ра за ред и си-
гур ност. Овај го спо дин је био у еми гра ци ји са уста ша ма и уче ство вао 
у ра зним атен та ти ма, па је до спео на по ло жај ше фа по ли ци је. Син гер је 
за шти ћа вао по ро ди цу Га ли јан, ко ја је са оста лим из вр ши ла про шлог ме-
се ца атен тат на за гре бач ку по шту. Да нас је Син гер за тво рен.

14. Дру ги Жи дов у уста шким ре до ви ма је тр го вач ки пут ник Кре-
ни жи, ко ји је због то га што је са оста лим био у еми гра ци ји, до шао на 
за ви дан по ло жај у чи нов нич кој хи е рар хи ји ове но ве др жа ве.

15. Та ли јан ске вој не вла сти сни ми ле су филм о по ко љу Ср ба од 
уста ша и тај филм, као дру ги дра го це ни ма те ри јал на ла зи се у ру ка ма 
та ли јан ске вој ске. По ис ка зи ма Та ли ја на, по сле ве ли ког по ко ља Ср ба, 
њи хо ви вој ни ци са ку пи ли су у ло го ру Го спи ћу 3 кг. људ ских очи ју, и 
сни ми ли филм јед но га Ср би на ко ме је утро ба из ва ђе на и у њој за ши ве на 
жи ва мач ка.

16. Из ме ђу 2 и 3 овог ме се ца у се лу Тре би њу по кла но је ви ше 
срп ских по ро ди ца од ко јих ћу по ме ну ти са мо по ро ди це Ми ло ше вић, Ра-
дић, Га врић и Ма ло ба бић.

17. Во ђа не мач ке гру пе из Кар лов ца г. Пе шко, ин ду стри ја лац, 
уло жио је на нај ви шем ме сту у Бер ли ну свој про тест, као и сво јих при ја-
те ља Не ма ца због звер ста ва ко ја су учи ње на над Ср би ма. Овом го спо ди-
ну су ре кли у Бер ли ну, да Ср би има ју пот пу но пра во што су у Хр ват ској 
оти шли у шу ме да са чу ва ју сво је гла ве, јер су то ис прав ни на ци о нал ни 
еле мен ти и њи ма се за ово не мо же ни шта при го во ри ти.

18. Док су пра во слав не цр кве у То пу ском, Гли ни, Вр ги ном Мо-
сту и Пе три њи по ру ше не, до тле се слу жба Бо жи ја у За гре бу вр ши уз 
аси стен ци ју бу гар ског све ште ни ка из Пе чу ја са мо за то што се у За гре бу 
на ла зе ру мун ски и бу гар ски др жа вља ни.

19. У ло го ру Сла ве тић на и шао сам на Ра ду Са ви ћа, вој ног др-
жав ног мај сто ра, ро дом из Но вог Па за ра, ко ји је при се би имао уред но 
про пу сни цу, ко ја је гла си ла да Са вић пу ту је из Ча ков ца за За греб, где је 
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при мљен као др жав ни мај стор у слу жбу код хр ват ске вој ске. Ова про пу-
сни ца, ко ја је ујед но и де крет, из да та је од за по вед ни штва коп не не вој ске 
– Топ нич ко тех нич ки уред – број 2586 од 23 ју ла о.г. ка ко је на пред из-
ло же но, ово је ли це из во за ски ну то и ба че но у ло гор, што зна чи да са ме 
уста ше не по шту ју на ре ђе ња ко ја из да ју дру ге хр ват ске вла сти.

20. Грегл Бо жи дар, шеф уста шке по ли ци је, узео је ра ди осло бо ђе-
ња Жи до ва Хин ка Ма ри ћа, ле ка ра из Ва ра жди на, 60.000. – ди на ра и то 
ли це ни је до да нас осло бо ђе но.

21. По из ја ва ма г.г. ми ни ста ра из вла де г. Прет сед ни ка Сто ја ди но-
ви ћа и дру гих г.г. Фран геш, Ко жул, Ми шку лин и дру ги, ко ји са да жи ве у 
За гре бу из ја вљу ју да да нас не ма ме ста за њих у Хр ват ској као за Хр ва те 
– Ју го сло ве не, а при ста ли це не мач ког Рај ха, а ка мо ли за Ср бе.

22. Не мач ке, као и та ли јан ске вој не вла сти, сву да и у сви ма при-
ли ка ма на те ри то ри ју Хр ват ске пру жа ју за шти те Ср би ма.

23. По ис ка зу уста шког пр ва ка Ша фа ра, ко ји је при ја тељ не мач-
ког на ро да, Ср би ма се пре ти смр ћу ако не мач ке вла сти у Бе о гра ду не 
пре ду зму ко ра ке да се Ср би из ло го ра, ко је др жи Ква тер ник, што пре не 
спа су, јер из др жа ва ње за тво ре них Ср ба ко шта, а за сва ког Ср би на, ко ји 
би се спа сао, тра жи се из ве стан от куп.

24. У ло го ру Ко прив ни ци је и не мач ка вој на прат ња на и шли смо 
на н за тво ре ног ми ни стра г. Хан же ка, чла на ка би не та г. Сто ја ди но ви ћа, 
ка ко га уста ше си ле да но си и свој из мет ру ка ма. Дру го, у ло го ру се на-
ла зи и ви ше Не ма ца-Рај хдај че ра и Фолк сдај че ра и њи хов је жи вот у опа-
сно сти, као и жи вот Ср ба, јер су уста ше по че ли да у ове ло го ре ба ца ју и 
Хр ва те ко му ни сте, те мо же сва ког да на из би ти по бу на, а не ви ни Ср би и 
ови Нем ци да пла те сво јим жи во том.

25. Да нас у сва ком гра ду Хр ват ске има ло го ра и за тво ра, па чак и 
по се ли ма, у ко ја су ба че ни Ср би, а услед ба ти на ња и мно ге су бол ни це 
пу не ових јад ни ка. Ло го ре тре ба по ме ну ти: Сла ве тић, Кра пје, Кру шћи-
ца, Ле по гла ва, Ко прив ни ца, Ва ра ждин, Ца праг, Сл. По же га, Су хо по ље, 
Да ру вар, Го спић, Паг итд.

26. Ср би се у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској и да ље ко љу, му че и 
про га ња ју на чи ном ко ји ни је по зна ва ла до са да исто ри ја ни на шег ни дру-
гих на ро да. Сва ким да ном све се оштри је по сту па у за тво ри ма и ло го ри ма 
и про сто се иза зи ва ју да на пра ве ка кав не ред да би има ли раз ло га да их 
стре ља ју. По ред то га сад на сту па ју хлад ни да ни, те по што су на ши љу ди 
сла бо оде ве ни, то од хлад но ће и сла бе хра не мо гу не са мо да се раз бо ле, 
не го и да умру, ако им се бла го вре ме но с на ше стра не не пру жи по моћ.

27. Ре зер вни ка пе тан г. Ла зић, ро дом из Би то ља, от пу штен је са 
уред ним не мач ким па со шем из не мач ког за ро бље ни штва Офлаг VI-Ц, 
као бу гар ски др жа вља нин. На пу ту кроз Хр ват ску ски нут је с во за и ба-
чен у ло гор Ко прив ни цу. Ова квих и слич них слу ча је ва има вр ло мно го, 
те се ра чу на да у ло го ри ма Го спић и дру ги има око 65 офи ци ра са те ри-
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то ри је Ср би је, Бу гар ске и дру гих оку пи ра них де ло ва бив ше Ју го сла ви-
је. При ли ком ски да ња с во за уста шке вла сти обич но из го ва ра ју сле де ће 
ре чи: „Шта се нас ти чу не мач ки па со ши. За нас су ме ро дав ни са мо они 
па со ши ко ји су из да ти од стра не хр ват ских вла сти.“

Наш де се ти пут по Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској пред у зео сам г. 
Ми ло ва ном Ву ле ти ћем, чин. Ми ни стар ства са о бра ћа ја, а уз ве ли ку по-
моћ г.г. Ми ни стра Пан ти ћа Ду ша на, Цин цар мар ко ви ћа Алек сан дра, Ле-
ти це Ду ша на, Ул ман ског Ми ла на и Ђу ри ћа Ни ко ле, што овој го спо ди и 
овим пу тем у име сво је и хи ља да Ср ба то пло бла го да рим и мо лим их да 
при ме по здра ве свих Ср ба с оне стра не Са ве и Дри не с мол бом, да би 
по ра ди ли код Вла де и код не мач ких вла сти да ови не би и да ље ча ми ли 
по за тво ри ма и ло го ри ма Хр ват ске.

Ова на ша ве ли ка на ци о нал на ми си ја, ко ју оба вља мо са пу но љу-
ба ви, а где мо же мо и са ми да из гу би мо жи во те, ни је до да нас би ла ни-
чим на гра ђе на, ни ти смо при ми ли за исту ма од ко га спа ше ног Ср би на 
ка кав ди нар као на гра ду, већ на про тив цео пут смо се из др жа ва ли из 
на ших скром них срет ста ва. Сву да и у свим при ли ка ма ди за ли смо углед 
на ше др жа ве, као и угро же них Ср ба, ко ји су упр ли очи и на де у све ту 
зе мљу Ср би ју, од ко је оче ку ју је ди ни спас да би се спа сли звер ске уста-
шке ти ра ни је. Пре не го што учи ним ма ка кав пред лог да се ова ми си ја 
и рад про ду жи, сма трам за сво ју пр ву и све ту ду жност да за хва лим г.г. 
из за по вед ни штва не мач ке вој ске у Ср би ји и то: Ге не ра лу г. Дан кел ма-
ну, Ге не ра лу г. Тур не ру, Пу ков нку г. Фук су, ше фу не мач ке по ли ци је за 
Бал кан, а нај ве ћу хва лу ду гу јем г. Пу ков ни ку Вур сте ру, ко ман дан ту Оба-
ве штај не Ко ман де у Бе о гра ду и ње го вом ађу тан ту по руч ни ку г. Штрен-
ге ру, ка пе та ни ма г.г. Си бе ру и Кал ма ну, ко ји ми из да ју за пут на ре ђе ња и 
ле ги ти ма ци ју да мо гу вр ши ти ову све ту ду жност за спас Срп ства. По ред 
то га то пло бла го да рим и мо јој не мач кој прат њи, а на ро чи то ге фрај те ру 
г. Фран цу Шпин дле ру, ко ји се са мном за ла же да што ви ше из ву че мо не-
ви них Ср ба из уста шких кан џа.

Пред лог за да љи рад ове ми си је.

1. По са ве ту уста шких пр ва ка, не мач ке вој не вла сти у Бе о гра ду 
тре ба да из да ју на ре ђе ња Рав на те љу Уста шког над зо ра за ред и си гур-
ност да се сва ли ца ко ја се тре ба ју да пу сте на сло бо ду, пре да ју на шој 
прат њи за спро вод у Ср би ју.

2. Спи сак ли ца, ко ја се по тра жу ју, тре ба ове ри ти од стра не не мач-
ке ко ман де.
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3. Ло го ре тре ба све оби ћи, као и Паг, Ши бе ник, Бен ко вац, За дар, 
Су шак, Ри је ку, као и ста ре ло го ре у Го спи ћу и на Ја дов ном, ода тле тре ба 
по не ти ма те ри ја ла о учи ње ним звер стви ма над Ср би ма.

4. За прат њу за до во ђе ње угро же них Ср ба из хр ват ске тре ба ло 
би ан га жо ва ти г.г. ка пе та на Кал ма на из За по вед ни штва не мач ке вој ске, 
ге фрај те ра Фран ца Фран ца Шпин дле ра из ко ман де оба ве штај не слу жбе 
(за ње га тре ба мо ли ти до зво лу од пу ков ни ка г. Вур сте ра) и фел две бе ла 
Бу бли ка из За по вед ни штва не мач ке вој ске (за ње га тре ба мо ли ти ше-
фа Шта ба За по вед ни штва г. Ка пе та на Си бе ра), Ра шко вић Бог да на, ви-
шег чи нов ни ка Мин. са о бра ћа ја и рез. Ка пе та на (за ње га тре ба из ра ди ти 
по себ но от су ство) и Ву ле тић Ми ло ва на, чин.-днев ни ча ра (Оде ље ња за 
град њу Же ле зни ца) ро дом из Кор ду на.

5. По што уста шке вла сти не зна ју за мно ге на ше љу де где се на ла-
зе, а че сто пу та кри ју њи хо во бо ра ви ште, би ло би по треб но да се оби ђу 
сви за тво ри, ло го ри и бол ни це у Хр ват ској за про на ла же ње угро же них 
Ср ба.

6. Оси гу ра ти срет ства за пут ове ми си је.
7. Ове ри ти на ре ђе ња код ов да шње та ли јан ске де ле га ци је да на ша 

ми си ја до би је до зво лу за пре лаз њи хо ве те ри то ри је ра ди про на ла же ња 
Ср ба, ко је су Та ли ја ни спа сли.

8. Бу ду ћи да би пре воз у Ср би ју свих ли ца на спи ску из и ски вао 
ду ље вре ме на, то би би ло по треб но да се оси гу ра до во љан до пуст не-
мач кој прат њи док се год по ме ну ти пре воз у це ло сти не из вр ши. Исто 
та ко, да би се овим Ср би ма ко ји су осло бо ђе ни од Та ли ја на, а же ле до ла-
зак у Ср би ју, омо гу ћи ово на тај на чин, да већ са мо на ла же ње у спи ску 
по слу жи им као до зво ла за ула зак и бо ра вак у Ср би ју.

10 ок то бра 1941 год.     Ре зер вни ка пе тан и
Бе о град    ви ши чи нов ник Ми нист. са о бра ћа ја,

       Бог дан М. Ра шко вић
       Кра ља Ми ла на 11а

При лог 3

Реферат Богдана Рашковића од 17. септембра 1941. године Милану 
Аћимовићу о спасавању Срба у Независној Држави Хрватској

Ми ни стру уну тра шњих по сло ва
Г. Аћи мо ви ћу
Бе о град
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Из ве штај о ак ци ји спа са ва ња Ср ба ин тер ни ра ца из хр ват ских ло го ра и 
при ку пље ним по да ци ма о Ср би ма еми гри ра ним на те ри то ри ји Кра ље-
ви не Ита ли је.

За хва љу ју ћи ду бо ком раз у ме ва њу ви со ких функ ци о не ра, не мач-
ких вој них и управ них вла сти као и не мач ког цр ве ног кр ста и агил ном 
за у зи ма њу Прет сед ни ка Срп ске вла де ге не ра ла г. Не ди ћа и Ми ни стра 
уну тра шњих по сло ва, г. Аћи мо ви ћа иза шло се у су срет хи ља да ма срп-
ских по ро ди ца чи ји чла но ви под но се Гол го ту стра да ју ћи због срп ског 
име на и ве ре пра во слав не.

Ре ше њем г. Ми ни стра уну тра шњих по сло ва од 23. XII 1941 г. I 
Бр.14738 по ве ре но ми је као ис ку сном по зна ва о цу при ли ка Ср ба у Хр-
ват ској др жа ви / јер ми је до са да ус пе ло да спа сем 30.000 Ср ба са те ри то-
ри је Не за ви сне др жа ве хр ват ске од си гур не смр ти / да учи ним по след њи 
ко рак ка ко би се оста так Ср ба му че ни ка по хр ват ским ло го ри ма осло бо-
дио. На те ме љу то га ак та је шеф Управ ног шта ба не мач ке вој ске бла го-
на кло но од ре дио прат њу ка ко бих ову на ци о нал но со ци јал ну и ху ма ну 
ми си ју што успе шни је из вео. Шеф Ге ста поа г. Др. Вај ман, ко ји је по ка зао 
пу но љу ба ви и раз у ме ва ња за на ше бед не по ро ди це чи ји су хра ни те љи по 
хр ват ским ло го ри ма, из дао ми је ја ку пре по ру ку за Не мач ку по ли ци ју у 
За гре бу да ми бу де у све му на ру ци. Не мач ки цр ве ни крст са пле ме ни том 
г-ђом Ешке на че лу та ко ђе ме је снаб део са нај бо љим пре по ру ка ма те ме 
је име но вао и де ле га том Не мач ког цр ве ног кр ста. И по ред то га г-ђа Ешке 
је лич но до шла у За греб да ову на шу оп шту ствар са ма по мог не.

Ко ли ко је стра да ња наш срп ски на род под нео за ово ре ла тив но 
вр ло крат ко ис то ри ско вре ме мо же да по слу жи као до каз са мо је дан чла-
нак по зна тог ита ли јан ског ли ста „Кар ли но“ а из пе ра чу ве ног пу ков ни ка 
Ко ра до Зо ли /у при ло гу пре вод члан ка/. Те стра шне чи ње ни це су тим 
ве ро до стој ни је што су из вре ла пот пу но не у трал них ли ца и на те ме љу 
из ја ва са мог оче ви ца не мач ког ар ти ле ри ског ма јо ра, ко ји је лич но ово 
све са оп штио пи сцу члан ка.

На овом свом пу ту спа са ва ња Ср ба и при ку пља ња по да та ка на и-
шао сам на је дан је дин ствен при мер ко ли ко звер ста ва са стра не хр ват-
ских уста ша, то ли ко пле ме ни то сти и ху ма но сти ита ли јан ских вој ни ка. 
У ку ћи Шпи ре Јо ки ћа у Су ша ку на ла зе се Дра ги ња Ра јић из се ла Ка ла та 
код Ку лен Ва ку фа, ко ји је као је ди ни за о ста так сво је по ро ди це и це лог 
се ла, по што је ви де ла на сво је очи ка ко уста ше про би ја ју мо зак ње ном 
дво ме сеч ном де те ту и па ра ју му утро бу ба јо не том, са че ти ри ра не и про-
ре за ним бу бре гом спа ше на је за хва љу ју ћи чуд ним окол но сти ма а доц ни-
је та ли јан ским вој ним вла сти ма ко је су је ле чи ле по вој ним бол ни ца ма 
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са чу вав ши је та ко као рет ка све до ка не ви ђе них стра да ња. На Па гу по ред 
Ср ба ви део је чу вар има ња Др. Иве Ми јо ви ћа уста шу ко ји је у ши ње-
лу но сио пу не џе по ве очи ју ка ко је сам уста ша ре као „вла шких очи ју“. 
Ка рак те ри стич но је спо ме ну ти у све му ово ме др жа ње ка то лич ких све-
ште ни ка. У Ши бе ни ку све ште ник по здра вља сво је вер не ре чи ма „ви ди-
те ка ко до бро из гле дам, а Вла си ве ле да не ма мо хра не. Њих тре ба све да 
ко ље мо“. У Су ша ку ка то лич ки све ште ник и да нас још под ба да мр жњу 
сво јих па ро хи ја на и ху шка их про тив Ср ба. У Се лу Хре љи ну до шао је 
по сле ду гог од су ство ва ња жуп ник /До ми но/ у ка фа ну с ре чи ма „Хва љен 
Исус“. Ка да су га при сут ни упи та ли где је до са да био, он је од го во рио да 
је био на по слу, уби јао је Ср бе по Ли ци и то сво јом ру ком 40 Ср ба38. На 
Хва ру пре не ко ли ко да на у ка фа ни Цен трал жуп ник је др жао пре да ва ње 
де се то ри ци мла дих све ште ни ка и на гла ша ва ју ћи да са уби ја њем Ср ба не 
тре ба пре ста ти. На то је на ста ла гу жва у ка фа ни уз скан да ли зи ра ње при-
сут них Ита ли ја на. Та ли јан ски ге не рал Дал ма цо и та ли јан ски пу ков ник 
Та дие са жа ље њем твр де да су тач ни стра шни по да ци из Ли ке, Кор ду на 
итд. из ко јих су ја сне смер ни це уста шког ре жи ма у Хр ват ској а то је ис-
тре бље ње Ср ба без ика квих об зи ра. Што се ни је по би ло то се ка то ли чи-
ло да се сва ки траг из гу би.

Та ко је у се лу Пло ча ма поп Бо рић при си љен да са це лим се лом 
пре ђе у ри мо ка то лич ку ве ру. У ма те ри јал ном по гле ду по ис ка зу ме ро-
дав них Ср ба у Хр ват ској др жа ви Срп ски на род је упро па шћен са 60 ми-
ли јар ди ди на ра са мо на по љу при ват не сво ји не. У гор њем При мор ју, 
Су шак, Фи ју ма, Трст и око ли на при ми ли су огро ман број из бе глих по-
ро ди ца ко ји жи ве да нас ве ли ким де лом са мо од ми ло сти. Срп ска цр кве-
на оп шти на на Ри је ци да је по моћ и чи ни све што мо же као и онај ма ли 
број бо ље сто је ћи гра ђа на али по што су та мо це не жи вот них на мир ни ца 
не ве ро ват но ви со ке си ту а ци ја тих љу ди по ста је из да на у дан све кри-
тич ни ја. У Тр сту се на ла зи же на Или је Опа чи ћа, ди рек то ра учи тељ ске 
шко ле из Го спи ћа, са си ном Еми лом ћер ком Ан ком у вр ло те шким ма те-
ри јал ним при ли ка ма. Муж не стао по чет ком апри ла са си ном Алек сан-
дром. Ђу ра Ву ке лић све ште них из Мо чи ла срез Слуњ у Су ша ку слу жи 
бес плат но и зло па ти се са сво јом по ро ди цом. По ред ње га има још мно го 
све ште нич ких по ро ди ца као и мно го број них дру гих чи нов нич ких без 
ика квих срет ста ва за жи вот. По сто ји од бор Ср ба у Су ша ку чи ји прет-
сед ник До бро са вље вић школ ски над зор ник и се кре тар све ште ник Ђу ра 
Ву ке лић де ле днев но че ти ри ли ре из бе гли ца ма и стим тре ба да пре жи ве 

38 У из ве шта ју Ђор ђе ви ћу од 28. ја ну а ра 1942. го ди не се на во ди сло ви ма че тр-
де сет Ср ба, док је пре ку цан из ве штај Ми ла ну Не ди ћу исто ве тан.
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цео дан. Око де сет хи ља да Ср ба из бе гли ца сме ште но је око Ши бе ни ка са 
Цен трал ним од бо ром у Ши бе ни ку – прет сед ник Др. Ђор ђе Ма ле ше вић, 
чла но ви од бо ра све ште ни ци из Ши бе ни ка. На ле вој оба ли ре ке Зр ма ње 
пре ма Ки ста њу и Об4ров цу сме ште не су мно го број не срп ске из бе гли це 
ве ћи ном се ља ци ко ји при ма ју хра ну на ка за ну по на род ним ку хи ња ма а 
ин те лек ту ал ци су сме ште ни по ва ро ши ма где при ма ју ми ни мал ну по моћ 
из ка се при ло га. Та ли јан ске вла сти чи ни ле су све мо гу ће при ли ком спа-
са ва ња и при ма ња Ср ба из бе гли ца. У са мом Спли ту и око ли ни има око 
осам хи ља да из бе гли ца, ме ђу њи ма ве ли ки број офи ци ра без из др жа ва-
ња. У Спли ту по сто ји од бор са прет сед ни ком про том Уру ка лом и пот-
прет сед ни ком чу ве ним хи рур гом Др. Лу ка чом из Мо ста ра ко ји је чуд ним 
слу ча јем пре пли вао Не ре тву и та ко се спа сао. Њи ма та ли јан ске вла сти 
омо гу ћу ју рад и по ма жу их али ма те ри јал на срет ства им не до ста ју. Сви 
ови го ре упр ли су сво је ду шев не очи у мај ку Ср би ју оче ку ју ћи по моћ 
пре ко ле гал них вла сти.

Сву да сам ме ђу из бе гли ца ма у при су ству не мач ких пра ти о ца ко ји 
вла да ју на шим је зи ком про па ги рао пу но по што ва ње пре ма оку па то ри ма 
ко ји нам ука зу ју ве ли ку па жњу и да то це не у пу ној ме ри из бе га ва ју ћи 
све што нас во ди уни ште њу. Ге не ра лу Ам бро зи ју на чел ни ку глав ног ге-
не рал шта ба та ли јан ске вој ске за хва лан сам као и ко ман дан ту VI ар ми је 
у Спли ту на све му што су ура ди ли на спа са ва њу на ших љу ди као и пре-
фек ти ма и кве сто ри ма по ли ци је у Спли ту, Су ша ку, Ши бе ни ку и Фи ју ми, 
као и Цр ве ном кр сту мо ле ћи их да и да ље ве ру ју у на шу ло јал ност. У 
вој ним ко ман да ма у Спли ту и Су ша ку во ди се на ро чи та еви ден ци ја о не-
ста лим на шим љу ди ма, они рас по ла жу и са спи ском Ср ба за тво ре них по 
хр ват ским ло го ри ма и без број фо то гра фи ја.
У За гре бу сам се стро го др жао не мач ких вла сти сма тра ју ћи да кључ спа-
са ва ња ле жи у њи хо вим ру ка ма и да су они пра ве и нај а у то ра тив ни је вла-
сти. При ват но сам се обра тио не мач кој ко ло ни ји где сам на и шао на пу-
но раз у ме ва ње и са о се ћа ње на ро чи то код ше фа Фер керс би роа, не мач ког 
еван ге ли стич ког би ску па Др. Пе па и дру гих. По се тио сам прет став ни ка 
ка то лич ке цр кве над би ску па Др. Сте пин ца и пап ског де ле га та Г. Мо ре-
ниа за мо лио их да они у име цр кве мо ле хр ват ске вла сти да се олак ша 
по ло жај Ср ба по ло го ри ма. Ово сам учи нио по пре по ру ци Др. Уј чи ћа 
над би ску па бе о град ског ко га је по се тио под кар пат ски вла ди ка Вла ди мир 
и за мо лио да се за у зме за пра во слав но све штен ство. По се тио сам Хр ват-
ски цр кве ни крст – прет сед ни ка ге не ра ла Хо че ва ра и се кре та ра Др. Зе ца, 
ко ји су по здра ви ли ову ми си ју на по ми њу ћи да је тре ба ло и ра ни је да се 
пре ко Цр ве ног кр ста пре ду зму ко ра ци, јер по сто ји кон вен ци ја по ко јој 
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се мо гло ин тер ве ни са ти. Хр ват ски Цр ве ни крст се огра дио од ди рект не 
ин тер вен ци је, али је по ру чио да ову уло гу пре у зме не мач ки Цр ве ни крст 
ве ру ју ћи у сто % ре зул тат. По се тио сам швај цар ског кон зу ла и Мо лио да 
ме ђу на род ни цр ве ни крст ин тер ве ни ше за Ср бе у хр ват ским ло го ри ма и 
они су да ли обе ћа ње да ће те ле граф ски за мо ли ти Цр ве ни крст у Же не ви. 
По се тио сам и фран цу ског кон су ла г. Ге роа ко ји је лич ни при ја тељ не мач-
ког по сла ни ка и он је обе ћао да ће учи ни ти све што мо же. Бу гар ски по-
сла ник г. Меч ка ров, со ци јал ни и пле ме ни ти го спо дин ра до се при мио да 
се као лич ни при ја тељ не мач ког по сла ни ка та ко ђе за у зме. По се тио сам 
и та ли јан ског по сла ни ка у За гре бу по што сам из Бе о гра да имао див них 
пре по ру ка и та мо ми је обе ћа но да ће пре ко њи хо ве стран ке фа ши ста, 
ко ја има сво је прет став ни штво у За гре бу учи ни ти све да се до ђе до по зи-
тив них ре зул та та у спа са ва њу на ших Ср ба из хр ват ских ло го ра.

Из све га ово га ви ди се да ни сам ди рект но оп штио са хр ват ским 
вла сти ма, не го сам нај ме ро дав ни је за ин те ре со вао и од њих из ну дио пу-
но обе ћа ње и уви ђав ност да је по след њи рок за спа са ва ње не ви них срп-
ских жр та ва по хр ват ским ло го ри ма.

За вре ме мог бо рав ка у За гре бу при пре мљен је те рен за пу шта ње 
љу ди из ло го ра о че му сам по ку ри ру из ве стио прет сед ни ка Срп ске вла-
де г. Не ди ћа и ми ни стра г. Аћи мо ви ћа, ко ји су и овом при ли ком по ка за ли 
сво је ве ли ко срп ско ср це.

У ме ђу вре ме ну пре ко Бо жић них пра зни ка уз по моћ г-ђе Др. Бу-
ди са вље ви ћа ко ја је ро дом из Рај ха и ви ше пле ме ни тих осо ба ус пе ли смо 
да спре ми мо ка ми он оде ла и на мир ни ца у жен ски ло гор у Ло бор гра ду 
пре ко је вреј ске цр кве не оп шти не у За гре бу, по што за дру ге ло го ре ми 
ни смо до би ли одо бре ње и ако је у сви ма ло го ри ма по тре ба не из мер на, 
јер по ис ка зу струч ња ка ле ка ра и оно га што смо ви де ли у ло го ри ма 95 
од сто је те шко обо ле ло и цео бу ду ћи жи вот им је уни штен.

Ка да сам се по по врат ку ку ри ра из Бе о гра да и пре ма на ло гу ко ји 
ми је он до нео ја вио ко ми си ји ко ја је та ко ђе до шла из Бе о гра да и ка да 
сам ре фе ри сао о све му што се до тле учи ни ло, члан ко ми си је ка пе тан г. 
Кал мар из ја вио ми је пред пра ти о ци ма да сам од Срп ског на ро да  за-
слу жио спо ме ник због свог не се бич ног за ла га ња за ово бол но пи та ње. 
Ме ђу тим мо ја са вест не мо же да ми ру је све до тле док су на ши не ви ни 
љу ди у хр ват ским ло го ри ма и њи хо вим ру ка ма. ИЗ СВИХ ЧО ВЕ ЧАН-
СКИХ ОБ ЗИ РА МО РА ЛО БИ СЕ ШТО ХИТ НИ ЈЕ ИЗ ДЕЈ СТВО ВА ТИ 
ДА ТИ ЉУ ДИ БУ ДУ ПРЕ БА ЧЕ НИ ОВА МО НА ТЕ РИ ТО РИ ЈУ СР БИ ЈЕ 
ПРЕ СВЕ ГА ШТО СУ ЊИ ХО ВА ОГ ЊИ ШТА У ДА НА ШЊОЈ ХР ВАТ-
СКОЈ ДР ЖА ВИ РА ЗО РЕ НА А ВЕ ЋИ НА ИХ ИМА СВО ЈЕ ПО РО ДИ ЦЕ 
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ИЛИ РОД БИ НУ ВЕЋ ОВ ДЕ У СР БИ ЈИ, ко ји би се оба ве за ли да их при-
ме на сво ју мо рал ну и ма те ри јал ну од го вор ност. Вра те ли се ти љу ди у 
сво ја ме ста по Хр ват ској, че ка их по но во иста не сре ћа. Уби ја ње тих љу-
ди би ће са мо олак ша но, јер је већ би ло слу ча је ва да су хрват ске вла сти 
по зи ва ле Ср бе на по вра так „на сво ја ог њи шта“, а но ћу су их од во ди ле 
уста ше. Над тим ви ше не би би ло кон тро ле ни са стра не на ше ни са не-
мач ких вла сти.

Мо лим Пред сед ни ка г. Ђе не ра ла Не ди ћа и Ми ни стра г. Аћи мо-
ви ћа да узму овај мој ре фе ра та у об зир но раз ма тра ње и да до не су што 
хит ни ју од лу ку ко ја ће би ти ко ри сна за цео наш Срп ски на род.

Не мач ким вла сти ма ду бо ко за хва љу јем на ука за ној по мо ћи и мо-
лим да ус тра ју у то ме ка ко би се ово ху ма но де ло око спа са ва ња на ших 
не ви них љу ди по хр ват ским ло го ри ма чим пре окон ча ло, по што су окол-
но сти пре ко сви ју ме ра те шке а по ред то га и не за пам ће на зи ма /-32 сте-
пе на С. у За гре бу за вре ме мог бо рав ка/.

Бог дан М. Ра шко вић, с.р.
В. чин. Мин. соц.

30/I-42

АлександраМишић
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БорисТоМАНић(1990)
ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град
ДрНебојшаСТАМБолиЈА(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 ЧЕТ НИ КА КО СТЕ МИ ЛО ВА НО
ВИ ЋА ПЕ ЋАН ЦА 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

Ап стракт: На осно ву нео бја вље не ар хив ске гра ђе, пу бли ко ва них из-
во ра и об ја вље не ли те ра ту ре ну ме ро ло шки су ана ли зи ра ни зло чи ни чет ни ка 
Ко сте Пе ћан ца то ком Дру гог свет ског ра та. На по чет ку је дат кра так исто ри јат 
ра да и де ло ва ња чет нич ке ор га ни за ци је Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе ћан ца у то ку 
оку па ци је Ју го сла ви је. По том је па жња по све ће на ра ду 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, по себ но ње ном де ло ва њу 
на при ку пља њу и си сте ма ти за ци ји по да та ка ко ји су пред ста вља ни у кван ти та-
тив ној фор ми. На кра ју ра да при ло же ни су ста ти стич ки и та бе лар ни пре гле ди 
зло чи на чет ни ка Ко сте Пе ћан ца, по те ри то ри јал ном и те мат ском прин ци пу. 
Рад је пр вен стве но на стао на гра ђи Др жав не ко ми си је ко ја је по хра ње на у Ар-
хи ву Ју го сла ви је.

Кључ не ре чи:Дру ги свет ски рат, Ср би ја, оку па ци ја, зло чи ни, чет ни-
ци Ко сте Пе ћан ца, 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 чет нич ке ор га ни за ци је Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе
ћан ца у то ку Дру гог свет ског ра та

По сле ка пи ту ла ци је Ју го сло вен ске вој ске мно ги ње ни при пад ни-
ци из бе гли су за ро бља ва ње и од ла зак у интернацију. Од ре ђе ни број тих 
љу ди стра хо вао је од по врат ка у прет ход на бо ра ви шта, од би ја ју ћи да 
жи ви по ред оку па то ра или пла ше ћи се за ро бља ва ња.1 По ред њих по ја-

1 Бо јан Ди ми три је вић, војскаНедићевеСрбије.оружанеснагеСрпскевладе
1941‒1945, Бе о град 2014, 31.

94(497.11)”1941/1942”(093.2)
355:929 Пећанац К.

COBISS.SR-ID 37032713
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вљи ва ли су се, на ро чи то на те ри то ри ји Шу ма ди је, и од бе гли ро би ја ши 
из За бе ле ко ји су пљач ка ли на род у тим кра је ви ма.2 Та ко ђе је при ме ћен и 
при лив ђа ка и сту де на та у кра је ве у уну тра шњо сти. За Нем це, из вор по-
тен ци јал не опа сно сти на ла зио се у гра до ви ма и ва ро ши ца ма, а као глав-
не мо гу ће ор га ни за то ре озна ча ва ли су сту ден те. Пред о се ћа ју ћи ве ли ку 
претњу ко ја им се над ви ја ла над гла вом мла ди љу ди су ме ња ли ме сто 
бо рав ка, нај че шће се скла ња ју ћи у уну тра шњост зе мље. Та ко се са став 
срп ског се ла умно го ме про ме нио по чет ком оку па ци је, при сти за њем ђа ка 
и сту де на та, офи ци ра и вој ни ка, про те ра них чи нов ни ка из оку па ци о них 
зо на што су на ста ле на кон рас пар ча ва ња Ју го сла ви је, а осо би то на ва лом 
из бе гли ца са про сто ра Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (НДХ) и Сло ве ни-
је.3То но во ста ње у ва ро ши ца ма, гра до ви ма и оста лим ме сти ма ва жно је 
ис так ну ти, јер су упра во из по ме ну тих при сти глих сло је ва, као и из зе-
мљо рад нич ких фа ми ли ја ко је су од ра ни је жи ве ле на се лу вр бо ва ни бор-
ци за бор бу про тив оку па то ра и њи хо вих по ма га ча.

У оку пи ра ној Ср би ји нај пре су се по ја ви ли „чет ни ци“, при пад-
ни ци пред рат ног „Удру же ња чет ни ка за сло бо ду и част отаџ би не“ ко је 
је њи хов пред сед ник Ко ста Ми ло ва но вић Пе ћа нац4 ор га ни зо вао на ју-

2 Ко ста Ни ко лић, историјаРавногорскогпокрета1941‒1945,књигапрва, Бео-
град 1999, 51.

3 Др жав ни ар хив Ср би је, фонд: Г‒25, Зе маљ ска ко ми си ја Ср би је за утвр ђи ва-
ње рат них зло чи на, фа сци кла: 14, до ку мент: 37, 38, 39 (да ље: ДАС, Г‒25, Ф. 14, д. 37, 
38, 39); Bran ko Pe tra no vić, SrbijauDrugomsvetskomratu1939‒1945, Be o grad 1992, 139.

4 Ко ста Ми ло ва но вић Пе ћа нац (Де ча ни, 1879 – Ни ко ли нац, Со ко ба ња 1944). 
Ра но је остао без ро ди те ља, ко је су уби ли Ар на у ти, па је од ра стао код уја ка у Ђу ра ков-
цу код Пе ћи. У Ср би ју пре ла зи 1892, а на кон од слу же не вој ске, 1900, при кљу чио се 
ко ми та ма у Ма ке до ни ји. Већ 1904. по ста је чет нич ки вој во да. Уче ство вао је у бал кан-
ским ра то ви ма. По сле 1915. и па да Ср би је са Мо рав ском ди ви зи јом се по вла чи пре ко 
Ал ба ни је. Спу штен је ави о ном у То пли цу ок то бра 1916, на те ри то ри ју што је та да би ла 
под бу гар ском оку па ци јом, са спе ци јал ном ми си јом да ор га ни зу је устаничке акције и 
да њима ру ко во ди. По сле не ко ли ко успе шних на па да на Бу га ре по чет ком 1917. по вла-
чи се у иле га лу на кон бу гар ске офан зи ве у мају и ре пре са ли ја над ста нов ни штвом. У 
ме ђу рат ном пе ри о ду је био ак ти ван у чет нич ким удру же њи ма, а 1932. по ста је пред-
сед ник Удру же ња чет ни ка за сло бо ду и част отаџ би не. У Април ском ра ту се на ла зио у 
Ско пљу, а на кон ка пи ту ла ци је се по вла чи у око ли ну Кур шу мли је, где обра зу је Гор ски 
штаб на пла ни ни Со ко ло ви ци и ор га ни зу је чет нич ке од ре де. Кра јем ав гу ста 1941, на 
пла ни ни Бу ку љи, скла па спо ра зум са Нем ци ма и сво је од ре де ста вља на рас по ла га ње 
ко ла бо ра ци о ни стич кој „срп ској вла ди“. Кра јем 1942. чет нич ки од ре ди су рас фор ми-
ра ни и при пад ни ци тих је ди ни ца при дру жи ли се Срп ској др жав ној стра жи, Срп ском 
до бро во љач ком кор пу су или рав но гор ским од ре ди ма, док сам Пе ћа нац, са сто ти нак 
чет ни ка, од ла зи у Со ко ба њу. У ма ју 1944. ли кви ди ра ла га је јед на рав но гор ска трој ка 
(Мом чи ло Па вло вић, Бо жи ца Мла де но вић, КостаМиловановићпећанац1879–1944.
Биографија, Бе о град 2003 – у да љем тек сту: М.павловић,Б.Младеновић,н.д.).

НебојшаСтамболија,БорисТоманић
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гу Ср би је, у То пли ци и Ја бла ни ци. При пад ни ци чет нич ке ор га ни за ци је 
Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе ћан ца углав ном се ни су пре да ли и за др жа ли су 
ак ти ван ста тус и на кон пот пи си ва ња ка пи ту ла ци је 17. апри ла 1941. го-
ди не. Због тог кон ти ну и те та по је ди ни исто ри ча ри их сма тра ју „пр вом 
на ци о нал ном ору жа ном фор ма ци јом у оку пи ра ној Ср би ји“. Сво ју уло гу 
и овла шће ња Пе ћа нац је ба зи рао на на вод ном на ре ђе њу ми ни стра вој ног 
и ко ман дан та 5. ар миј ске обла сти ко јим је, не по сред но уо чи на па да Не-
мач ке, по ста вљен за ко ман дан та свих чет нич ких од ре да и на ло же но му 
је да у слу ча ју ра та и по вла че ња вој ске оста не у по за ди ни не при ја те ља 
због ор га ни зо ва ња ге рил ских акција.5

Ова ор га ни за ци ја ци ља ла је на исте сло је ве као и ор га ни за ци ја 
Дра го сла ва Дра же Ми ха и ло ви ћа, па је че сто због то га до ла зи ло до су ко-
ба ин те ре са. Пе ћа нац, оку пља ју ћи љу де на ју гу Ср би је, ни је по ми шљао 
ни на ка кву ак ци ју има ју ћи у ви ду ка та стро фа лан за вр ше так То плич ког 
устан ка 1917. у ко јем је и сам уче ство вао. По сле апри ла 1941. он је са мо 
на и ме но вао чет нич ке вој во де у свим кра је ви ма Ср би је, а ре грут ну ба зу 
пред ста вља ли су чла но ви пред рат них чет нич ких удру же ња.6

По што је ужи вао при ли чан углед у срп ском на ро ду због свог 
учешћа у То плич ком устан ку и ме ђу рат ног де ло ва ња, вој во да Пе ћа нац 
је био лич ност ко јој су гра ви ти ра ли мно ги про фе си о нал ни офи ци ри што 
су од би ли да се пре да ју на кон април ске ка та стро фе. Та кви су би ли ма јор 
Дра гу тин Ке се ро вић (око ли на Кру шев ца), пот пу ков ник Ми лу тин Ра до-
је вић (про стор из ме ђу Ста ла ћа и Алек син ца), а ка сни је се Пе ћан цу при-
кљу чио и ге не рал Љу бо Но ва ко вић7, ко ман дант Ком ског од ре да Ју го сло-
вен ске вој ске, као вој во да шу ма диј ски, до ду ше са мо накрат ко, и ви ше 
фор мал но не го фак тич ки.8

5 Ори ги нал ни текст на ред бе ни је про на ђен, ме ђу тим мно ги ау то ри из еми гра-
ци је је по ми њу, а и Дра гу тин Ке се ро вић је на са слу ша њу 1945. из ја вио да је ви део 
на ре ђе ње ге не ра ла Владимира Цу кав ца Пе ћан цу да про ду жи чет нич ку ак ци ју. Ипак, 
ге не рал Ду шан Си мо вић је твр дио да се он не се ћа да је та на ред ба из да та. Ово пи та ње 
у исто ри о гра фи ји ни је де фи ни тив но раз ја шње но. Ви ше о то ме: М.павловић,Б.Мла
деновић,н.д., 167–176. 

6 У дру гој по ло ви ни апри ла Пе ћа нац је из дао и не ко ли ко на ред би о по ста вље-
њи ма ко ман да на та од ре да на ју гу Ср би је. У том пе ри о ду, ак тив ност ње го вих је ди ни ца 
би ла је све де на на обла сти Ко са ни це, То пли це, Ја бла ни це и обо де Ко па о ни ка. Про це-
на је да је већ до кра ја ме се ца Пе ћа нац рас по ла гао са 600 на о ру жа них чет ни ка. исто, 
183‒184. Ви де ти и: Б. Ди ми три је вић, н.д., 37‒41.

7 За де ло ва ње Љу бе Но ва ко вић то ком 1941. ви де ти: Бо рис То ма нић, ГорњаЈасе
ницауДругомсветскомрату.АранђеловациТопола1941‒1945, Бе о град 2019, 52‒83.

8 Дра го љуб Пе тро вић, „Чет нич ка ор га ни за ци ја Ко сте Пе ћан ца у оку пи ра ној Ср-
би ји до по чет ка ок то бра 1941. го ди не“, војноисторијскигласник, 2/1968,178–184.
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Сам Пе ћа нац је са гру пом чет ни ка до кра ја ју на бо ра вио углав ном 
на пла ни на ма Со ко ло ви ци, Ја бла ни ци и Ко са ни ци, од но сно на ис точ ним 
обо ди ма Ко па о ни ка. Ода тле је по ку ша вао да ор га ни зу је и про ши ри сво је 
од ре де име ну ју ћи вој во де на це ло куп ном под руч ју на се ље ном срп ским 
ста нов ни штвом. Иа ко не при ја тељ ски на стро јен пре ма оку па то ру, сво-
јим од ре ди ма стро го је на ре ђи вао уз др жа ва ње од ак ци ја про тив Не ма ца. 
При пад ни ке ове ор га ни за ци је, ина че, оку па тор ске је ди ни це су у по чет ку 
хап си ле и про га ња ле, ви де ћи у њи ма од мет ни ке и по тен ци јал ну прет њу.9

На пла ни на ма Со ко ло ви ци, Ви до је ви ци, у Плоч ни ку и дру гим 
ме сти ма, на Ви дов дан, 28. ју на, ор га ни зо ва но је ве ли ко по ла га ње за кле-
тве, и та да ор га ни за ци ја задо би ја сво је пр ве обри се. Та да су име но ва не и 
мно ге но ве вој во де и на ре ђе но да не мач ки и ита ли јан ски вој ни ци „до кле 
год се бу ду при стој но по на ша ли пре ма на шем на ро ду не сме ју се на па-
да ти или уби ја ти“, а пре кр ши о ци ма ове на ред бе је за пре ће но смрт ном 
ка зном.10

Пе ћан че ви чет ни ци има ли су у по чет ку ре ла тив но то ле ран тан 
став и пре ма ко му ни сти ма и устан ку. За о крет на ста је у ав гу сту, а по том 
и на са мом кра ју тог ме се ца ка да је одр жан са ста нак на Бу ку љи, по ред 
Аран ђе лов ца, уз одо бре ње Не ма ца. У при су ству 300 де ле га та при хва-
ће но је да Пе ћа нац тре ба да од лу чу је о по кре ту от по ра. По сле ску па на 
Бу ку љи усле дио је но ви са ста нак одр жан истог да на, овог пу та из ме-
ђу Пе ћан ца и ма јо ра Кар ла Кра у са, опу но мо ће ни ка ко ман дан та Ср би је 
Хајн ри ха Дан кел ма на, у Аран ђе лов цу, у ви ли Ка ра џић, где су до го во ре-
не осно ве о пре ла ску Пе ћан че вих чет ни ка у вој не од ре де вла де Ми ла на 
Не ди ћа. До га ђа ји о ко ји ма је реч од и гра ли су се од 24. до 26. ав гу ста 
1941. го ди не.11 У скла ду са пот пи са ним спо ра зу мом са Нем ци ма и ка-
сни јих усме них спо ра зу ма са ге не ра лом Не ди ћем, у Бе о гра ду је ус по-
ста вљен Штаб за ве зу, чи ји на чел ник је по стао вој во да ртањ ски Ра до мир 
Ар се ни је вић. Уло га овог Шта ба се од но си ла на ко ор ди ни ра ње ак ци је са 
Глав ним чет нич ким шта бом у „шу ми“.12 Пе ћан че ви од ре ди, пре ма из ве-
шта ји ма штам пе од 18. сеп тем бра 1941, већ су се ста ви ли на рас по ла га-

9исто, 180–181. 
10 Вој ни ар хив, Не ди ће ва ар хи ва, ку ти ја: 33, фа сци кла: 13, до ку мент: 3 (да ље: 

ВА, НдА, к. 33, ф. 13, д. 3).
11 Б. Ди ми три је вић, н.д, 90‒91, 96‒97; Ni ko la Mi lo va no vić, kontrarevolucionarni

pokretDražeMihailovića.izdaja,1, Be o grad 1983, 78‒79; М. Па вло вић, Б. Мла де но вић, 
н.д., 200; Ми ли во је Стан ко вић, првишумадијскипартизанскиодред, Бе о град 1983, 
206‒212; Б. То ма нић, н.д., 56.

12 Бо ри во је Ка ра пан џић, Грађански рат у Србији 1941–1945, Бе о град 1993, 
103–105. 
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ње вла ди. На ред бом од 21. но вем бра, Ми лан Не дић де фи ни сао је Гор ски 
штаб свих чет нич ких од ре да на челу са командантом Ко стом Пе ћан цем, 
под ин ге рен ци јом пред сед ни ка срп ске вла де.13

При ла зак вла ди Ми ла на Не ди ћа ау то мат ски је зна чио да се чет-
ни ци Ко сте Пе ћан ца мо ра ју су ко бља ва ти и во ди ти бор бе са је ди ни ца ма 
по кре та от по ра. Пр ви су ко би са пар ти за ни ма из би ја ју већ око 7. сеп тем-
бра 1941. кад је, по не мач ким из ве шта ји ма, је дан Пе ћан чев од ред „на-
пао успе шно у пла ни на ма за пад но од Ле ба на јед ну ко му ни стич ку бан ду, 
на нео јој знат не гу бит ке и за пле нио 25.000 ме та ка му ни ци је“. Сле де ћи 
окр шај де сио се у се лу Дра гу ши код Бла ца, 17/18. сеп тем бра, ка да су 
чет ни ци на па ли де ло ве Ја стре бач ког пар ти зан ског од ре да, а у исто вре-
ме до ла зи је до су ко ба чет ни ка Ан ђел ка Ада мо ви ћа, вој во де кра јин ског, 
и Мај дан печ ког пар ти зан ског од ре да у се лу Руд на Гла ва, код Мај дан пе-
ка. До кра ја сеп тем бра у ско ро свим де ло ви ма Ср би је, чет ни ци што су 
оста ли вер ни Пе ћан цу при кљу чу ју се Не ди ће вим ору жа ним од ре ди ма и 
сту па ју у бор бу са пар ти зан ским је ди ни ца ма.14

Са ста нак на Бу ку љи иза звао је раз дор у чет нич кој ор га ни за ци ји. 
За раз ли ку од Жи ва на Ми ло ван че ви ћа, вој во де Опле нач ке бри га де ко ји 
је стао зду шно уз Пе ћан ца, не ки од Пе ћан че вих љу ди по че ли су да пре-
ла зе у ре до ве пуковника Драгољуба Дра же Ми ха и ло ви ћа (Ке се ро вић, 
Ра до је вић, Ка ла бић). Та раз ми мо и ла же ња су до ве ла и до су ко ба из ме-
ђу оних ко ји су од би ли по слу шност Пе ћан цу и оних што су му оста ли 
вер ни. При ли ком на па да на Кру ше вац (23. сеп тем бра 1941), што су га 
из ве ли об је ди ње ним сна га ма Ке се ро ви ће ви чет нициа и пар ти за ни, у по-
моћ Нем ци ма при сти жу и при пад ни ци Гоч ког чет нич ког од ре да, ко ји је 
остао под Пе ћан че вом ко ман дом.15 Исто тако, у за пад ној Ср би ји чет ни ци 
Ма ша на Ђу ро ви ћа (Ибар ски чет нич ки од ред), у ис точ ној Ле о ни де Пље-
шко ви ћа (Ује вач ки чет нич ки од ред), као и ге не рал Љу бо Но ва ко вић у 
Шу ма ди ји, на ста вља ју да са ра ђу ју са пар ти за ни ма, по при ма ју ћи обри се 
са мо стал них од ре да.16

До ла зак ге не рал-лајт нан та Ау гу ста Мајс не ра за ко ман да на та СС-
тру па и по ли ци је на те ри то ри ји Ср би је 30. ја ну а ра 1942. ди рект но је ути-

13 Б. Ди ми три је вић, н.д., 97, 110, 149.
14 Д. Пе тро вић, н.д., 198–200. 
15 О чет нич кој ор га ни за ци ји у Кру шев цу и око ли ни и на па ду на Кру ше вац 

ви ше у: Је ле на Ђи нов ски, „Ор га ни за ци ја Ко сте Пе ћан ца у кру ше вач ком окру гу, јун 
1941–де цем бар 1942“, Расинскианали, 1/2003, 225–230; Ку зман Ни ко лић, „Зби ва ња 
ме ђу чет ни ци ма у кру ше вач ком кра ју пре на па да на Кру ше вац сеп тем бра 1941. го ди-
не“, Расинскианали, 4/2006, 55–68. 

16 Б. Ди ми три је вић, н.д.,97.
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цао на ре ор га ни за ци ју од ре да Не ди ће ве вла де. Пре у ре ђе ње вој них је ди-
ни ца за хва ти ло је и чет нич ке од ре де Ко сте Пе ћан ца. На са стан ку Пе ћан-
ца и по моћ ни ка ми ни стра уну тра шњих по сло ва Цве та на Ђор ђе ви ћа по-
чет ком апри ла 1942. до го во ре но је фор ми ра ње Срп ске чет нич ке ко ман де 
(СЧК). Чи та ва чет нич ка ор га ни за ци ја на под руч ју Ср би је тре ба ло је да 
има 8.745 чет ни ка, без укљу чи ва ња људ ства шта ба Ко сте Пе ћан ца ко ји 
је тек тре ба ло да бу де фор ми ран. На ред бом ге не ра ла Па у ла Ба де ра од 10. 
апри ла 1942. сви чет нич ки од ре ди (Пе ћан че ви, али и ле га ли зо ва ни чет-
нич ки од ре ди) ста вље ни су под ко ман ду не мач ких по сад них ди ви зи ја. 
Пе ћа нац је мо гао да име ну је ста ре шин ски ка дар уну тар од ре да, у скла ду 
са евен ту ал ним же ља ма пред сед ни ка вла де Не ди ћа и не мач ких вла сти.17

Због сво је не по у зда но сти и не ди сци пли не, а упо ре до са број ним 
ја ча њем Срп ске др жав не стра же (СДС), не мач ке оку па тор ске вла сти су 
кра јем 1942. до не ле од лу ку да у пот пу но сти рас пу сте чет нич ке од ре де 
Ко сте Пе ћан ца. Тај про цес је по чео већ на про ле ће 1942. ка да је због 
не ди сци пли не ге не рал Не дић од лу чио да рас пу сти Ко смај ски чет нич ки 
од ред.18На ком плет ном рас пу шта њу чет нич ких од ре да Нем ци су ин си-
сти ра ли од ле та 1942, али се ге не рал Не дић до не кле опи рао то ме, тра же-
ћи да о њи хо вом раз о ру жа ва њу и о ча су ка да ће се то де си ти од лу чи ње-
го ва вла да. Оку па тор ске вла сти ипак су са мо стал но спрово ди ле њи хо во 
раз о ру жа ва ње. У то ку ју ла и ав гу ста раз о ру жа но је и рас пу ште но шест 
чет нич ких од ре да, укуп не сна ге око 1.800 љу ди.19

На кон фе рен ци ји од 10. ју на 1942. пред сед ник вла де Не дић од-
лу чио је да не ка ко об је ди ни сна ге СЧК-а и СДС-а ка ко би се чет нич ко 
људ ство са чу ва ло од раз о ру жа ва ња и евен ту ал не де пор та ци је у рат но 
за ро бље ни штво. Ипак, и по ред та квих од лу ка раз о ру жа ва ње и рас пу-
шта ње чет нич ких од ре да је на ста вље но, та ко да су чет нич ке је ди ни це 
до 15. но вем бра сма ње не за 50 од сто. Не мач ки СС и по ли циј ски ор га ни 
на ре ди ли су да се од ре ди рас фор ми ра ју у то ку де цем бра 1942, а ге не рал 
Не дић је на са стан ку 5. и 6. де цем бра 1942. на ло жио свим чет нич ким 
вој во да ма да њи хо ве сна ге бу ду раз о ру жа не до кра ја го ди не.20

Од ре ђен број чет ни ка је већ ра ни је сту пио у пољ ску и гра нич ну 
17 Б. Ди ми три је вић, н.д.,203‒205; М. Па вло вић, Б. Мла де но вић, н.д., 299‒300.
18 ВА, НдА, к. 2, ф. 4, д. 73.
19 Ми лан Бор ко вић, КонтрареволуцијауСрбији.КвислиншкауправауСрбији

1941‒1944.књ.i(1941‒1942), Бе о град 1979, 301, 303.
20ЗборникдокуменатаиподатакаоНародноослободилачкомратународаЈу

гославије. ДокументиНемачкогРајха 1942,томXii, књига 2, Бе о град 1976 (да ље: 
ЗборникНоРа,Xii–2), 918–919; М. Бор ко вић, н.д., 302–303; Б. Ди ми три је вић, н.д., 
241, 268; М. Па вло вић, Б. Мла де но вић, н.д., 300‒302; Д. Пе тро вић, н.д., 205–214. 
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стра жу, не ки у Срп ски до бро во љач ки кор пус (СДК), из ве стан број њих 
при сту пио је Ју го сло вен ској вој сци у отаџ би ни, не ке су Нем ци ухап си-
ли и от пре ми ли у за ро бље нич ке ло го ре, а други су на пу сти ли ко ман де и 
оти шли ку ћа ма. Ови по след њи ка сни је при ла зе при пад ни ци ма се о ских 
стра жа ко је су пред ста вља ле не ку вр сту по моћ не ло кал не ми ли ци је ак-
ти ви ра не у ак ци ја ма по те ре за пар ти зан ским од ре ди ма. Сам Пе ћа нац је 
на кон рас пу шта ња ње го вих од ре да, са лич ним обез бе ђе њем од 100 чет-
ни ка, пре шао у Со ко ба њу где је жи вео и при мао не ку вр сту апа на же 
од Не ди ће ве вла де. Кра јем ма ја 1944. ње га су у Со ко ба њи ли кви ди ра-
ли при пад ни ци Де ли град ског кор пу са  Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни 
(ЈВуО) по на ре ђе њу ге не ра ла Дра го љу ба Дра же Ми ха и ло ви ћа.21

Рад на си сте ма ти за ци ји зло чи на 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 прет ход ним на уч ним ра до ви ма ко је су ау то ри об ја вљи ва ли у 
ве зи са кван ти та тив ном ана ли зом зло чи на при пад ни ка СДС-а и СДК-а, 
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 (у да љем тек сту: Др жав на ко ми си ја) већ је дат кра так 
исто ри јат ра да и над ле жно сти ове уста но ве.22 Ипак, ов де ће мо у нај кра-
ћем ана ли зи ра ти исто ри јат Др жав не ко ми си је, али и освр ну ти се на рад 
на си сте ма ти за ци ји и кван ти фи ка ци ји рат них зло чи на.

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 њен рад и де ло ва ње од ви јао се 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. Пред сед ни штво је би ло за ду же но да име ну је чла но ве Ко-
ми си је и про пи ше пра вил ник о ње ном ра ду. Од ње ног осни ва ња пред-
сед ник је био др Ду шан Не дељ ко вић, про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду. Др жав на ко ми си ја је уки ну та 14. апри ла 1948. го ди не.23

21 М. Па вло вић, Б. Мла де но вић, н.д., 307–308. Ви де ти: ВА, НдА, к. 144, ф. 1, д. 
44; Сла ви ша Пе рић, Српскидобровољачкикорпус1941–1945, Сме де ре во 2018, 154–155.

22 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“, Годишњакзаистраживањегеноцида,12-1, 
149‒154; Бо рис То ма нић, Не бој ша Стам бо ли ја, „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 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“, Годишњакзаистраживањегеноцида, 
12-2, 324‒329.

23 Ар хив Ју го сла ви је, фонд: 110 – Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на 
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Утвр ђи ва ње од го вор но сти и про на ла зак осо ба ко је су то ком ра та 
по чи ни ле 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 би ли су глав ни за да-
ци ове уста но ве. Ипак, Др жав на ко ми си ја ни је до би ла за да так, од но сно 
ни је сме ла да оба вља ди рект не функ ци је оп ту жи ва ња, про це су и ра ња и 
кажња ва ња. Ти су за да ци и да ље оста ли у над ле жно сти дру гих ци вил-
них и вој них уста но ва.24

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, уз Др жав ну ко ми си ју, шест зе маљ ских ко-
ми си ја (за сва ку на род ну 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 ске 1.210 оп штин-
ских ко ми си ја.25 По ред тих ре дов них ко ми си ја по сто ја ле су и по себ не 
ан кет не ко ми си је при Др жав ној ко ми си ји и при зе маљ ским ко ми си ја ма 
са за дат ком да ис тра жу ју и утвр ђу ју по је ди не зло чи не ве ћих раз ме ра или 
не ке „спе ци фич не“ ко ји ни су пот па да ли под би ло ко ју ка те го ри за ци ју. 
Та квих ко ми си ја би ло је укуп но 28.26

***
При бли жа ва њем Ми ров не кон фе рен ци је у Па ри зу, оба ве зе Др-

жав не ко ми си је по ста ја ле су сло же ни је. На том са ми ту је ју го сло вен ска 
де ле га ци ја тре ба ло, из ме ђу оста лог, да пре зен ту је до ка зе о рат ним зло-
чи ни ма у су мар ном пре гле ду. Ми ни стар ство ино стра них по сло ва је у 
том кон тек сту упу ти ло мол бу Др жав ној ко ми си ји да се из ра ди ре фе ра т 
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“.27

Др жав на ко ми си ја је убр зо ре а го ва ла и ак том од 8. ју ла 1945. на-
ло жи ла из ра ду пре гле да и од свих зе маљ ских ко ми си ја за тра жи ла хит но 

оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, фа сци кла: 809, до ку мент: 10 (да ље: АЈ, 110‒809‒10); 
АЈ, 110–1, izveštajDrnedeljkovićaoraduDržavnekomisije,1, 40; Ал берт Вајс, „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“,Аналиправногфакул
тетауБеограду, ок то бар‒де цем бар, 4/1961, 388.

24 АЈ, 110–1, izveštajDrnedeljkovićaoraduDržavnekomisije,1, 40; А. Вајс, н.
д., 388. 

25 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: Dokumentiizistorijejugoslavije. Državnakomisijazautvrđivanjezlo
činaokupatora injihovihpomagača izDrugogsvetskograta, 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.

26 А. Вајс, н.д, 390–391.
27 АЈ, 110‒49‒1.
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при ку пља ње „ста ти стич ких по да та ка о жр тва ма“. Уз овај акт по сла ти су 
и фор му ла ри ко ји је тре ба ло да бу ду упу ће ни свим ме сним на род ним од-
бо ри ма ра ди по пу ња ва ња. На ре ђе но је и да по пу ње ни фор му ла ри бу ду 
до ста вље ни Др жав ној ко ми си ји нај ка сни је до 8. ав гу ста 1945. го ди не.28

Та бе ле ко је је тре ба ло да бу ду по пу ње не по де ље не су у че ти ри 
ка те го ри је/фор му ла ра пре ма вр сти, од но сно 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 ла.

Сва ки по ме ну ти зло чин (осим оних на ве де них у че твр тој ка те го-
ри ји) имао је ру бри ку са пот ка те го ри ја ма где су зло чи ни раз вр ста ва ни на 
по чи ње не над „љу ди ма“, „же на ма“, „де цом“ и „стар ци ма“.29

По ред то га сва ки од на ве де них фор му ла ра имао је и по де лу на из-
вр ши о це зло чи на: „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 кор пу са) и „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 за 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 на је и „Му сли ман ска ми ли ци ја“ и „Спе ци јал на по ли ци ја“.30 Ста ти-
стич ке та бе ле по пу ња ва не су на свим ад ми ни стра тив ним ни во и ма: од се ла 
и оп шти на, пре ко сре зо ва, окру га, ре пу бли ка, па до са ве зног ни воа.31

28 АЈ, 110‒49‒10.
29 Ви де ти: АЈ, 110–49 – 110–74.
30 У јед ном од до пи са Др жав не ко ми си је од 8. ју ла ста ја ло је сле де ће: „... Ако у 

ко јој оп шти ни по 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. 

31 Ви де ти: АЈ, 110–49 – 110–74.
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Зе маљ ске, по кра јин ске и об ла сне ко ми си је ни су мо гле на вре ме 
да ре а ли зу ју ова ко те жак и сло жен за да так. Због то га је Др жав на ко ми си-
ја мо ра ла стал но да ур ги ра и да по жу ру је над ле жне ко ми си је у спро во-
ђе њу тих ак тив но сти. Не до ста так об у че них ка дро ва, ка шње ње у сла њу 
фор му ла ра и сла ба по ве за ност над ле жних уста но ва би ли су са мо не ки од 
раз ло га што су оне мо гу ћа ва ли бр же, јед но став ни је и струч ни је оба вља-
ње за да тог по сла. Нај ви ше про бле ма у Ср би ји, што се ти че са ку пља ња и 
си сте ма ти за ци је по да та ка, за бе ле же но је у Ча чан ском и Но во па зар ском 
окру гу.32 Ипак, ок то бра 1945. го ди не Зе маљ ска ко ми си ја Ср би је про сле-
ди ла је Др жав ној ко ми си ји урађене ста ти стич ке пре гле де.33

Ме ђу тим, Др жав на ко ми си ја је у до пи су зе маљ ским и по кра јин-
ским ко ми си ја ма од 26. ја ну а ра 1946. оце ни ла рад под руч них ор га на као 
лош, на во де ћи из ме ђу оста лог сле де ће: „... Иа ко је овај зах тев упу ћен 
пре ви ше ме се ци, по је ди не ко ми си је ни су ни до да нас по сла ле ове по-
дат ке, а не ке су по сла ле са мо де ли мич но…“ По себ но је на гла ше но да 
је „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 да су „по да ци не пот пу ни, по гре шни и уоп ште 
не ре ал ни“. Др жав на ко ми си ја тра жи ла је и да се по себ на па жња обра ти 
на по пу ња ва ње фор му ла ра број 1 – „ли ше ње жи во та“, где је тре ба ло по-
пи са ти жр тве од 6. апри ла 1941. до осло бо ђе ња од ре ђе не те ри то ри је.34

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. Ме ђу тим, 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 но ве до пи се под руч ним 
ко ми си ја ма и то ком ав гу ста и сеп тем бра 1946. го ди не.35По себ но је уко-
ре 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 
на Ко со ву и Ме то хи ји. У до пи су од 30. ав гу ста 1946. го ди не. Др жав на 
ко ми си ја на гла ша ва да ни је по сту па но по ње ним упут стви ма у по гле ду 
ор га ни за ци је по сла и по сту па ка у при ку пља њу ста ти стич ких по да та ка 
на „под руч ју Ко сме та“. Због то га је по но во по слат фор му лар ка ко би 
би ло тач но и помаособ на ве де но ко ли ко је стра да ло „од ра слих љу ди, за-
тим же на, ста ра ца и де це“. На кра ју тра же но је да се по да ци до ста ве у 
нај кра ћем мо гу ћем ро ку.36

Нај ва жни је свој ство ова квог ра да Др жав не ко ми си је тре ба ло је да 
до ве де до ко нач не кван ти фи ка ци је и си сте ма ти за ци ја зло чи на на про сто-

32 АЈ, 110‒49‒7 ‒ 49‒8.
33 АЈ, 110‒55‒10. ви де ти: АЈ, 110‒49‒5; АЈ, 110‒49‒11.
34 АЈ, 110‒49‒12.
35 Ви де ти: АЈ, 110‒49‒13; АЈ, 110‒49‒14.
36 АЈ, 110‒49‒13.
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ру Ју го сла ви је и над ју го сло вен ским гра ђа ни ма у то ку 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, пре ма 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.

У на став ку тек ста да је мо ста ти стич ки пре глед по чи ње них зло чи-
на чет ни ка Ко сте Пе ћан ца 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 не сре ђе но сти. 

Кван ти фи ка ци ја зло чи на чет ни ка Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе ћан ца

ЗлочиничетникаКостепећанцапремаподацимаКомисијеизоктобра
1945.године

Пр вим по сле рат ним за ко ном о ад ми ни стра тив ној по де ли, до не-
тим 1. сеп тем бра 1945, Ср би ја се 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 ад ми ни стра тив на ор га ни за ци ја би ла је го то во иден-
тич на прет ход ној, про ис те клој 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 и об ла сна ко ми си ја, као 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.37

У пр вом пре гле ду, с кра ја ок то бра 1945, да ти су по да ци за те ри-
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 чи ји при пад ни ци су их ли ши ли 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. Чет ни ци Ко сте Пе ћан ца су озна-
че ни ка те го ри јом „Пе ћан че ви“. 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 осо ба (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“ 

37АдминистративнотериторијалнепроменеуНРСрбијиод1834‒1954. го
дине, За вод за ста ти сти ку, Бе о град 1955, 55‒57; УправнаподелаДемократ.Федерат.
Југославије(безприсаједињенихкрајева), 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, 9‒13. 
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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  „Пе ћан че вих“, 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“ 11, 
„стре ља њем“ 321, „ве ша њем“ три, „кла њем“ 38, „мр цва ре њем (пре би ја-
њем)“ 86, „ка сни је на сту пи ла смрт као по сле ди ца по вре де муч ним зло-
ста вља њем“ код 39, а под став ком „смрт у ло го ри ма“ на ве де но је се-
дам жр та ва. Про цен ту ал ни  при каз „ли ше них жи во та“ од чет ни ка Ко сте 
Миловановића Пе ћан ца је пред ста вље на на Гра фи ко ну 1.38

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 чет ни ци Ко сте 
Пе ћан ца не на во де се као починиоци зло чи на. То је, чи ни се, и ло гич но 
по што ни је по зна то да су има ли ак тив них је ди ни ца на по ме ну том про-
сто ру.39 Та ко ђе, 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 је на ве ден 
ни ко ко је „ли шен жи во та“ од „чет ни ка Ко сте Пе ћан ца“.40

Гра фи кон бр. 1: Струк ту ра „ли ше них жи во та“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца 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

38 АЈ, 110–55–11, Та бе ла I – ли ше ње жи во та (Ср би ја).  
39 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. 
40 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“, КосовоиМетохијауконтекстубалканских
народаидржава.Књига2,историја, Ле по са вић 2016, 243‒259.  
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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, мо же се за кљу чи ти да 
је број „ли ше них жи во та“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца зна чај но раз ли чит 
у од но су на збир ну та бе лу и ве ћи је за 68 жртава. По да ци се раз ли ку ју и 
по струк ту ри. Ана ли зом по да та ка за кљу чи ли смо да је  до по ме ну те раз-
ли ке до шло због то га што они ко ји су са би ра ли ни су укљу чи ли по дат ке 
из Кра гу је вач ког окру га, као и због гре шке код То плич ког окру га. Ге о-
граф ски, нај ве ћи број „ли ше них жи во та“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца био 
је у То плич ком окру гу (295 – 51,48%), што је и ра зу мљи во, по што су ове 
је ди ни це би ле нај ак тив ни је и нај број ни је баш на овом про сто ру. У се дам 
окру га (Ча чан ски, Но во па зар ски, Пи рот ски, Под рин ски, По жа ре вач ки, 
Ужич ки и Врањ ски), као и у Гра ду Бе о гра ду, ни је на ве де на ни јед на жр-
тва. По да ци по окру зи ма су на ве де ни на Та бе ли 1 у тек сту ис под.41
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Бе о град ски 1 19 0 3 9 0 0 32

Кра гу је вач ки 0 18 0 29 16 0 0 63

Кру ше вач ки 0 12 0 5 0 1 0 18

Ле ско вач ки 9 1 0 0 0 1 0 11

Мо рав ски 1 4 1 4 1 1 0 12

Ни шки 0 24 0 1 14 3 0 42

То плич ки 0 209 0 24 25 25 12 295

Ва љев ски 0 31 1 1 0 0 0 33

За је чар ски 0 22 1 0 37 7 0 67

УКУП НО 11 340 3 67 102 38 12 573

41 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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Та бе ла бр. 1: Струк ту ра „ли ше них жи во та“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца пре ма на чи ну 
из вр ше ња зло чи на 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 
„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 2.536 „по вре-
да те ла“ ко је су по чи ни ли чет ни ци Ко сте Пе ћан ца би ло је 10 „оса ка ће-
ња“, 88 „ра ња ва ња“, 614 „му че ња-зло ста вља ња“, 1.800 „ла ких и те шких 
те ле сних по вре да“ и 24 „си ло ва ња“.42

Гра фи кон бр. 2: Струк ту ра „по вре ђе них“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца 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. 
 

Тре ћа та бе ла је бе ле жи ла „По вре де сло бо де“ и ре ги стро ва но је 
330.088 та квих слу ча је ва. Не мач ке оку па тор ске сна ге („Нем ци у зе мљи“) 

42 АЈ, 110–55–12, Та бе ла II – по вре де те ла (Ср би ја).  
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по чи ни ле су 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 1.446 „по вре да сло бо де“ по чи ње них од чет ни ка Ко сте Пе ћан-
ца на ве де но је 1.310 „хап ше ња“, 19 „ин тер ни ра ња у зе мљи“, 85 „од во ђе-
ња на при нуд ни рад“ и 32 „од во ђе ња у ло го ре ван зе мље“.43

Гра фи кон бр. 3: Струк ту ра „по вре да лич не сло бо де“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца 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.
 
ЗлочиничетникаКостеМиловановићапећанцапремаподацимаКоми

сијеизсредине1946.
 Због прет ход но на ве де них раз ло га, Др жав на ко ми си ја је ур ги ра-
ла и опо ми ња 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, с об зи ром на то да је утвр ђе но 

43 АЈ, 110–55–13, Та бе ла III – по вре де лич не сло бо де (Ср би ја).  
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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 про сле ђе ни су но ви по да ци и они 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 на жр та ва стра да ла 
је од при пад ни ка 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 стра да ло је 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%), од „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%), од при пад ни ка „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 „ли ше них жи во-
та“ од  чет ни ка Ко сте Пе ћан ца уве ћан је го то во тро стру ко. 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“ јед на осо ба, „стре ља њем“ 318, „ве ша њем“ три, „кла њем“ 54, 
„мр цва ре њем-пре би ја њем“ 1.018, за76 осо ба на ве де но да 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“ од но си се на две осо бе.44

 У гра ђи ни смо про на шли до ка зе да је на кнад но по пи си ва ње уоп-
ште оба вља но у АП Вој во ди ни, на кон пр вог с 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. С дру ге стра-
не, но ви по пис је оба вљен и у Ау то ном ној Ко сов ско-ме то хиј ској обла-
сти. Сре ске ко ми си је су про сле ди ле но ве по дат ке у пе ри о ду март‒април 
1946, а Об ла сна ко ми си ја их је до ста ви ла Др жав ној ко ми си ји 14. ма ја 
1946. го ди не. Пре ма тим 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“. Као и при ли ком пр вог по пи са, 
чет ни ци Ко сте Пе ћан ца ни су уоп ште на во ђе ни у ко ло на ма где су бе ле-
же ни по чи ни о ци зло чи на.45

44 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).  

45 АЈ, 110–72–126; Д. Бој ко вић, н.д., 250‒251.
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Гра фи кон бр. 4: Струк ту ра стра да лих од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца 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 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“. Уку пан број „ли ше-
них жи во та“ ко ји се при пи су ју Пе ћан че вим чет ни ци ма, пре ма са бра ним 
та бе ла ма окру жних ко ми си ја, ма њи је у од но су на збир ну та бе лу за 89 
осо ба, што је ве ро ват но број стра да лих у За је чар ском окру гу, за ко ји по-
да ци не до ста ју. Слич но као у прет ход ном по пи су из 1945, нај ве ћи број 
стра да лих од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца за бе ле жен је у То плич ком окру гу 
(644 – 46,56%), а би ло их је и у свим оста лим окру зи ма НР Ср би је без 
по кра ји на, сем у Гра ду Бе о гра ду. По да ци по окру зи ма на ве де ни су у Та-
бе ли 2 ис под тек ста.46

46 АЈ, 110, фа сци кле 55–71.
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Бе о град ски 0 33 0 1 213 7 0 0 254

Ча чан ски 0 13 0 0 23 2 0 0 38

Кра гу је вач ки 0 12 0 2 0 0 0 0 14

Кру ше вач ки 0 16 0 2 20 2 0 0 40

Ле ско вач ки 0 23 0 3 0 3 0 0 29

Мо рав ски 0 20 0 0 1 2 0 0 23

Ни шки 0 11 0 4 20 1 0 0 36

Но во па зар ски 0 18 1 4 2 1 0 0 26

Пи рот ски 0 13 0 0 2 1 1 0 17

Под рин ски 0 19 0 14 110 22 0 0 165

По жа ре вач ки 0 6 0 1 5 2 0 0 14

То плич ки 1 82 1 10 526 24 0 0 644

Ужич ки 0 4 0 0 29 0 1 0 34

Ва љев ски 0 32 1 0 9 2 0 3 47

Врањ ски 0 2 0 0 0 0 0 0 2

УКУП НО 1 304 3 41 960 69 2 3 1383

Та бе ла бр. 2: Струк ту ра „ли ше них жи во та“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца пре ма на чи ну 
из вр ше ња зло чи на 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

 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-
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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 4.617 
„по вре да те ла“ ко је су по чи ни ли чет ни ци Ко сте Пе ћан ца струк ту ра је би-
ла: „оса ка ће ње“ 49, „ра ња ва ње“ 76, „му че ње-зло ста вља ње“ 715, „ла ке и 
те шке те ле сне по вре де“ су на не ли 3.719 пу та, а „си ло ва ли“ 58 же на.47

Гра фи кон бр. 5: Струк ту ра „по вре ђе них“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца 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 из сре ди не 1946. го ди не

 Тре ћом та бе лом су об у хва ће не „по вре де сло бо де“. И у овом слу-
ча ју при мет но је знат но по ве ћа ње ова квих 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 слу ча ја 
„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%), 

47 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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„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 8.917 „по вре да сло бо де“ ко је су по-
чи ни ли чет ни ци Ко сте Пе ћан ца при мет на је ве ли ка раз ли ка у ка те го ри ји 
„при нуд на мо би ли за ци ја“, јер пре ма по да ци ма из 1945. ни је за бе ле жен 
ни је дан слу чај, а на овом по пи су их је чак 3.920. Још су за бе ле же ни 2.762 
„хап ше ња“, 125 „ин тер ни ра ња у зе мљи“, 1.488 „од во ђе ња на при ну дан 
рад“, 608 „при нуд них пре се ље ња“ и 14 „од во ђе ња у ло го ре ван зе мље.48

Гра фи кон бр. 6: Струк ту ра „по вре да лич не сло бо де“ од чет ни ка Ко сте Пе ћан ца 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 из сре ди не 1946.

***
Иа ко ве о ма ди ску та би лан из вор због на чи на 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 бро је ви 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 о 
уло зи и сте пе ну чи ње ња зло чи на од ре ђе них, њи ма не при ја тељ ских, вој-

48 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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них фор ма ци ја за вре ме Дру гог свет ског ра та. Пре ма овим та бе лар ним 
пре гле ди ма, при пад ни ци ко ла бо ра ци о ни стич ких фор ма ци ја, укљу чу ју ћи 
и чет ни ке Ко сте Пе ћан ца, 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, по моћ на уло га и прак-
тич но рас пу шта ње до кра ја 1942, мо гу би ти део об ја шње ња. То, ме ђу тим, 
не ума њу је њи хо ву од го вор ност за зло чи не ко ја сва ка ко по сто ји, по го то во 
у ју жној и ју го и сточ ној Ср би ји, пре све га у То плич ком окру гу.

Кван ти фи ка ци ја зло чи на чет ни ка Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе ћан ца 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

Резиме

При пад ни ци чет нич ке ор га ни за ци је Ко сте Ми ло ва но ви ћа Пе ћан ца углав ном 
се ни су пре да ли и за др жа ли су ак ти ван са став и на кон пот пи си ва ња ка пи ту ла ци је 17. 
апри ла 1941. го ди не. Због тог кон ти ну и те та по је ди ни исто ри ча ри их сма тра ју „пр вом 
на ци о нал ном ору жа ном фор ма ци јом у оку пи ра ној Ср би ји“. У по чет ку су има ли ре ла-
тив но то ле ран тан став пре ма ко му ни сти ма и устан ку. За о крет је на стао кра јем ав гу ста, 
ка да је до го во рен њи хов пре ла зак у вој не фор ма ци је вла де Ми ла на Не ди ћа. На кон овог 
спо ра зу ма Пе ћан че ви чет ни ци по чи њу се су ко бља ва ти са пар ти зан ским од ре ди ма. Због 
њи хо ве не по у зда но сти и не ди сци пли не, а упо ре до са број ним ја ча њем Срп ске др жав-
не стра же, не мач ке оку па тор ске вла сти су кра јем 1942. до не ле од лу ку да у пот пу но сти 
рас пу сте чет нич ке од ре де Ко сте Пе ћан ца. Од ре ђен број чет ни ка је већ ра ни је сту пио у 
пољ ску и гра нич ну стра жу, не ки у Срп ски до бро во љач ки кор пус, из ве стан број је при-
сту пио Ју го сло вен ској вој сци у отаџ би ни, не ке су ухап си ли и от пре ми ли у за ро бље-
нич ке ло го ре Нем ци, а дру ги су на пу сти ли ко ман де и вра ти ли се ку ћи. Сам Ко ста Пе-
ћа нац је, на кон рас пу шта ња ње го вих од ре да, са лич ним обез бе ђе њем од 100 чет ни ка, 
пре шао у Со ко ба њу. Кра јем ма ја 1944. ње га су у том ме сту ли кви ди ра ли при пад ни ци 
Де ли град ског кор пу са ЈВуО по на ре ђе њу Дра же Ми ха и ло ви ћа.

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 утвр ђи 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 
особа 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, уз окру жне, сре ске и оп штин ске ко ми си је као 
под руч не ор га не. Ове ко ми си је су, до њи хо вог уки да ња у апри лу 1948, при ку пи ле ви ше од 
900.000 при ја ва. Та ко ђе је при ку пље но 550.000 са слу ша ња све до ка, 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“.

По пут оста лих ко ла бо ра ци о ни стич ких је ди ни ца, чет ни ци Ко сте Пе ћан ца 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, ко ја је до ку мен то ва на број ним при ме ри ма. 

The Cri mes of the Ko sta Pe ća nac’s Chet niks  Qu an ti fi ca ti on Ac cor ding to the Da ta of 
the Sta te Com mis sion for De ter mi ning the Cri mes of the Oc cu pi ers and the ir Abet tors

Summary
The mem bers of the Chet nik or ga ni za tion of Ko sta Mi lo va no vić Pe ća nac, in the 
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ma jo rity, did not sur ren der and kept an ac ti ve com po si tion even af ter the ca pi tu la tion of 
Yugo sla via on April 17, 1941. Due to this con ti nu ity, so me hi sto ri ans con si der them “the 
first na ti o nal ar med for ma tion in oc cu pied Ser bia”. At first, they had a re la ti vely to le rant at-
ti tu de to wards the com mu nists and the upri sing in Ser bia. The tur ning po int ca me at the end 
of Au gust 1941, when it was agreed that they wo uld join the mi li tary de tac hments of Mi lan 
Ne dić’s go vern ment. Af ter this agre e ment, Pe ća nac’s Chet niks be gan to clash with par ti san 
de tac hments. Due to the ir un re li a bi lity and in di sci pli ne, and in pa ral lel with the nu me ro us 
stren gthe ning of the Ser bian Sta te Gu ard, the Ger man oc cupyin g aut ho ri ti es de ci ded at the 
end of 1942 to com ple tely dis band the Chet nik de tac hments of Ko sta Pe ća nac. A num ber 
of Chet niks had al ready jo i ned the Ser bian Sta te Gu ard, so me jo i ned the Ser bian Vo lun te er 
Corps, so me jo i ned the Yugo slav Army in the Ho me land, so me we re ar re sted and sent to Ger-
man pri so ner-of-war  camps, and so me left the ir units and went ho me. Ko sta Pe ća nac him self, 
af ter the dis band ment of his de tac hments, with the per so nal se cu rity of 100 Chet niks, mo ved 
to So ko Ba nja. At the end of May 1944, he was li qu i da ted in So ko ba nja by mem bers of the 
De li grad Corps of the JVuO on the or ders of Dra ža Mi ha i lo vić.

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 De ter mi ning 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; 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”.

Ko sta Pe ća nac’s Chet niks, li ke ot her col la bo ra ti o nist units, we re 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, which has been do cu men ted by 
nu me ro us exam ples.
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БојанвићЕНТић
Му зеј ва зду хо плов ства

ПР ВЕ ЕСКА ДРИ ЛЕ ВА ЗДУ ХО ПЛОВ СТВА
НА РОД НО О СЛО БО ДИ ЛАЧ КЕ ВОЈ СКЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Ап стракт: Те ма ра да је на ста нак пр вих ва зду хо плов них је ди ни ца На-
род но о сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је. Рад об у хва та раз до бље од сло ма Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, ра си па ња при пад ни ка Ју го сло вен ске кра љев ске вој ске, до 
њи хо вог по нов ног ан га жо ва ња у бор бе ним деј стви ма, да ју ћи пре глед нај ва ж-
ни јих чи ње ни ца у осни ва њу ва зду хо плов ства НОВЈ.

Кључ не ре чи: Дру ги свет ски рат, ва зду хо плов ство, НОВЈ, Пр ва еска-
дри ла, Дру га еска дри ла

Увод

Од дру ге по ло ви не 1941. го ди не, не ко ли ко ме се ци по сле оку па ци-
је Кра ље ви не Ју го сла ви је од Си ла осо ви не, чла но ви Ко му ни стич ке пар-
ти је Ју го сла ви је за по чи њу ору жа ну бор бу про тив оку па тор ских сна га. 
На ста ју ћи као ге рил ски од ре ди – пар ти за ни, ко му ни стич ке сна ге су то-
ком вре ме на ра сле и број ча но и у рас по ло жи вим бор бе ним сред стви ма. 
Ко рак по ко рак, пар ти зан ска На род но о сло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је 
(НОВЈ) ус по ста вља ла је пот пу ну вој ну ор га ни за ци ју, и је дан за дру гим 
фор ми ра ни су раз ли чи ти ро до ви. У дру гој по ло ви ни ра та у Ју го сла ви ји, 
при сту пи ло се ор га ни зо ва њу ва зду хо плов ства НОВЈ. Уло га ави ја ци је у 
бор бе ним деј стви ма то ком Дру гог свет ског ра та би ла је че сто од пре суд-
ног зна ча ја. Још пре из би ја ња ору жа них су ко ба, све др жа ве ко је су за то 
има ле мо гућ но сти, и ве ли ке си ле и оне ко је то ни су би ле, пред у зи ма-
ле су ве ли ка ула га ња у раз вој ва зду шних сна га. Кра ље ви на Ју го сла ви-
ја убра ја ла се ме ђу др жа ве са зна чај ном ва зду хо плов ном ин ду стри јом. 
Ме ђу тим, ју го сло вен ски ка па ци те ти су или уни ште ни у Април ском ра-
ту или су па ли у ру ке не при ја те љу. Због то га је НОВЈ мо ра ла кре ну ти 
од по чет ка, што је пред ста вља ло сло жен за да так. Тре ба ло је обез бе ди ти 
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ле те ли це, опре му, на о ру жа ње за ва зду хо пло ве, ,људ ство – пи ло те и ме-
ха ни ча ре, из гра ди ти ин фра струк ту ру. Уз то, у усло ви ма оку па ци је и не-
пре ста них бор би, сва ки по ду хват био је да ле ко те же из во дљив. И по ред 
то га, има ју ћи  у ви ду ве ли ки зна чај ор га ни зо ва ња соп стве не ави ја ци је, 
НОВЈ је ус пе ло да оствари и тај циљ. Ком би ну ју ћи де ло ва ње на оку пи-
ра ној те ри то ри ји Ју го сла ви је и ве ли ку по моћ сво јих ино стра них са ве-
зни ка, ору жа не сна ге Ко му ни стич ке пар ти је до би ће пр ве ва зду хо плов не 
је ди ни це.

Пр ви ави о ни и пи ло ти у пар ти зан ским је ди ни ци ма

По раз у Април ском ра ту и ка пи ту ла ци ја вој ске Кра ље ви не Ју го-
сла ви је до не ли су раз ли чи ту суд би ну ње ним при пад ни ци ма. Око 5.000 
ју го сло вен ских вој ни ка је из гу би ло жи во т у бор ба ма, око 300.000 је 
допа ло у за ро бље ни штва, док је део при пад ни ка ју го сло вен ских сна га 
ус пео да из бег не интернацију и на ста ви бор бе на деј ства про тив оку па-
то ра, углав ном се при кљу чу ју ћи или Ју го сло вен ској вој сци у отаџ би ни, 
или Нард но ослбо ди лач кој вој сци Ју го сла ви је. Из са ста ва ју го сло вен ског 
ва зду хо плов ства, 711 при пад ни ка је стра да ло у бор ба ма, око 30.000 је 
за ро бље но, док је не ко ли ко сто ти на ју го сло вен ских ва зду хо пло ва ца на-
ста ви ло уче шће у ра ту – при дру жив ши се не ком од ге рил ских по кре та 
или пре бе гав ши на Бли ски ис ток и у се вер ну Афри ку, ко ло ни јал не те ри-
то ри је са ве знич ке Ве ли ке Бри та ни је. 

Узев ши уче шће у бор бе ним деј стви ма у оку пи ра ној Ју го сла ви ји, 
Ко му ни стич ка пар ти ја је ин тен зив но ра ди ла на ома со вља ва њу и ја ча њу 
сво јих ору жа них фор ма ци ја. У том ци љу, чла но ви пар ти је и при пад ни ци 
НОВЈ су се ан га жо ва ли на ши ре њу мре жа кон та ка та, по све ћу ју ћи по-
себ ну па жњу при до би ја њу при пад ни ка ору жа них фор ма ци ја на ста лих 
фор ми ра њем но вих др жав них тво ре ви на на оку пи ра ној те ри то ри ји. Та 
вр ста де ло ва ња ко му ни стич ких ак ти ви ста би ла је сна жно усме ре на на 
при пад ни ке фор ма ци ја Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (НДХ). Упра во ће 
из ре до ва ору жа них је ди ни ца НДХ, од но сно њи хо вог ва зду хо плов ства 
до ћи и пр ви пар ти зан ски пи ло ти. 

По сле сло ма Кра ље ви не Ју го сла ви је и ства ра ња НДХ, ве ли ки 
број бив ших ју го сло вен ских офи ци ра и вој ни ка из ре до ва хр ват ског на-
ро да при сту пио је но во о сно ва ној хр ват ској вој сци. Та ко се и део ју го сло-
вен ских пи ло та при кљу чио хр ват ском ва зду хо плов ству. Ме ђу тим, по је-
ди ни пи ло ти из ре до ва хр ват ског ва зду хо плов ства одр жа ва ли су ве зе са 
Ко му ни стич ком пар ти јом и НОВЈ. Пре ко ових кон та ка та, НОВЈ су сти-
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за ле ин фор ма ци је о пла но ви ма и деј стви ма сна га оклу па то ра и њи хо вих 
са ве зни ка из НДХ. Убр зо се ја ви ла и иде ја о пре ла ску ва зду хо пло ва ца у 
ре до ве НОВЈ. На ум је био да пи ло ти при ста ли це НОВЈ сво јим ле те ли ца-
ма пре бег ну на те ри то ри ју под кон тро лом пар ти зан ске вој ске, у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Хап ше њем при пад ни ка Ко му ни стич ке пар ти је у Са ра је ву, 
са зна ло се за овај план, и у за твор су до спе ли и ва зду хо плов ци ко ји су 
пла ни ра ли пре бег. Та хап ше ња ни су пре ки ну ла кон так те из ме ђу НОВЈ и 
хр ват ских ва зду хо пло ва ца. Успе шан пре ла зак пи ло та на те ри то ри ју под 
кон тро лом пар ти зан ских од ре да спро ве ден је кра јем ма ја 1942. Тро чла на 
гру па ва зду хо пло ва ца је у два ави о на оба ви ла пре лет са хр ват ских ае ро-
дро ма на пар ти зан ски Ури је код При је до ра. Ва зду хо плов ци ко ји су то 
ура ди ли би ли су Фра њо Клуз, Ру ди Ча ја вец и Ми лу тин Ја збец1. До ле те-
ли су ави о ни ма „по тез“ и „бре ге“, ста рим ти по ви ма фран цу ских ле ти ли-
ца, ко ји су би ли у са ста ву Ју го сло вен ског кра љев ског ва зду хо плов ства, а 
по сле оку па ци је су пре да ти на ко ри шће ње хр ват ској ави ја ци ји. Оче ку ју-
ћи да ће хр ват ске и не мач ке сна ге убр зо за по че ти пре тра гу те ре на, ра ди 
ло ци ра ња и уни шта ва ња пре бе глих ави о на, НОВЈ је има ла при пре мљен 
план за шти те.  По спроведеном пре ле ту, ле те ли це су раз дво је не, „бре ге“ 
је остао на ае ро дро му Ури је, док је „по тез“ про ду жио на Ме ђу во ђе, ле те-
ли ште ко је су уре ди ли при пад ни ци пар ти зан ских сна га. При ме њи ва но је 
ма ски ра ње ле те ли ца, из ра да ма ке та, као и че ста про ме на ло ка ци је ави-
о на. Ме ре за шти те су би ле успе шне. За хва љу ју ћи њи ма, при ме ра ра ди, 
ави он „по тез“ је остао нео ште ћен 45 да на. 

Ка ко су пре бе гли ави о ни при па да ли за ста ре лим ти по ви ма ле-
те ли ца, а је дан ни је по се до вао на о ру жа ње док је дру ги био опре мљен 
јед ним ми тра ље зом, би ло је по треб но при ла го ди ти ле те ли це бор бе ним 
деј стви ма. Угра ђе ни су до дат ни ми тра ље зи, док су бом бе из ра ђи ва не у 
ра ди о ни ци. Пр ви бор бе ни лет пар ти зан ске ави ја ци је из ве ден је ави о ном 
„бре ге“, 4. ју на 1942. го ди не. По са ду ави о на чи ни ли су Ру ди Ча ја вец и 
Ми лу тин Ја збец. Спро ве ден је на пад бом ба ма на ае ро дром За лу жа не код 
Ба ња лу ке, док је из над гра да из ба че на ве ли ка ко ли чи на про па ганд них 
ле та ка. Ва тром отво ре ном са тла пи лот Ру ди Ча ја вец ра њен је у ко ле но, 
и био је при мо ран да сле ти. При зе мљио се код се ла Ка ди ња на, не да ле ко 
од Ба ња лу ке. По том је Ча ја вец из вр шио са мо у би ство, док је дру ги члан 
по са де Ми лу тин Ја збец за ро бљен и ка сни је уби јен. Истог да на, 4. ју на, 
из ве де но је и дру го бор бе но деј ство ави о на пар ти зан ске ави ја ци је. Ави о-

1 Фра њо Клуз и Ру долф Ру ди Ча ја вец би ли су пи ло ти Ју го сло вен ског кра љев-
ског ва зду хо плов ства, Клуз као из ви ђач, Ча ја вец у чи ну ре зер вног пот по руч ни ка. Ми-
лу тин Ја збец био је ме ха ни чар, а Иви ца Ми тра чић ва зду хо плов ни под о фи цир.



102

ном „по тез“ деј ство ва ли су Фра њо Клуз и Иви ца Ми тра чић. Ми тра чић је 
ва зду хо пло вац ко ји је ра ни је пре бе гао пар ти за ни ма. Они су обез бе ђи ва-
ли ва зду шну по др шку пар ти зан ском 2. кра ји шком од ре ду и на па ли је ди-
ни це уста шке „Цр не ле ги је“. Клуз је у из ве шта ју за пи сао да је „из вр шио 
лет са бом бар до ва њем Ора хо ва и уста шких ко ло на ко је су се кре та ле 
у прав цу Ме ђе ђе...“2 По са да Клуз-Ми тра чић је ави о ном „по тез“ из ве ла 
још че ти ри бор бе не ми си је: 7. и 14. ју на, и 1. и 4. ју ла. У овим деј стви ма 
спро во ђе на су бом бар до ва ња не мач ких и хр ват ских сна га и ба ца ни су 
про па ганд ни ле ци. При ли ком при пре ма за деј ство, 6. ју ла 1942, ави он 
„по тез“ уо чен је од не мач ког ло вач ког ави о на ти па „фо ке вулф“, и том 
при ли ком је уни штен.

Гу би так пр вих ави о на озна чио је и пре ста нак ва зду шних деј ста ва 
НОВЈ све до 1944. го ди не. Од че тво ри це пр вих пар ти зан ских ва зду хо-
пло ва ца, дво ји ца (Ча ја вец и Ја збец) из гу би ли су жи во те на са мом по чет-
ку бор бе ног де ло ва ња. Дру ги ле тач ки пар, Клуз и Ми тра чић, на ста вио 
је уче шће у ра ту и по сле уни ште ња пр вих пар ти зан ских ави о на. Фра њо 
Клуз је био у са ста ву Опе ра тив ног шта ба НОП од ре да Бо сан ске Кра ји-
не, где је остао све до но вем бра 1943. го ди не, ка да се при кљу чио Пр-
вој ва зду хо плов ној ба зи у Лив ну. Ка сни је је са другим ва зду хо плов ци ма 
НОВЈ пре шао у Ита ли ју, па у се вер ну Афри ку, где је по стао члан  Пр ве 
еска дри ле НОВЈ. Ле тео је као пи лот ло вац на ави о ну „спит фа јер“ и уз то 
је био и по ли тич ки ко ме сар у овој је ди ни ци. По ги нуо је 1944, при ли ком 
бор бе них деј ста ва у Дал ма ци ји. Иви ца Ми тра чић је ди ни је члан пр ве 
пар ти зан ске пи лот ске гру пе ко ји је пре жи вео рат. 

По сле гу бит ка пр ве ва зду хо плов не бор бе не гру пе, пар ти зан ске 
је ди ни це мо ра ле су да са че ка ју ве ли ке про ме не од но са сна га у ра ту, како 
би по но во до би ле мо гућ ност да се по све те ор га ни зо ва њу соп стве ног ва-
зду хо плов ства.

Фор ми ра ње пр вих еска дри ла НОВЈ

Го ди не 1943. до ла зи до пре крет ни це у Дру гом свет ском ра ту, ка ко 
у све ту та ко и у оку пи ра ној Ју го сла ви ји. Си ле осо ви не и њи хо ви са ве-
зни ци по чи њу да тр пе по ра зе и гу бе осво је не те ри то ри је. На Ис точ ном 
фрон ту, по сле бит ке код Ста љин гра да, не мач ка вој ска и ње ни са ве зни ци 
из офан зи ве пре ла зе у по вла че ње. Сре ди ном 1943. го ди не, са ве знич ке 
ан гло-аме рич ке и бри тан ске сна ге ор га ни зу ју ин ва зи ју на Ита ли ју, пре-
ко остр ва Си ци ли је и ју жног де ла зе мље. Про до ром са ве знич ке ар ми је, 

2 Бо жо Ла за ре вић, ваздухопловствоуНоРу, Бе о град, 1972, стр. 45.
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јед на од др жа ва сту бо ва Трој ног пак та би ће при мо ра на на пот пи си ва ње 
ка пи ту ла ци је. Пре о крет у рат ним де ша ва њи ма до нео је и но ве по зи ци је 
и до го во ре ме ђу са ве знич ким зе мља ма. На не ко ли ко кон фе рен ци ја, на 
ко ји ма су се са ста ја ли пред сед ни ци СССР-а, САД и Ве ли ке Бри та ни је, 
до го ва ра не су но ве стра те ги је у ра ту, ме ђу ко ји ма је био и од нос пре ма 
до га ђа ји ма у Ју го сла ви ји3. САД и Ве ли ка Бри та ни ја, ко ји су на по чет ку 
ра та по др жа ва ли Ју го сло вен ску вој ску у отаџ би ни, и из бе глу кра љев-
ску вла ду, од 1943. сво ју по др шку усме ра ва ју ка НОВЈ и ко му ни стич ким 
фор ма ци ја ма у Ју го сла ви ји. Она је об у хва та ла ма те ри јал ну по моћ ко ја је 
до ста вља на пар ти за ни ма, и по ли тич ко при зна ва ње ле ги ти ми те та ко му-
ни сти ма као јед ног по кре та от по ра у оку пи ра ној Ју го сла ви ји. 

До бив ши ап со лут ну по др шку ве ли ких си ла, Ко му ни стич ка пар-
ти ја и НОВЈ су мо гли да пла ни ра ју це ло ви то ор га ни зо ва ње соп стве не 
ар ми је. То се на ро чи то од но си ло на ва зду хо плов ство. У ци љу фор ми ра-
ња ва зду хо плов них сна га, НОВЈ то ком 1943. пред у зи ма не ко ли ко ко ра-
ка. Нај пре је у сеп тем бру ус по ста вље но  Ва зду хо плов но оде ље ње при 
Вр хов ном шта бу НОВ и ПОЈ, да би у но вем бру пре ко ра дио-ста ни це 
Сло бод на Ју го сла ви ја био упу ћен по зив свим ва зду хо плов ци ма да се 
при кљу че НОВЈ. По зив се од но сио на све ва зду хо плов це: при пад ни ке 
не ких од вој ски на тлу оку пи ра не Ју го сла ви је, на из бе гле ју го сло вен ске 
ва зду хо плов це на Бли ском ис то ку, као и оне ко ји су се скри ва ли и још 
ни су узе ли уче шће у ра ту. За ме сто оку пља ња ва зду хо пло ва ца НОВЈ од-
ре ђе но је Лив но, где је фор ми ра на Пр ва ва зду хо плов на ба за. По зив упу-
ћен ва зду хо плов ци ма при ву као је од ре ђе ни број љу ди и под ста као но ве 
пре ле те из ва зду хо плов ства НДХ. Ипак, број при до шлих ва зду хо пло ва-
ца ни је био ве ли ки.4 Пре ле ти ма су до би је на два ави о на, је дан школ ски, 
ти па ФЛ-3, и је дан бом бар дер „дор ни је До-17“. До дат не те шко ће у ра ду 
пр ве ва зду хо плов не ба зе ства ра ли су стал ни на па ди сна га оку па то ра и 
њи хо вих са ве зни ка. Вре ме ном, при лив људ ства се по ве ћа вао, а из Пр ве 
ва зду хо плов не ба зе ка дро ви су упу ћи ва ни на обу ку у ју жну Ита ли ју, тач-
ни је у шко лу код Ба ри ја.

Пра ви за мах фор ми ра ња ва зду хо плов ства НОВЈ до би јен је до го-
во ром о са рад њи са за пад ним са ве зни ци ма. Са стан ци де ле га ци ја НОВЈ 
и са ве знич ких сна га до ве ли су до ус по ста вља ња за јед нич ког де ло ва ња, 

3 На кон фе рен ци ји у Кве бе ку, Ка на да, 24. ав гу ста 1943, до не та је од члу ка о ан-
гло-аме рич кој по мо ћи НОВЈ у до ста вља њу оруж ја и опре ме, да би на кон фе рен ци ји у 
Те хе ра ну, Иран, 1. де цем бра 1943, во ђе СССР-а, САД и Ве ли ке Бри та ни је ода ли при-
зна ње пар ти зан ском по кре ту и до не ли од лу ку о по мо ћи НОВЈ.

4 Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, у ба зу у Лив ну сти гли су 20 пи ло та, се дам 
из ви ђа ча, 22 ме ха ни ча ра, два ра дио-те ле гра фи ста, два ме те о ро ло га и је дан тех ни чар.
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и то у ви ду ва зду шне по др шке пар ти зан ским сна га ма у бор ба ма на тлу 
оку пи ра не Ју го сла ви је, као и по мо ћи око ор га ни зо ва ња ави ја ци је НОВЈ. 

Пре ма од ред ба ма, до го вор је под ра зу ме вао сле де ће:
1. Зах те ви за ва зду шну по моћ ша љу се ди рект но из пар ти зан ског 

вр хов ног шта ба у Бри тан ско кра љев ско ва зду хо плов ство;
2. Глав но ко ман ду ју ћи ва зду хо плов них сна га обе ћао је пар ти за ни-

ма пу ну по моћ за офан зи ве;
3. Пар ти зан ске ва зду хо плов не сна ге. Ко ман дант ва зду хо лов ства 

ће под не ти ко ман дан ту Сре до зем ног са ве знич ког ва зду хо плов ства пред-
лог за ства ра ње ва зду хо плов не ба зе и шко ле у Ита ли ји, и ис по ру чи ти 12 
ави о на „ха ри кен“;

4. Снаб де ва ње ави о ни ма;
5. Ме те о ро ло шке ста ни це. Пар ти за ни су при хва ти ли да осну ју 

10 ме те о ро ло шких ста ни ца са соп стве ним осо сбљем. Ко ман дант ва зду-
хо плов них сна га је тре ба ло да их оп скр би по треб ним ин стру мен ти ма. 
Ко ман дант ће из да ти на лог офи ци ру ме те о ро ло шке слу жбе да из ра ди 
од го ва ра ју ћи план.5 

Иа ко је до го вор по стиг нут, пре го во ри ни су ишли без про бле ма. 
Из ме ђу Бри та на ца и пар ти зан ског ру ко вод ства би ло је при сут но од ре ђе-
но не по ве ре ње и раз ми мо и ла же ње у при сту пу по ду хва ту. Пар ти зан ска 
стра на тра жи ла је пот пу ну по др шку у фо р ми ра њу ја ког ва зду хо плов ства, 
док су Бри тан ци же ле ли да њи хо ва реч бу де ко нач на у про це ни до но ше-
ња од лу ка, и да се све од ви ја у окви ру бри тан ских сна га. Ко на чан до го вор 
пред ви ђао је фор ми ра ње ави ја ци је НОВЈ у окви ру До бро во љач ке ре зер ве 
бри тан ског ва зду хо плов ства, али са ви со ким сте пе ном са мо стал но сти.

Део до го во ра о са рад њи од но сио се на шко ло ва ње бу ду ћих ка-
дро ва ави ја ци је НОВЈ ко је би се из во ди ло под бри тан ским па тро на том. 
Бри тан ци су осно ву за то про на шли у већ по сто је ћим усло ви ма. У са-
ста ву бри тан ских ва зду шних сна га у Сре до зе мљу на ла зио се из ве стан 
број пре бе глих ју го сло вен ских ва зду хо пло ва ца. Они су би ли ан га жо ва-
ни на раз ли чи тим за да ци ма. До го во ром Бри та на ца и НОВЈ, ови ва зду хо-
плов ци укљу че ни су у фор ми ра ње ва зду хо плов ства НОВЈ. Од лу че но је 
да се оба ви се лек ци ја и по де ла људ ства. Нај спо соб ни ји су при кљу че ни 
бор бе ним је ди ни ца ма ра ди сти ца ња ис ку ства, док су оста ли по сла ти на 
обу ку за раз ли чи те ду жно сти. У окви ру спо ра зу ма, омо гу ће на је и обу-
ка ва зду хо пло ва ца НОВЈ у ба зи Бе ни на, код Бен га зи ја, где је пре се ље на 
пар ти зан ска ва зду хо плов на ба за.

На про ле ће и ле то 1944. го ди не, фор ми ра не су пр ве еска дри ле 
ва зду хо плов ства НОВЈ. Пр ва еска дри ла, или под бри тан ским на зи вом 

5 Пре драг Пеј чић, прваиДругаескадрилаНовЈ, Бе о град 1991, стр. 8.

Бојанвићентић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 13/1, 2021.

105

352. сква дрон, уста но вље на је 22. апри ла. Не ко ли ко ме се ци ка сни је, 1. 
ју ла, осно ва на је и Дру га еска дри ла НОВЈ, или 351. сква дрон. Пр ва еска-
дри ла бро ја ла је 255 при пад ни ка, а Дру га  223. Људ ство у овим је ди ни-
ца ма чи ни ли су бив ши кра љев ски ва зду хо плов ци ко ји су се на ла зи ли на 
Бли ском и Сред њем ис то ку, ва зду хо плов ци из Пр ве ва зду хо плов не ба зе 
НОВЈ, пи ло ти при сти гли из шко ле у Ба ри ју, и ма њи број бри тан ских 
офи ци ра и под о фи ци ра. Део ва зду хо пло ва ца про шао је и бом бар дер ску 
обу ку у ан гло-аме рич ком ва зду хо плов ству. 

Еска дри ле су би ле ор га ни зо ва не по бри тан ској рат ној фор ма ци ји 
за по крет не ло вач ко-бом бар дер ске сква дро не. Пр ва еска дри ла би ла је 
на о ру жа на ло вач ким ави о ни ма „спит фа јер“, бри тан ске про из вод ње. У 
са ста ву Дру ге еска дри ле би ли су ло вач ки ави о ни „хо кер ха ри кен“, та-
ко ђе бри тан ске про из вод ње. Бри тан ска ар ми ја обез бе ди ла је и пра те ћу 
опре му и во зи ла, нео п ход на за функ ци о ни са ње еска дри ла што је укљу-
чи ва ло ка ми о не ра зних на ме на, ам бу лант на ко ла, про тив по жар на ко ла, 
ра дио-ста ни це раз ли чи тих ти по ва итд. 

До го во ром из ме ђу Бри та на ца и вођ ства НОВЈ, пи ло ти пар ти зан-
ских еска дри ла тре ба ло је нај пре да но се бри тан ске уни фор ме са ју го-
сло вен ским озна кама, док би по пот пу ном фор ми ра њу еска дри ле у упо-
тре бу би ле уве де не ју го сло вен ске уни фор ме. Та ко ђе, озна ке на ци о нал-
но сти ко је се по ста вља ју на ави о не тре ба ло је да бу ду ју го сло вен ске6.

Од ав гу ста 1944. по че ло је укљу чи ва ње пар ти зан ских еска дри ла 
у бор бе на деј ства. Фор ма ци је су нај пре пре ба че не на ае ро дро ме у Ита ли-
ји, да би по сте пе но пре ле та ле на те ри то ри ју под кон тро лом НОВЈ.

Бор бе на деј ства Пр ве и Дру ге еска дри ле 

Глав ни за да так Пр ве и Дру ге еска дри ле би ло је пру жа ње ва здуш-
не по др шке коп не ним сна га ма НОВЈ у деј стви ма. Пр ва еска дри ла са 
„спит фа је ри ма“ оба вља ла је и ло вач ке за дат ке и деј ства на ци ље ве на 
зе мљи, док су „хо кер ха ри ке ни“  Дру ге еска дри ле ко ри шће ни ис кљу чи во 
за на па де на зе маљ ске ци ље ве. Тре ба по ме ну ти и то да је из да ва ње за-
да та ка за бор бе на деј ства ва зду хо плов ства НОВЈ би ло у ру ка ма бри тан-
ских офи ци ра. У са деј ству са ан гло-аме рич ком и бри тан ском ави ја ци-
јом, ва зду хо плов ство НОВЈ је бр зо по сти гло ва зду шну пре моћ на не бу 
из над Ју го сла ви је. Ва зду шне сна ге НОВЈ и са ве зни ка би ле су ја ке, а у 
при лог им је ишла и чи ње ни ца да су Нем ци и њи хо ви са ве зни ци у том 

6 Стварање,развојиупотребаЈРвуНародноослободилачкомрату, [Београд] 
1962, стр. 15.
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ча су већ би ли знат но осла бље ни и ни су рас по ла га ли зна чај ном ави ја ци-
јом у Ју го сла ви ји. Пре власт у ва зду ху омо гу ћи ла је знат но лак ша бор бе-
на деј ства на тлу.

Пр ва опе ра ци ја ва зду хо плов ства НОВЈ би ла је ва зду шна по др-
шка деј стви ма 8. кор пу са НОВЈ за за у зи ма ње Дал ма ци је. Ан га жо ва ње 
ва зду шних сна га би ло је зна чај но. Де ша ва ло се да по је ди не по са де по 
три пу та днев но уче ству ју у деј стви ма.7 Од 18. ав гу ста до 27. сеп тем бра 
во ђе не су углав ном бор бе за дал ма тин ска остр ва, да би на је сен 1944. 
би ле пред у зе те ак ци је пре ма оста лим де ло ви ма Дал ма ци је. Усле ди ле су 
опе ра ци је пре ма Кни ну, Сто ну, Спли ту, Ши бе ни ку. Ави о ни НОВЈ деј-
ство ва ли су у фор ма ци ја ма од по шест ле ти ли ца, и га ђа ли су по ло жа је 
не мач ких сна га, кон во је за снаб де ва ње, бро до ве у Ја дран ском мо ру. При-
ли ком бом бар до ва ња Оми ша, по ги нуо је Фра њо Клуз, је дан од че тво-
ри це пр вих ва зду хо пло ва ца НОВЈ. „Спит фа је ри“ и „хо кер ха ри ке ни“ са 
озна ка ма НОВЈ уче ство ва ли су и у мо стар ској опе ра ци ји.

По ве ћа њем те ри то ри је под кон тро лом НОВЈ сте кли су се усло ви 
да па р ти зан ске еска дри ле бу ду ста ци о ни ра не на тлу Ју го сла ви је. Због 
лак шег деј ства, а и мо рал не по др шке, ави о ни ва зду хо плов ства НОВЈ 
пре ба цу ју се из ју жне Ита ли је на дал ма тин ско остр во Вис. Остр во је би-
ло до бро обез бе ђе но утвр ђе ним по ло жа ји ма, мин ским по љи ма, пре пре-
ка ма. Са Ви са је ави ја ци ји НОВЈ би ло да ле ко лак ше да до сег не ци ље ве 
на ју го сло вен ској те ри то ри ји. 

На ди ра ње со вјет ске ар ми је из прав ца ис то ка до не ће но ви рас по-
ред не мач ких сна га на тлу Ју го сла ви је и по кре ну ти но ва бор бе на деј ства. 
Ко ри шће ње ва зду хо плов ства у овим бор ба ма би ло је не рав но мер но у од-
но су на ра ти ште у Бо сни и Хер це го ви ни и Дал ма ци ји. Над Цр ном Го ром 
пар ти зан ски ави о ни деј ство ва ли су све га не ко ли ко пу та. Бом бар до ва ни 
су не мач ки по ло жа ји и ко му ни ка ци је.

Ци ље ве у Ср би ји ави о ни Пр ве еска дри ле га ђа ли су са мо у јед ној 
опе ра ци ји. Уни ште на је ком по зи ци ја те рет ног во за. Ци ље ви на те ри то-
ри ји Ср би је би ли су пре ви ше уда ље ни и не по год ни за ефи ка сно деј ство.

Бор бе ни за да ци над Сло ве ни јом за по че ти су у сеп тем бру 1944. 
го ди не. Ту су ави о ни НОВЈ углав ном из вр ша ва ли за дат ке прат ње и ло-
вач ке за шти те. На не бу из над Сло ве ни је до го дио се и је дан од ве ћих иза-
зо ва за пи ло те пар ти зан ске ави ја ци је. У мар ту 1945. пи ло ти НОВЈ би ли 
су ан га жо ва ни као ло вач ка за шти та за 13 са ве знич ких тран спорт них ави-
о на ко ји су пре но си ли са ни тет ски ма те ри јал до ме ста Ме тли ке, док су у 

7 ваздухопловство уНародноослободилачком рату Југославије, Зе мун 1965., 
стр. 163.
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по врат ку пре во зи ли ра ње ни ке. При ли ком по врат ка, на пад ну ти су од не-
мач ких ло ва ца „фо ке вулф“. Пре ма из ве шта ју пи ло та НОВЈ, за по че то је 
го ње ње не мач ких ло ва ца ко ји су на те ра ни у бек ство, отво ре на је ва тра из 
то по ва и ми тра ље за, али ни је би ло мо гу ће утвр ди ти успе шност га ђа ња.8 

Ва зду хо плов ство НОВЈ се бр зо раз ви ја ло у за вр шни ци ра та. 
Ускоро су у са став је ди ни ца ави ја ци је по че ли да ула зе и со вјет ски ави о-
ни, а шко ло ва ње пи ло та из во ђе но је и у СССР-а. Ва зду хо плов ство НОВЈ, 
и по сле рат не Ју го сла ви је, по че ло је да се ус по ста вља као зна чај на си ла.

У то ку бор бе ног ан га жо ва ња Пр ве еска дри ле, из вр ше но је 367 
за да та ка са 1210 по ле та ња. Кроз еска дри лу је про шло 27 пи ло та, њих де-
се то ри ца су на жа лост по ги ну ла ме ђу њи ма и пр ви ко ман дант еска дри ле 
Ми ле та Про тић.

По ги ну ли при пад ни ци Пр ве еска дри ле НОВЈ:

1. Фра њо Клуз, ро ђен 1913. у се лу Јо шик код Бо сан ске Ду би це. 
Пре Дру гог свет ског ра та био је пи лот Тре ћег ва зду хо плов ног пу ка ју-
го сло вен ског Кра љев ског ва зду хо плов ства. По ги нуо је 1944. го ди не у 
бор бе ним деј стви ма код Оми ша.

2. Ар ка ди је По пов, ро ђен 1906. го ди не у Ру си ји. Пред рат 1941. 
био је у пен зи ји, у ко ју је оти шао из слу жбе у по мор ском ва зду хо плов-
ству. По ги нуо је 1944. го ди не у бор бе ним деј стви ма на по лу о стр ву Пе-
ље шац, бли зу Ду бров ни ка.

3. Ми ле та Про тић, ро ђен 1913. у се лу То ва ри ше во код Бач ке Па-
лан ке. Пре ра та био је пи лот по мор ског ва зду хо плов ства. По ги нуо је 
1944. го ди не у бор бе ним деј стви ма из ме ђу Са ра је ва и До бо ја.

4. Рат ко Јо ва но вић, ро ђен 1912. у Ми о ков ци ма. Пре ра та слу жио 
је као пи лот школ ске еска дри ле по мор ског ва зду хо плов ства. По ги нуо је 
1944. го ди не у бор бе ним деј стви ма код Те сли ћа.

5. Ле о полд Ан кон, ро ђен 1911. у се лу Са ви ци код Љу бља не. Пре 
ра та је до био чин по руч ни ка кор ве те. По ги нуо је 1944. у од ла ску на бор-
бе ни за да так, у ре јо ну се ла Вр го рац и Љу бу шког по ља.

6. Ру ђи Лу и ђи, пи лот ита ли јан ског ва зду хо плов ства, пре бе гао 
1943. у НОВЈ. По ги нуо је 1945. го ди не не срећ ним слу ча јем на ае ро дро-
му на остр ву Вис.

7. Алек сан дар Ву ко вић, ро ђен 1910. у Мо ста ру. Пред по че так ра-
та био је пи лот 66. ва зду хо плов не гру пе Сед мог бом бар дер ског пу ка у 
Мо ста ру. По ги нуо је 1944. у бор бе ним деј стви ма код Др ни ша.

8. Алек сан дар Мар ко вић, ро ђен 1915. у Сме де рев ској Па лан ци. 
Пред рат је био на ду жно сти пи ло та у 2. хи дро план ској еска дри ли у Кум-

8 Пре драг Пеј чић, прваиДругаескадрилаНовЈ, Бе о град 1991, стр 127.
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бо ру. По ги нуо је 1944. го ди не на ае ро дро му у Бен га зи ју, при ли ком су да-
ра са ави о ном ко јим је упра вљао пи лот Са лих Исла мо вић

9. Са лих Исла мо вић, ро ђен 1910. у Про зо ру. По сле оку па ци је Ју-
го сла ви је био при пад ник ва зду хо плов ства НДХ, ода кле је у НОВЈ пре-
бе гао 1942. го ди не. По ги нуо је 1944. го ди не у ба зи Бе ни ни код Бен га зи ја, 
у су да ру са ави о ном ко јим је упра вљао пи лот Алек сан дар Мар ко вић

10. Зво ни мир Ха лам бек, ро ђен 1913. го ди не у За гре бу. По че так 
ра та је до че као као пи лот 104. ло вач ке еска дри ле на ае ро дро му у Пр ња-
во ру код Кру ше до ла. По ги нуо је 1944. го ди не у ба зи Бе ни ни код Бен га-
зи ја, ка да се ње гов ави он за па лио.

Дру га еска дри ла је у ра ту из вр ши ла 226 за да та ка са 971 по ле та-
њем. Од 23 пи ло та, ко ли ко их је слу жи ло у је ди ни ци, по ги ну ла су че ти ри 
пи ло та, ме ђу ко ји ма је и пр ви ко ман дант еска дри ле, Алек сан дар Це нић.

По ги ну ли при пад ни ци Дру ге еска дри ле НОВЈ:

1. Стан ко Во ук, ро ђен 1911. у се лу Ди ва ча код Љу бља не. Пре 
Дру гог свет ског ра та за вр шио је пи лот ску шко лу у Мо ста ру 1933. го ди-
не,  и ло вач ку пи лот ску шко лу у Ни шу 1936 го ди не. По ги нуо је 1944. у 
бор бе ним деј стви ма код Сла ног.

2. Ни ко ла Ве мић, ро ђен 1912. у се лу Бу ко ви ца код Шав ни ка. То-
ком ра та за вр шио је обу ку за пи ло та на ави о ну „хо кер ха ри кен“. По ги нуо 
је 1945. у бор бе ним деј стви ма у Ли ци.

3. Јо ван Пе шић, ро ђен 1923. у Бе о гра ду. Пре по чет ка ра та је об у-
чен за пи ло та на пред вој нич кој обу ци у Кра ље ву. По ги нуо је 1944. го ди-
не у бор бе ним деј стви ма, ка да се ње гов ави он сру шио у Ја дран ско мо ре.

За кљу чак

Ру ко вод ство Ко му ни стич ке пар ти је и НОВЈ бр зо је по ста ло све-
сно ну жно сти фор ми ра ња ва зду хо плов них сна га. Ави ја ци ја је то ком 
Дру гог свет ског ра та по ка за ла сву сво ју моћ и зна чај. Спро во ди ла је бр-
зе на па де, уз на но ше ње ве ли ке ште те и ра зор них уда ра ца про тив ни ку. 
По ред то га, пред ста вља ла је ве ли ку по др шку тру па ма на тлу. Бор бе на 
деј ства на зе мљи би ла су не у по ре ди во лак ша и успе шни ја уз ва зду шну 
над моћ и по др шку. То је био је дан од раз ло га због ко јих су се у пар ти-
зан ском по кре ту све срд но ан га жо ва ли на фор ми ра њу соп стве ног ва зду-
хо плов ства. По бе да на тлу би ла је мно го из ве сни ја уз по моћ из ва зду-
ха. Дру ги раз лог по све ћи ва ња па жње раз во ју рат ног ва зду хо плов ства је 
про из и ла зи ло из раз ми шља ња о по сле рат ном вре ме ну. Вођ ство ко му ни-
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стич ког и пар ти зан ског по кре та је било све сно да ће за ја ку др жа ву би ти 
по треб на ја ка вој ска, по себ но ва зду хо плов не сна ге. Те мељ ном ор га ни за-
ци јом и по ли ти ком са рад ње и са СССР-ом и са за пад ним зе мља ма, НОВЈ 
на по чет ку, а ка сни је вој ска со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, би ће из гра ђе но 
сна жнио рат но ва зду хо плов ство.
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ГоранДАвиДовић,историчар–архивскисаветник
Ме ђу оп штин ски исто риј ски ар хив Ча чак
  
РАТ НЕ ЖР ТВЕ СТАНОВНИШТВА ЧАЧ КА И ОКО ЛИ НЕ У 

АГРЕ СИ ЈИ НА ТОа 1999. ГО ДИ НЕ

Те шко је об ја сни ти за што за про те клих 20 го ди на од агре си је НА-
ТО-а на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју (24. март–10. јун 1999) ни је са-
чи њен ком пле тан спи сак стра да лих. Има са мо раз ли чи тих тврд њи.

Овај ма ли при лог је ура ђен у на ме ри да се ука же на чи ње ни цу да 
по сто је на чи ни и фор ме ис тра жи ва ња ко ји до при но се ства ра њу пот пу-
них спи ско ва рат них жр та ва.  

По да ци су при ку пље ни из но вин ских чла на ка, из ве шта ја По ли-
циј ске упра ве Ча чак, Вој ног од се ка Ча чак и у те рен ским ис тра жи ва њи ма. 

1. Град Ча чак

1. Аџе мо вић (Ми ли ћа) Бо ро, рез. ка пе тан
 (Ча чак, 18. де цем бар 1952 – Гло го вац, 20. април 1999)
2. Бе ко (Љу ба на) Дра ган, пот по руч ник 
(Слатинa – До га но вић, Ка ча ник 4. јун 1999)
3. Бо јо вић (Ми ро сла ва) Пре драг, вој ник 
(За бла ће, 10. март 1979 – Ко ша ре, 16. април 1999)
4. Ка лај џић (Сре те на) Ду шан, вој ник ре зер ви ста
(Лип ни ца, 27. сеп тем бар 1976 –  Во лу јак, Кли на 2. април 1999)
5. Кр џић (До бри во ја) Сло бо дан, вој ник ре зер ви ста
(Ча чак, 6. фе бру ар 1974 – Бе ла ни ца, 2. јун 1999) 
6. Ла зо вић Мла ђо, вој ник
(Ча чак, 1976 – гра ни ца са Ал ба ни јом, 5. ок то бар 1997)
7. Мај сто ро вић (Авра ма) Алек сан дар Са ша, ка пе тан
(Ча чак, 17. јун 1968 – Цу не во, 1. мај 1999)
8. Ми лин ко вић С. Ра до мир, вој ник ре зер ви ста 
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(1962 – Пар ме нац, 9. април 1999)
9. Сми ља нић (Ве ли ми ра) Пре драг, вој ник
(Ча чак, 1977 – До ња Мо ри на, Пећ, 29. април 1999)
10. Сто ја но вић (Бра ти сла ва) Ми лош, вој ник
(Ате ни ца, Ча чак 16. јул 1978 – При шти на, 11. април 1999) 
11. Цве тић (Дра га на) Ср бо љуб, рез. по руч ник
(Ча чак, 3. сеп тем бар 1963 – Ми ро ша, Ора хо вац 4. јун 1999) 
12. Шки ље вић (Па вла) Са ша, вој ник до бро во љац
(Ча чак, 25. де цем бар 1971 – Ско за, Де ча ни 11. мај 1999)

2. Ци вил не жр тве – град Ча чак

1. Јо ви чић Д. Ми лош, рад ник ГП „Стан дард“ Бе о град
(Бо сан ско Гра хо во –  Ча чак, 10. мај 1999)
2. Ку ве љић (Че до ми ра) Ми ле ва, до ма ћи ца
(Ча чак, 5. март 1923 – Ча чак, 4. април 1999)
3. Обре нић Љ. Дра ган, 
(Ча чак, 19. ок то бар 1970 – Ча чак, 10. мај 1999)
4. Пет ко вић П. Сте ван,
(1957 – 4. јун 1999)
5. Про ко вић М. Бог дан, 
(Ча чак, 19. март 1930 – ВМА, Бе о град, 16. јун 1999) 
6. Ри стић С. На ско, рад ник ГП „Стан дард“ Бе о град
(Ра дов ни ца, Тр го ви ште, 18. ав густ 1949 – Ча чак, 10. мај 1999)
7. Џе ма и ло вић Х. Ве ли ја,
(Ча чак, 8. мај 1955 – Ча чак, 10. мај 1999)

3. По ли циј ска упра ва Ча чак (Ча чак, Гор њи Ми ла но вац, Ива њи-
ца, Лу ча ни)

1. Гли го рић О. Ду шко, рад ник СУП-а Ча чак
(5. мај 1961 – Коп не на зо на без бед но сти, Бу ја но вац 21. но вем бар 

2000)
2. Ђо ко вић О. Ду шко,  рад ник СУП-а Ча чак 
(15. јун 1977 – Коп не на зо на без бед но сти, Бу ја но вац 21. но вем бар 

2000) 
3. Јо ва нов (Дра го љу ба) Цве тан, рад ник СУП-а Ча чак 
(10. април 1965 – Коп не на зо на без бед но сти, Бу ја но вац 21. но вем-

бар 2000) 
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4. Ми ло ва но вић С. Ра дој ко, рад ник СУП-а Ча чак 
(Пра ња ни, 27. мај 1970 – Ву чи трн, 8. но вем бар 1998)
5. Са вић Р. Алек сан дар, рад ник СУП-а Ча чак
(21. ок то бар 1974 – Ко со во, 17. сеп тем бар 1998)

4. Оп шти на Гор њи Ми ла но вац

1. Ве ско вић (Бран ка) Ра дош, вој ник 
(Врн ча ни, 17. сеп тем бар 1978 – При шти на, 18. мај 1999) 
2. Јев то вић (Ра дој ка) Ми лан, вој ник 
(Те о чин, 5. април 1978 – Пећ, 10/13. мај 1999) 
3. Кру нић (Ти о са ва) Слав ко, вој ник
(Ка ме ни ца, 5. де цем бар 1978 – Ко ша ре, 31. ма ја 1999)
4. Ма лет ко вић М. Не над, 
(Гор ња Вр ба ва, 2. фе бру ар 1977 – Ко со во, Гор ње Љу би ње 30. јул 

1998)
5. Ми лин ко вић Ми тар, 
(Бе о град, 13. ја ну ар 1970 – се ди ште I ар ми је у Бе о гра ду,31. мар та 

1999) 
6. Ра до је вић М. Не бој ша, пре во ди лац, 
(Гор њи Ми ла но вац, 17. ок то бар 1961 – Крк бу нар, При зрен 30. мај 

1999) 
7. Уро ше вић (Ра до ње) Ра де, вој ник 
(Дре но ва, 12. сеп тем бар 1970 – Ка ли ма ни ћи, 3. мај 1999)

5. Оп шти на Ива њи ца

1. Мар ко вић (Вељ ка) Сло бо дан, вој ник
(Бе ди на Ва рош, по ги нуо 15. апри ла 1999)
2. Тан ко вић (Сло бо да на) Дра ган, вој ник
(Ива њи ца, по ги нуо 28. ма ја 1999)

6. Оп шти на Лу ча ни – Дра га че во

1. Кра сић (Пе тра) Сло бо дан, вој ник
(1978, До ња Кра ва ри ца – ка ра у ла Ли кен, Па штрик 14/15. април 

1999)
2. Ра ја ко вић (Пе тра) Сло би ца Сло бо, вој ник
(Ло паш, оп шти на По же га – Ко со во, 20. март 1999)
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СтефанРАДоЈКовић,историчар
струч ни са рад ник Му зе ја жр та ва ге но ци да

ИЗ ВО РИ О СТРА ДА ЊУ СР БА ЗА ВРЕ МЕ УН МИ СИ ЈЕ НА КО
СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ: НЕ ДЕЉ НИ ЛИСТ „НО ВО ЈЕ ДИН СТВО“ 

(19992000)

Са же так: Стра да ње Ср ба nна Ко со ву и Ме то хи ји на кон 10. ју на 1999. 
го ди не до ку мен то ва но је од ви ше ло кал них и ме ђу на род них ак те ра то ком пр-
вих 18 ме се ци Уједињених нација ми си је у ју жној срп ској по кра ји ни (УН-
МИК). По пра ви лу, пр ве за бе ле же не ин фор ма ци је о зло чи ни ма узи ма не су или 
од по ро ди ца уби је них, оте тих и не ста лих осо ба или из ме ди ја, јер су по ро ди це 
жр та ва убр зо по сле зло чи на на пу шта ле ку ћу тј. ме сто пре би ва ли шта. По то њи 
из ве шта ји и пу бли ка ци је осла ња ју се, углав ном, на из ја ве чла но ва по ро ди ца 
и, у вр ло огра ни че ном оби му, но вин ске из ве шта је. С об зи ром на ту чи ње ни цу, 
при мет но је да пе ри о дич на штам па, тач ни је но ви не, као из вор ин фор ма ци ја 
ни су до вољ но ис ко ри шће не при ли ком ис тра жи ва ња стра да ња Ср ба на Ко со ву 
и Ме то хи ји то ком 1999. и 2000. го ди не, иа ко се од ре ђе ни из ве шта ји и пу бли-
ка ци је по зи ва ју и на њих. Рад има за циљ да ука же на пред но сти и не до стат ке 
та квог исто риј ског из во ра за по ме ну ти пе ри од, на при ме ру ли ста „Но во је дин-
ство“ из Зве ча на.

Кључ не ре чи: Ср би, УН МИК, исто риј ски из во ри, но ви не, „Но во је-
дин ство“

1. Увод на раз ма тра ња

Исто риј ски ис тра жи вач ки, као и дру ги на уч но и стра жи вач ки про-
јек ти за сно ва ни на ме то до ло ги ји при ме ре ној исто риј ској на у ци, по чи ва-
ју на из во ри ма ин фор ма ци ја о по је ди ним до га ђа ји ма и/или пе ри о ди ма. 
Би ло да је реч о пре лом ним тре ну ци ма у исто ри ји не ког на ро да/др жа ве 
и/или ду гим вре мен ским ин тер ва ли ма ко ји су им прет хо ди ли или из њих 
про ис ти ца ли, њи хо во опи си ва ње и, још бит ни је, раз у ме ва ње не мо гу ће је 
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без до ступ не ар хив ске и дру ге гра ђе. Све на ве де но мо же се при ме ни ти 
на ис тра жи ва ње стра да ња Ср ба Ко со ва и Ме то хи је на кон пре лом них до-
га ђа ја од 9. и 10. ју на 1999. го ди не. По сле пот пи си ва ња Вој но-тех нич ког 
спо ра зу ма из ме ђу вој них пред став ни ка вла сти у Бе о гра ду и ме ђу на род-
них сна га без бед но сти (КФОР),1 те до но ше ња Ре зо лу ци је Са ве та без-
бед но сти Уједињених нација (УН) (1244/1999) 10. ју на 1999. го ди не,2 за 
срп ску за јед ни цу на Ко со ву и Ме то хи ји от по чи ње те жак пе ри од, ни на-
лик слич ним вре мен ским раз до бљи ма из њи хо ве бли же и да ље исто ри је.

Директнонасиље3 ко јем су би ли из ло же ни од 1998. го ди не тј. од 
по чет ка те ро ри стич ких ак тив но сти де ла ал бан ске за јед ни це под вођ ством 
тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК), не пре ста је;4 с дру ге стра не, 
окол но сти су се дра стич но про ме ни ле, на кон за вр шет ка вој них опе ра ци-
ја сна га НА ТО-а под на зи вом „Al lied For ce“ („Са ве знич ке сна ге“, пре вод 
ау то ра),5 са до ла ском УН ад ми ни стра ци је (УН МИК) и дру гих ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја – Европ ска уни ја (ЕУ) и Ор га ни за ци ја за европ ску без-
бед ност и са рад њу (ОЕБС) – ра ди из град ње ми ра.6 Па ра док сал но, срп ска 

1  За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: „Вој но-тех нич ки спо ра зум“, владаРепублике
Србије, до ступ но пре ко: https://www.sr bi ja.go v.rs /ko so vo-me to hi ja/?id =19947 (При сту-
пље но 14. фе бру а ра 2021).

2 За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: „Uni ted Na ti ons Re so lu tion 1244“, UnMik–
UnitednationsMissioninkosovo, до ступ но пре ко: https://un mik.un mis si ons.or g/uni ted-
na ti ons-re so lu tion-1244 (При сту пље но 14. фе бру а ра 2021).

3 Под тер ми ном директнонасиље под ра зу ме ва мо све об ли ке фи зич ког на си ља 
усме ре ног пре ма по је дин цу и/или гру пи љу ди, у скла ду са ти по ло ги јом Јо ха на Гал-
тун га (johanGaltung). За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: Ј. Гал тунг, Мирнимсредствима
домира.Мирисукоб,Развојицивилизација, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 13–22; 
тер мин страдање од но си се на све осо бе и/или гру пе љу ди из ло же не ди рект ном на-
си љу, а чи ја је по сле ди ца њи хо ва смрт, ра ња ва ње, от ми ца (не стан ци), си ло ва ње, про-
те ри ва ње, пљач ка ње и па ље ње по крет не и не по крет не имо ви не. За ви ше ин фор ма ци-
ја ви де ти у: Р. Етин ски (ур.), Документаидокази.Злочиниалбанскихтерористана
територијиАпКосовоиМетохијаод10.јуна1999.године, књ. IV, 1. део, Са ве зно 
ми ни стар ство за ино стра не по сло ве, Бе о град, 2000, стр. 9–10.  

4 У ли те ра ту ри се нај че шће за по че так ору жа них су ко ба узима период фе бру-
ар/март 1998. го ди не иа ко је ОВК са те ро ри стич ким ак тив но сти ма по че ла и ра ни је тј. 
то ком ма ја 1997. го ди не. За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти пре ко: „Ме диј ски из ве шта ји о 
Осло бо ди лач кој вој сци Ко со ва, 1997–1998 (ЕН)“, СЕНСЕ центарзатранзицијску
правду, до ступ но пре ко: https://ko so vo.sen se-agency.com/as sets/pro lo gue/01-07-EN.pdf  
(При сту пље но 12. фе бру а ра 2021).

5 За ви ше ин фор ма ци ја о вој ној опе ра ци ји „Са ве знич ке сна ге“ ви де ти пре ко: 
“Ope ra tion Al lied For ce, 23 March – 10 Ju ne 1999”, naTO, https://www.na to.in t/ko so vo/
al l-fr ce.ht m (При сту пље но 12. фе бру а ра 2021).

6 За ви ше ин фор ма ци ја о струк ту ри УН МИК ад ми ни стра ци је ви ди у: “Re port 
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за јед ни ца би ће и да ље из ло же на ра зним об ли ци ма ди рект ног на си ља на-
ред них го ди на и по ред пре стан ка рат ног ста ња (про гла ше но 23. мар та, 
окон ча но 10. ју на 1999. го ди не), ка да срп ско-ал бан ски су коб ула зи у сво ју 
нај ин тен зив ни ју фа зу. То ком на ста лог ин сти ту ци о нал ног и без бед но сног 
ва ку у ма у на ред ним да ни ма, што због по вла че ња вој но-по ли циј ских сна-
га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СРЈ) и Ре пу бли ке Ср би је ко је су пра ти-
ле ко ло не ци ви ла, ме ђу ко ји ма и пред став ни ци ло кал них, окру жних и по-
кра јин ских упра ва, али и по сте пе ног рас по ре ђи ва ња мул ти на ци о нал них 
сна га КФОР-а, до ла зи до но вих та ла са ди рект ног на си ља над пре о ста лим 
срп ским ста нов ни штвом. До пре ки да на си ља не ће до ве сти ни окон ча ње 
раз ме шта ња вој них је ди ни ца КФОР-а, 21. јун 1999. го ди не,7 а исто ва жи и 
ка да је реч о ус по ста вља њу УН ад ми ни стра ци је на те ре ну.

Од мах ва ља на гла си ти, стра да ње Ср ба по сле 10. ју на 1999. го ди не 
до ку мен то ва но је од ви ше ло кал них и ме ђу на род них ак те ра то ком пр вих 
18 ме се ци УН ми си је на Ко со ву и Ме то хи ји. За јед нич ко у свим пу бли ка-
ци ја ма, без об зи ра на ин сти ту ци ју, ор га ни за ци ју или по је дин це ко ји су бе-
ле жи ли слу ча је ве ди рект ног на си ља над Ср би ма Ко со ва и Ме то хи је, као 
и крај њи да тум за вре мен ски оквир у окви ру ко јег из ла жу по ме ну те до га-
ђа је, је сте по ла зна вре мен ска тач ка – че твр так, 10. јун 1999. го ди не. Хро-
но ло шки гле да но, у об ја вљи ва њу до ку ме на та и по да та ка о срп ском стра-
да њу нај да ље су оти шли пред став ни ци СРЈ и Срп ске пра во слав не цр кве 
(СПЦ); кон крет но, Са ве зно ми ни стар ство ино стра них по сло ва (СМИП), 
об у хва та ју ћи пе ри од до 29. фе бру а ра 2000. го ди не, док су у Ме мо ран ду му 
СПЦ, да ти по да ци за пе ри од до де цем бра 2001. го ди не.8 Та ко ђе, у ову ка-
те го ри ју свр ста ва ју се и по да ци Фон да за ху ма ни тар но пра во (ФХП), иа ко 
ве ћим де лом фор мал но нео бја вље ни али до ступ ни за ко ри шће ње, а од но-
се се на слу ча је ве ди рект ног на си ља над Ср би ма све до 31. де цем бра 2000. 

of the Sec re tary-Ge ne ral on the Uni ted Na ti ons In ter im Ad mi ni stra tion Mis sion in Ko so vo”, 
UnitednationsSecurityCouncil, S/1999/779, 12 July 1999, стр. 1.

7 Пре ма до ку мен ти ма Ује ди ње них на ци ја, као и из ве шта ју ОЕБС-а, где се озна-
ча ва као „Дан К“, пе ри од раз ме шта ња мул ти на ци о нал них бри га да КФОР-а на си ље тра-
је па ра лел но са по вла че њем вој но-по ли циј ских сна га СРЈ, од но сно Ре пу бли ке Ср би је, 
од 12. до 21. ју на 1999. го ди не. За ви ше ин фор ма ци ја ви ди у: “Re port of the Sec re tary-
Ge ne ral on the Uni ted Na ti ons In ter im Ad mi ni stra tion Mis sion in Ko so vo”, Unitednations
SecurityCouncil, оп. цит., стр. 2; још у: Б. Ку шнер и Д. Евертс (ур.), Косово:каковиђе
но,такоречено.извештајМисијеоЕБСанаКосову.Стањељудскихправа,јун1999–
октобар1999.године, књ. 2, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бе о град, 2004, стр. XIV.

8 Р. Етин ски (ур.), Документаидокази, оп. цит., стр. 47; Bis hop Ata na si je (Jev tić) 
(ed.), MemorandumonkosovoandMetohijabytheHolySynodofBishopsoftheSerbian
OrthodoxChurch, Holy Synod of Bis hops of the Ser bian Ort ho dox Churhc, Bel gra de, 2003, 
стр. 153 и 209.
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го ди не.9 Нај кра ће пе ри о де за об ја вље не до ку мен те и по дат ке об у хва та ју 
пу бли ка ци је не вла ди не ор га ни за ци је Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, Цен тра 
за мир и то ле ран ци ју (ЦМТ), од но сно ОЕБС-а, та да јед ног од че ти ри глав-
на сту ба УН ми си је. ЦМТ пру жа по дат ке за пе ри од до 30. ок то бра,10 док 
ОЕБС из но си са зна ња за пе ри од до 31. ок то бра 1999. го ди не.11

Ни шта ма ње ва жни по да ци об ја вље ни и до ступ ни ис тра жи ва чи-
ма, је су они што су их пру жи ле по ро ди це жр та ва кроз Удру же ње по-
ро ди ца кид на по ва них и не ста лих ли ца на Ко со ву и Ме то хи ји (УПКН 
КиМ) у ви ду ко пи ја спи ско ва и из ве шта ја са чи ње них од Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је (МУП Ср би је), од но сно 
Дру штва Цр ве ног кр ста Ср би је и Цр не Го ре (ЦК СЦГ). Из ве штај Цр ве-
ног кр ста пру жа увид у стра да ње на Ко со ву и Ме то хи ји до 15. ја ну а ра 
2004, док спи сак МУП-а до ку мен ту је слу ча је ве ди рект ног на си ља до 27. 
сеп тем бра 2001. го ди не. По себ но вре дан на лаз Не на да Ан то ни је ви ћа, 
при ли ком ана ли зе по да та ка МУП-а, пред ста вља ука зи ва ње на чи ње ни цу 
да се нај ве ћи број от ми ца и не ста на ка де сио у пе ри о ду на кон до ла ска ме-
ђу на род не вој не (КФОР) и ци вил не ми си је (УН МИК), па до кра ја 1999. 
го ди не.12 Та ко ђе, фо то мо но гра фи ја УПКН-а, по ред ин фор ма ци ја о оте-
тим и не ста лим осо ба ма, при ла же и пред лог пе ри о ди за ци је вре мен ског 
окви ра то ком ко јег Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји стра да ју; исто ри ча ри ма 
и дру гим ис тра жи ва чи ма по ну ђе на хро но ло ги ја мо же би ти од ко ри сти, 
при че му ће мо се ми фо ку си ра ти на из во ре за по след њи, тре ћи, ка рак те-
ри стич ни пе ри од од 10. ју на 1999. до 27. де цем бра 2000. го ди не.13

9 По да ци Фон да за ху ма ни тар но пра во до ступ ни су свим за ин те ре со ва ним ис-
тра жи ва чи ма пре ко њи хо ве ин тер нет пре зен та ци је, ме ђу тим, са мо су име на и пре зи-
ме на стра да лих осо ба за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 1998. го ди не зва нич но 
об ја вље на у ви ду штам па не пу бли ка ци је. Це ло куп ној ба зи по да та ка ФХП-а мо же се 
при сту пи ти пре ко: Фонд за ху ма ни тар но пра во, Косовскакњигапамћења1998–2000, 
http://www.ko sov skak nji ga pam ce nja.or g/db /kk p/in dex.html (При сту пље но 12. фе бру ар 
а2021); још у: Н. Кан дић (ур.), Косовскакњигапамћења1998–2000.Даљудипамте
људе, књ. 1, Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бе о град, 2011, стр. 5–10.

10 З. Ан ђел ко вић, С. Шће па но вић, Г. Пр лин че вић (ур.), Данитерора(упрису
ствумеђународнихснага), Цен тар за мир и то ле ран ци ју, Бе о град, 2000, стр. 211 и 255.

11 Б. Ку шнер и Д. Евертс (ур.), Косово:каковиђено,такоречено.оп . цит., стр. XXII.
12 Спи сак МУП-а Ср би је и из ве штај ЦК Ср би је и Цр не Го ре об ја вље ни су и 

до ступ ни у: Н. Ан то ни је вић, „Стра да ње Ср ба и дру гих не ал ба на ца на Ко со ву и Ме-
то хи ји (1998–2006)“, у Ј. Мир ко вић (ур.), прилозиистраживањузлочинагеноцидаи
ратнихзлочина, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град, 2009, стр. 213–246; још у: Б. Ђо кић, 
„Ну ме рич ка ана ли за спи ска оте тих и не ста лих Ср ба и при пад ни ка дру гих ма њин ских 
за јед ни ца на Ко со ву и Ме то хи ји“, Токовиисторије, св. 1, 2015, стр. 123–144.

13 За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: В. То ма но вић (ур.), отетаистина, Удру-
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Под из во ри ма под ра зу ме ва мо пе ри о дич ну штам пу, тач ни је но-
ви не, као из вор ин фор ма ци ја ко ји ни је до вољ но ис ко ри шћен при ли ком 
ис тра жи ва ња стра да ња Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји то ком 1999. и 2000. 
го ди не, иа ко се од ре ђе ни из ве шта ји и пу бли ка ци је по зи ва ју на но вин-
ска из да ња,14 ни ти по себ но раз ма тран у од но су на прет ход но на ведене 
изворе; исто се мо же ре ћи и за са гле да ва ња но вин ских из во ра у од но су 
на днев нич ку и ме мо ар ску гра ђу што до од ре ђе ног сте пе на по чи ва на из-
ве шта ји ма из штам пе.15 На при ме ру не дељ ног ли ста „Но во је дин ство“, 
ука за ће мо на пред но сти и не до стат ке но вин ских у од но су на дру ге вр сте 
из во ра. Та ко ђе, на сто ја ће мо да струч ну и ла ич ку јав ност у нај ве ћој мо гу-
ћој ме ри упо зна мо са са мим из во ром ин фор ма ци ја ко ји је де лио суд би ну 
срп ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји на кон 10. ју на 1999. го ди не. 

2. Но воста ро „Је дин ство“

Не дељ ни лист „Но во Је дин ство“, под овим име ном, из ла зио је 
ре ла тив но крат ко – од 30. ав гу ста 1999. до 6. но вем бра 2000. го ди не. За-
пра во, реч је о днев ним и не де ље ним но ви на ма што су  у кон ти ну и те ту 
из ла зи ле још од 1944. го ди не све до да нас.16 Пре ма Ан ки Цви ја но вић, 
пр ви број „Је дин ства“ штам пан је, са за ста ре лог ша пи ло гра фа, 25. де-
цем бра 1944. го ди не у При зре ну и од та да пред ста вља сво је вр сног „све-

же ње по ро ди ца кид на по ва них и не ста лих ли ца на Ко со ву и Ме то хи ји, Бе о град, 2015, 
стр. 3–4.

14 На при мер: „Ка да су у пи та њу уби ства, от ми це и при сил ни не стан ци срп ских 
ци ви ла, као и по ги би је при пад ни ка ВЈ и МУП-а, по дат ке о то ме на ла зи ли смо у из ве-
шта ји ма срп ских ме ди ја“, у: Н. Кан дић (ур.), Косовскакњигапамћења1998–2000, оп. 
цит., стр. 8. 

15 На при мер, Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић) у сво јим днев нич ким за бе-
ле шка ма пи ше сле де ће: „Је дан но вин ски из ве штај: Не ки од 200 Ср ба и Цр но го ра ца из 
Ора хов ца, ко је су при је не ко ли ко да на код Пе ћи на па ли Шип та ри на ни јев ши им те шке 
тје ле сне по вре де, сти гли су и у Бе ра не. Та мо је већ смје ште но де се так хи ља да из бје-
гли ца“, у: Ми тро по лит А. (Ра до вић), Љетопис новог косовског распећа. Дневнички
и други записи септембар1999–децембар2000, књ. 2, Све ти го ра, Бе о град –Це ти ње, 
2012, стр. 177–178. 

16 Пре ма по да ци ма На род не би бли о те ке Ср би је (НБС), лист „Је дин ство“, као гла-
си ло и ор ган Је дин стве ног на род но о сло бо ди лач ког фрон та Ко со ва и Ме то хи је, постоји 
од 1947. го ди не, од бро ја 86 из ла зи ре дов но јед ном не дељ но, од 1970. го ди не по не дељ-
ком и че тврт ком, ка ко би од бр. 284 то јест од 1979. го ди не из ла зио сва ког да на сем 
не де љом. За ви ше ин фор ма ци ја по гле да ти пре ко: На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град 
(НБС), Јединство:органЈединственогНародноослободилачкогфронтаКосоваиМе
тохије, https://plus.sr.co biss.ne t/opac7/bib/nbs/3872002#full (При сту пље но 12. фе бру а ра 
2021).
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до ка и ту ма ча вре ме на на Ко со ву и Ме то хи ји“.17 На стао у вре ме Дру гог 
свет ског ра та, то ком пе ри о да нај ин тен зив ни јих рат них опе ра ци ја на Ко-
со ву и Ме то хи ји,18 из ла зио је, у по чет ку, пе ри о дич но. На гла сак у из ве-
шта ва њу био је на ве сти ма о на пре до ва њу ју го сло вен ских пар ти за на и 
при пад ни ка со вјет ске Цр ве не ар ми је, на ин фор ма ци ја ма о осло бо ђе ним 
кра је ви ма, а не по сред но на кон окон ча ња Дру гог свет ског ра та, на из ве-
шта ји ма о об но ви зе мље, жи во ту и ра ду гра ђа на.19

Вре ме ном, лист „Је дин ство“ пре ра ста у днев не но ви не,20 иа ко се 
у члан ку Ан ке Цви ја но вић на зи ре да др жав на, а на ро чи то по кра јин ска 
ад ми ни стра ци ја, пре ма ње му ни је увек би ла благона кло на. По ми ње се 
пр о ме на од но са на кон Бри он ског пле ну ма 1966. го ди не, усло ви по сле 
ал бан ских про те ста 1981. го ди не и еко ном ске не при ли ке то ком де ве де-
се тих го ди на XX ве ка.21 Гле да но у од но су на усло ве у ко ји ма су ра ди-
ли но ви на ри и це ло куп на ре дак ци ја „Је дин ства“, 25. јун 1999. го ди не 
пред ста вља, сва ка ко, нај те жи мо ме нат ка ко за срп ски на род на Ко со ву 

17 А. Цви ја но вић, „Све док и ту мач вре ме на“, НовоЈединство, бр. 17, 20. де цем бар 
1999, стр. 5. Пре ма НБС-у, то ком 1945. го ди не, од бр. 11 до бр. 34, из ла зи у При зре ну.

18 За ви ше ин фор ма ци ја о по ме ну том пе ри о ду ви де ти у: Ђ. Бо ро зан, „Ко со во 
и Ме то хи ја у ‘гра ни ца ма про тек то ра та Ве ли ка Ал ба ни ја’ 1941–1944“, у Н. По по вић 
(ур.), КосовоиМетохијаувеликоалбанскимплановима,1878–2000, Ин сти тут за са-
вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 2001, стр. 103–132; још у: Ђ. Бо ро зан, „Се це си о ни стич ка 
по бу на на Ко со ву и Ме то хи ји 1944–1945“, историја20.века,св. 8, бр. 2, стр. 63–76. 

19 За ви ше ин фор ма ци ја о ли сту „Је дин ство“ ви де ти пре ко: „Не спо ран исто риј-
ски зна чај“, Јединство, https://je din stvo.rs /o-na ma/ (При сту пље но 12. фе бру а ра 2021); 
још у: А. Цви ја но вић, „Све док и ту мач вре ме на“, оп. цит.

20 Пре ма уно су „Је дин ство (но ви не)“, на сај ту Српска енциклопедија, од 
25. ма ја 1977. све до 10. ју на 1999. го ди не, „Је дин ство“ из ла зи сва ко днев но. Те го-
ди не, сме шта њем ли сто ва „Је дин ство“, „Ри лин дја“ и „Тан“ у згра ду До ма штам-
пе, ис пу ње не су тех нич ке, фи нан сиј ске и опе ра тив не прет по став ке за ње го во об-
ја вљи ва ње на днев ном ни воу. За ви ше ин фор ма ци ја, ви де ти пре ко: http://srp ska-
en ci klo pe di ja.org /do ku.ph p?id =%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-
% D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 2 % D 0 % B E  _ % D 0 % B D  % D 0 % B E -
%D0%B2%D0%B8%D0%BD %D0%B5 (При сту пље но 3. фе бру а ра 2021).

21 Од нос пре ма ли сту „Је дин ство“ про ме нио се не са мо услед Бри он ског пле-
ну ма, већ и због аманд ма на на Устав СФРЈ из 1963. го ди не. Кон крет но, аманд ма ни-
ма VII-XIX, до не се ним 26. де цем бра 1968. го ди не, про ме њен је и на зив АП Ко со во 
и Ме то хи ја. Због то га је „Је дин ство“, од 1969. го ди не, ор ган Со ци ја ли стич ког са ве за 
рад ног на ро да Ко со ва. За ви ше ин фор ма ци ја ви ди у: А. Цви ја но вић, „Све док и ту-
мач вре ме на“, оп. цит; још у: На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град (НБС), Јединство, 
оп. цит; та ко ђе, у: Ар хив Ју го сла ви је, „Аманд ма ни на Устав СФРЈ из 1963. го ди не“, 
лексиконЈугославије, http://www.ar hivyu.go v.rs /ac ti ve/sr -cyril lic/ho me/glav na_na vi ga ci-
ja/lek si kon_ju go sla vi je/kon sti tu tiv ni_ak ti_ju go sla vi je/amand ma ni_na_ustav_iz_1963.html 
(При сту пље но 12. фе бру а ра 2021).
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и Ме то хи ји та ко и за тај днев ни лист на срп ском је зи ку. Тог да на, пре ма 
до ступ ним ин фор ма ци ја ма, но ви на ри и рад ни ци „Је дин ства“ про те ра ни 
су из До ма штам пе где се ви ше ни ка да не ће вра ти ти. Оста је не ја сно ко 
их је про те рао – пред став ни ци ОВК, УН и/или КФОР ми си је – ма да се 
на осно ву ка сни јих чла на ка, та да „Но вог Је дин ства“, мо же утвр ди ти ко 
ни је до зво лио по вра так у про сто ри је или, ба рем, вра тио по крет ну имо-
ви ну и до ку мен та ци ју.22

Пре ма Ни ко ли Са ри ћу, ди рек то ру НИП „Је дин ство“ и глав ном 
уред ни ку, ре дак ци ја но вог-ста рог ли ста тј. „Но вог је дин ства“ ус по ста-
вље на је ре ла тив но бр зо, у Зве ча ну.23 Иа ко на на слов ним стра на сва ког 
по је ди нач ног бро ја пи ше „При шти на“ као ме сто про из вод ње и из ла же-
ња ли ста, у ре ал но сти лист је об ја вљи ван и ди стри бу и ран у оп шти на ма, 
гра до ви ма и се ли ма са пре о ста ли ми ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом 
по пут Гра ча ни це и Ко сов ске Ми тро ви це. Та ко ђе, про ме на из јав ног 
пред у зе ћа у де о ни чар ско дру штво, ве ро ват но усло вље на но во на ста лом 
си ту а ци јом на Ко со ву и Ме то хи ји пре не го не стр пље њем уред ни штва и 
но ви на ра са мог ли ста,24 пред ста вља још јед ну „но ви ну“ у исто ри ји тих 
но ви на. Да ље, лист се вра тио на сед мич на из да ња, сва ког по не дељ ка, 
као и пре 1977. го ди не. Ме ђу тим, и по ред тих про ме на ко је ни су би ле са-
мо фа сад ног ка рак те ра – по пут про ме не на зи ва и фре квен ци је из ла же ња 
– лист је на ста вио да бе ле жи зби ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји али и да бу-
де део њих: „‘Је дин ство’ као по лу ве ков ни хро ни чар зби ва ња на Ко сме ту 
сво је вр сна је ме ра срп ског усу да у овом вре ме ну и на овим про сто ри ма. 
Део срп ске тра ги ке је и то што је ‘Је дин ство’ кра јем ју на ове го ди не у 
сво јој пе де сет-пе то го ди шњи ци мо ра ло да пре ста не са из ла же њем. Што 
су ње го ви но ви на ри, као и ње го ви чи та о ци, из ло же ни нај бру тал ни јем и 
нај не људ ски јем про го ну и по гро му.“25

22 Пре ма пи са њу „Но вог Је дин ства“, кон тро лу над згра дом До ма штам пе пре у-
зео је КФОР. За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: „Пер фид но уки да ње ‘Је дин ства’“, Ново
Јединство, бр. 10, 1. но вем бар 1999, стр. 16; још у: Д. Д., „Про тест Ун ми ку“, Новоје
динство, бр. 12, 15. но вем бар 1999, бр. 3.

23 Н. Са рић, „Но во-ста ро ‘Је дин ство’“, НовоЈединство, бр. 1, 30. ав густ 1999, 
стр. 1–2.

24 О фе но ме ну про ме не прав ног ста ту са ви ше јав них пред у зе ћа Ре пу бли ке Ср-
би је у при ват на, пре и на кон 10. ју на 1999. го ди не, ви де ти у: „НА ТО де фи ни ци ја сло-
бод них ме ди ја“, Новојединство, бр. 6, 4. ок то бар 1999, стр. 6; још у: Н. Би је лић, Ка
зивањаоТрепчи1303–2018, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2019, стр. 170–171; та ко ђе, 
у: С. Да ви до вић, Д. Ба бић, Ј. Пе јић, приватизацијадруштвенихпредузећанаКосову
иМетохијиподокриљемУНМиКадминистрације, Бе о град ски фо рум за свет рав но-
прав них, Бе о град, 2018, стр. 21–22.

25 Н. Са рић, „Но во-ста ро ‘Је дин ство’“, оп. цит.
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Да овај ци тат ни је пре те ри ва ње све до че, из у зет но сли ко ви то, 
суд би не два но ви на ра но вог-ста рог „Је дин ства“, Љу бо ми ра Кне же ви-
ћа и ано ним ног са рад ни ка ли ста из око ли не При зре на. Пре ма по да ци ма 
„Но вог Је дин ства“, Кне же вић је не стао 6. ма ја 1999. го ди не на пу ту до 
срп ског се ла Бу кош, оп шти на Ву чи трн.26 Прет по ста вља се да је отет од 
при пад ни ка ОВК-а, а слу чај је при ја вљен на кон 10. ју на и КФОР-у од 
чла но ва ње го ве по ро ди це (су пру ге Цве те и си на Ср ђа на).27 О Кне же ви-
ће вој суд би ни до да нас не ма ин фор ма ци ја. Слич но, пи смо ано ним ног 
но ви на ра Пе тру Са ри ћу, да ти ра но 5. но вем бра 1999. го ди не, из око ли не 
При зре на (се ло на сло во „Д“), пру жа увид у си ту а ци ју у ко јој су се на-
шли Ср би тог кра ја: „По сле ду жег вре ме на, ука за ла се при ли ка да Вам 
се обра тим, бар на овај на чин. Од 12. 06 1999. год. на ла зим се у јед ном 
се лу, 15 км уда ље ном од При зре на, без ика кве мо гућ но сти да се одав де 
не ка ко из ву чем. Ве ро ват но Вам је по зна то у ка квом се по ло жа ју на ла зе 
пре о ста ли Ср би у при зрен ској оп шти ни. Наш по ло жај бих Вам об ја снио 
у јед ној ре чи – ‘от пи са ни’.“28

 
 3.1. Пред но сти ли ста „Но во Је дин ство“ као из во ра

За вре ме су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји, као и у пе ри о ду по сле 
то га, раз ли чи те др жав не и ме ђу на род не ин сти ту ци је, до ма ће и ме ђу на-
род не не вла ди не ор га ни за ци је, као и дру ги ло кал ни ак те ри, са ку пља ли 
су по дат ке о стра да лим ци ви ли ма (Ср би ма, Ал бан ци ма и при пад ни ци-
ма оста лих ет нич ких за јед ни ца), као и ору жа них фор ма ци јаа (ВЈ, МУП, 
ОВК). Ин те ре сан тан је по да так Фон да за ху ма ни та р но пра во, ка да је 
реч о до ку мен то ва њу стра да ња срп ских ци ви ла и при пад ни ка ВЈ или 
МУП-а, да су пр ве ин фор ма ци је, по пра ви лу, до би ја ли од ме ди ја јер су 
по ро ди це уби је них, оте тих или не ста лих убр зо на кон зло чи на на пу шта-
ле ку ћу тј. ме сто пре би ва ли шта. Уто ли ко је то зна чај ни ји по да так јер 
дру га ме то да са ку пља ња ин фор ма ци ја о стра да ли ма ФХП-а је су из ја ве 
све до ка и/или чла но ва по ро ди це.29 На ве де но је са гла сно са по да ци ма ко-
ји ма рас по ла же СМИП, об ја вље ним у „Бе лој књи зи“ 2000. го ди не, а на 

26 Слу чај Љу бо ми ра (Бла жо) Кне же ви ћа еви ден ти ран је, из ме ђу оста лог, и од 
УПКН-а и ФХП-а. За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: В. То ма но вић (ур.), отетаистина, 
оп. цит., стр. 52; још пре ко: ФХП, Косовскакњигапамћења1998–2000, http://www.ko-
sov skak nji ga pam ce nja.or g/db /kk p/in dex.html (При сту пље но 12. фе бру а ра 2021). 

27 Р. Ј., „Ни тра га о Љу бо ми ру Жив ко ви ћу“, НовоЈединство, бр. 1, 30. ав густ 
1999, стр. 16.

28 „Пи смо на шег но ви на ра“, НовоЈединство, бр. 14, 27. но вем бар 1999, стр. 8.
29 Н. Кан дић (ур.), Косовскакњигапамћења1998–2000, оп. цит., стр. 7–8.
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осно ву до ку ме на та и ин фор ма ци ја Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је.30 Слич но, днев нич ки за пи си ми тро по ли та Ам фи ло-
хи ја (Ра до ви ћа), по ред лич них све до чан ста ва и ин фор ма ци ја до би је них 
од нај бли жих са рад ни ка и/или све до ка стра да ња, до од ре ђе не ме ре се 
осла ња ју на из ве шта ва ње ме ди ја и но ви на ра, по пут Љи ља не Ста ле то-
вић.31 Све на ве де но ука зу је на пр ву, очи глед ну, пред ност штам пе по пут 
ли ста „Но во Је дин ство“, у од но су на дру ге об ја вље не из во ре о истом 
пе ри о ду и пред ме ту ис тра жи ва ња.

До ступ ност пе ри о дич них штам па них из да ња за ин те ре со ва ној 
на уч ној јав но сти не мо же би ти до вољ но на гла ше на, на ро чи то ка да је реч 
о ре кон струк ци ји до га ђа ја на Ко со ву и Ме то хи ји у пр вих 18 ме се ци УН 
ми си је. По ред чи ње ни це да су из да ња но вог-ста рог „Је дин ства“, ка ко 
до кра ја 2000. го ди не та ко и на кон за да тог вре мен ског окви ра, уред но 
по хра ње на и до ступ на у цен трал ној би бли о теч кој уста но ви Ре пу бли ке 
Ср би је, тре ба ука за ти и на сле де ће; сва оста ла но вин ска из да ња срп ске 
за јед ни це са Ко со ва и Ме то хи је де по но ва на су у окви ру На род не би бли-
о те ке Ср би је.32 С об зи ром на за не мар љи ву ве ро ват но ћу отва ра ња, при-
ме ра ра ди, ар хи ва МУП-а Ср би је за ин те ре со ва ним ис тра жи ва чи ма или 
усту па ња ори ги нал них днев нич ких бе ле шки ми тро по ли та Ам фи ло хи ја 
од Ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске СПЦ на увид – исто ва жи и за 
ме ђу на род не ор га ни за ци је по пут ОЕБС-а33  – но вин ска из да ња, тре нут-
но, пред ста вља ју је дан од рет ких, кон стант но отво ре них про зо ра са уви-
дом у стра да ње и жи вот Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји. На при мер, ОЕБС 
из ри чи то на во ди да сво је из ве шта је за сни ва, из ме ђу оста лог, на ин тер-

30 Реч је, углав ном, о ис ка зи ма чла но ва по ро ди ца/све до ка до ста вље ним над-
лежним ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Ср би је по сле од ла ска са Ко со ва и Ме то хи је, о за пи-
сни ци ма са са слу ша ња, кри вич ним при ја ва ма, об дук ци о ним зналазима, фо то гра фи ја-
ма и слич ном. За ви ше ин фор ма ци ја ви де ти у: Р. Етин ски (ур.), Документаидокази.
оп. цит., стр. 51–183. 

31 „Ка ко ја вља но ви нар Љи ља на Ста ле то вић, у Ко со ву По љу не из ве сно је и ве-
о ма на пе то. Раз го во ри из ме ђу де ле га ци је ко со во пољ ских Ср ба и УН МИК-а и КФОР-а 
су у то ку. Ср би тра же да им КФОР пру жи за шти ту од раз у ла ре них Шип та ра ко ји на-
ста вља ју са зло чи ни ма и на па ди ма на Ср бе и про во ка ци ја ма, и тра же да им се га ран-
ту је без би јед ност на ули ци, у ку ћа ма, на рад ним мје сти ма, а да њи хо ва дје ца по ха ђа ју 
на ста ву у згра ди Сред ње шко ле ‘Све ти Са ва’ […]“, пре ма: Ми тро по лит А. (Ра до вић), 
Љетописновогкосовскограспећа,оп. цит., стр. 87. 

32 На при мер, ме сеч ник „Глас ју га: не за ви сни лист са Ко со ва и Ме то хи је“ (Пе-
ри о ди ка, сиг на ту ра п 22547) и го ди шњак „Ви дов дан ски гла сник: гла сник ‘Ви дов дан-
ског пе снич ког при че шћа’“ (Пе ри о ди ка, сиг на ту ра п 25385).

33 Б. Ку шнер и Д. Евертс (ур.), Косово:каковиђено,такоречено., оп. цит., стр. 
XXI II. 
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ној до ку мен та ци ји Оде ље ња за људ ска пра ва те ор га ни за ци је. Сход но 
стро гим ме ра ма за шти те по вер љи во сти по да та ка, до ку мен та ци ја ни је 
до ступ на јав но сти. Из у зе так пред ста вља ју УН МИК по ли ци ја, КФОР и 
дру ге ор га ни за ци је, али са мо уз при ста нак осо бе ко ја је на пр вом ме сту 
и до ста ви ла ин фор ма ци је.

След стве но, дру га пред ност но вин ских из во ра, по пут „Но вог Је-
дин ства“, је сте ука зи ва ње на дру ге, по тен ци јал не, из во ре ин фор ма ци ја 
што се прак тич но не ви де или се не спо ми њу у окви ру зва нич них из ве-
шта ја по пут „Бе ле књи ге“ СМИП-а, пу бли ка ци је Вла де Ср би је на осно-
ву ин фор ма ци ја Без бед но сно-ин фор ма тив не аген ци је Ре пу бли ке Ср би-
је (БИА)34 и ме ђу на род них ор га ни за ци ја у окви ру УН МИК-а (ОЕБС). 
Ми сли мо, пре све га, на ра дио-ама те ре, тј. по је дин це што су са те ре на 
из ве шта ва ли о зби ва њи ма ко ји ма су све до чи ли или су се дешавали у 
њи хо вој не по сред ној бли зи ни. На ро чи то у по ме ну том тур бу лент ном 
пе ри о ду, њихово ангажовање је представљало је дан од рет ких, ка ко-та-
ко си гур них, на чи на ко му ни ка ци је из ме ђу срп ских ен кла ва на Ко со ву 
и Ме то хи ји, као и дра го це но сред ство про сле ђи ва ња ин фор ма ци ја ван 
по кра ји не.35 Као све до ци јед ног вре ме на, са мим тим и из во ри ин фор ма-
ци ја, по ми њу се је ди но још у окви ру пу бли ка ци ја Срп ске пра во слав не 
цр кве и мемоарскe грађe. С дру ге стра не, „Но во Је дин ство“ уред но бе-
ле жи и пре но си ин фор ма ци је до ста вље не ре дак ци ји пу тем ра дио-ве зе: 
„[...] Ве лић (име ни је са оп ште но) из Гра ча ни це кре нуо је 1. сеп тем бра по 
др ва и гу би му се сва ки траг. У Пећ кој па три јар ши ји има ше сто ро Ср ба, 
пре ки нут им сва ки кон такт са све том, сем ра дио ве зе [...].“36 Та ко ђе, ре-

34 Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Албанскитероризамиорганизованикриминална
Косову иМетохији, Бе о град, 2003, до ступ но пре ко: https://www.sr bi ja.go v.rs /ko so vo-
me to hi ja/1991 (При сту пље но 12. фе бру а ра 2021).

35 О овом фе но ме ну не по сто је по себ на ис тра жи ва ња, иа ко су ра дио-ама те ри 
тј. осо бе са ама тер ским ра дио-пре дај ни ци ма и да ље ме ђу на ма. Про блем пред ста вља 
от кри ва ње њи хо вог иден ти те та, ра ди узи ма ња из ја ва и бе ле же ња њи хо вих све до чан-
ста ва, што ука зу је на по тре бу за те рен ским ра дом ис тра жи ва ча за ин те ре со ва них за ову 
и слич не те ме. На при мер, при ли ком те рен ског ис тра жи ва ња и са ку пља ња из ја ва све-
до ка за по тре бе из ра де док тор ске ди сер та ци је, ау тор члан ка је ин тер вју и сао Са шу Де-
до ви ћа из Ко сов ске Ми тро ви це и том при ли ком са знао сле де ће: „Зо вем је ја [тадашњу 
игу ма ни ју Ма на сти ра Соколице], јер ја сам био ра дио-ама тер и имао сам нај ја чу ра-
дио-ама тер ску ста ни цу. Зна чи, ја сам био је ди ни пред став ник Ср ба са се ве ра ко ји је 
имао ди рект ну ве зу са Ја ни ћи је ви ћем ко ји је био на чел ник СУП-а Ко со ва и Ме то хи је. 
КВЈ се звао, Ко со во Ву чи на Ја ни ћи је вић. Имао је [шифру]YT8 КВЈ, а ја сам био YT8 
ФСД.“, пре ма: С. Де до вић, РазговорсаСашомДедовићем, ин тер вју ура дио С. Ра дој-
ко вић [уживо] у Ко сов ској Ми тро ви ци, 29. ав гу ста 2020. го ди не.

36 „На си ље не пре ста је“, НовоЈединство, бр. 2, 6. сеп тем бар 1999, стр. 16.
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дак ци ја се и за хва љу је ано ним ним ра дио-ама те ри ма на ин фор ма ци ја ма 
без ко јих би по је ди ни бро је ви, сва ка ко, би ли си ро ма шни ји по да ци ма: 
„Као и у ви ше на вра та до са да на ша Ре дак ци ја је би ла су о че на са про-
бле мом обез бе ђи ва ња ин фор ма ци ја за овај број јер те ле фон ске ве зе у 
Зве ча ну ни су функ ци о ни са ле. Сво ју не се бич ност и со ли дар ност и овог 
пу та су до ка за ли ра дио-ама те ри Ра шке и Зве ча на ко ји су нам при ско чи ли 
у по моћ и ме ђу соб ним ко му ни ци ра њем ус пе ли да ре дак ци ји ‘Је дин ства’ 
пре не су ва жне по ру ке. […]“37

По ред ра дио-ама те ра, на чи ју се мре жу у по гле ду ин фор ма ци ја 
„Но во Је дин ство“ очи глед но осла ња ло, но ви не су при ба вља ле ин фор ма-
ци је и од сво јих до пи сни ка из срп ских ен кла ва чи ме је у нај ве ћој мо гу ћој 
ме ри пре мре же но Ко со во и Ме то хи ју. По ред ре дак ци је сме ште не у Зве ча-
ну, зва нич но до пи сни штво на ла зи ло се у Гра ча ни ци, а до пи сни ци-но ви-
на ри „Но вог Је дин ства“, услед си ту а ци ја на Ко со ву и Ме то хи је, би ли су 
ра за су ти по це лој по кра ји ни тј. у по ме ну том се лу по ред При зре на,38 и у 
Штрп цу где жи ви и ода кле из ве шта ва глав ни и од го вор ни уред ник ли ста, 
Пе тар Са рић.39 Та ко ђе, ме шо ви те но ви нар ске еки пе и пред став ни ци Ср ба 
са Ко со ва и Ме то хи је, ме ђу ко ји ма и На да Сми кић из „Но вог Је дин ства“, 
по се ћи ва ле су пе ри о дич но под руч ја где су Ср би нај те же по стра да ли, по-
пут Ме то хи је (Го ра жде вац, ма на стир Ви со ки Де ча ни и Пећ ка па три јар-
ши ја). За пи си с пу та по Ме то хи ји об ја вље ни су у че ти ри бро ја, то ком де-
цем бра 2000. го ди не.40 Та ко ђе, чла но ви ре дак ци је об ја вљи ва ли су ка сни је 
за пи се и фо то гра фи је са ра зних под руч ја Ко со ва и Ме то хи је у ви ду по себ-
них пу бли ка ци ја, по пут Зо ра на Вла шко ви ћа.41 На осно ву тих ин фор ма ци ја 
о ре ла тив но по кра ји ни пре мре же ној „ин фор ма тив ним пунк то ви ма“, ука-
зу је мо на још јед ну пред ност но вин ских из во ра. Реч је, у нај ве ћој мо гу ћој 
ме ри, о кон ти ну и ра ном и пра во вре ме ном све до че ње и бе ле же њу де ша-
ва ња на осно ву две по ме ну те мре же. Дру гим ре чи ма, „Но во је дин ство“ 
пред ста вља сво је вр сну хро ни ку до га ђа ја на Ко со ву и Ме то хи ји, усме ре ну 

37 Ре дак ци ја, „Хва ла ра дио-ама те ри ма“, Ново јединство, бр. 29, 24. јул 2000, 
стр. 16.

38 К. Ј. С., „Да ни и но ћи ис пу ње ни стреп њом“, НовоЈединство, бр. 17, 20. де-
цем бар 1999, стр. 8.

39 Н. Са рић, „Лак ну ће нам кад оде те“, НовоЈединство, бр. 4, 31. ја ну ар 2000, 
стр. 7.

40 Н. Сми кић, „Про те ра ни и Ср би и Ср би ја“, НовоЈединство, бр. 15, 6. де цем бар 
1999, стр. 8; „Про шли су нај го ри да ни“, НовоЈединство, бр. 16, 13. де цем бар 1999, стр. 
8; „Пр ви по се ти о ци од до ла ска КФОР-а“, Новојединство, бр. 17, 20. де цем бар 1999, 
стр. 8; „Срп ска оа за че ка ра се ље не“, НовоЈединство, бр. 18, 27. де цем бар 1999, стр. 8.

41 З. Вла шко вић, Животизажице, Па но ра ма, При шти на, 2006.
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на бе ле же ње стра да ња срп ске за јед ни це у це лој по кра ји ни.
Сем два кра ћа пе ри о да,42 „Но во Је дин ство“ то ком дру ге по ло ви-

не 1999. и це ле 2000. го ди не, уред но за пи су је и об ја вљу је ин фор ма ци је 
о стра да њу Ср ба, не са мо у окви ру ве ћих ен кла ва/оп шти на на Ко со ву и 
Ме то хи ји, не го и у се ли ма што гра ви ти ра ју тим сре ди на ма.43 Шта ви ше, 
та ква по кри ве ност те ре на упа ре на са не дељ ним ин фор ми са њем та да-
шњих чи та ла ца, а да на шњих ис тра жи ва ча, ка рак те ри стич на је са мо за 
из вор ова кве вр сте. Свим дру гим на ве де ним из во ри ма, не до ста је јед на 
од две по ме ну те ка рак те ри сти ке – кон ти ну и ра но из ве шта ва ње или те ри-
то ри јал на по кри ве ност. Чак и днев нич ке бе ле шке ми тро по ли та Ам фи ло-
хи ја (Ра до ви ћа), кон крет но пр ва два то ма о до га ђа ји ма до 7. ја ну а ра 2001. 
го ди не, не мо гу у тој ме ри да об у хва те сва зби ва ња у ве зи са стра да њем 
Ср ба ши ром по кра ји не.44 Исто ва жи и за из ве шта је ин сти ту ци ја СРЈ, Ре-
пу бли ке Ср би је и Срп ске пра во слав не цр кве, од но сно ме ђу на род не ор-
га ни за ци је у окви ру УН МИК-а – због при ро де об ја вље них до ку ме на та 
у окви ру њи хо вих пу бли ка ци ја (или све до чан ства о по је ди нач ним до га-
ђа ји ма или син те зе за сно ва не на њи ма). До дат но, ни во ве ро до стој но сти 
из не тих ин фор ма ци ја ко је на ла зи мо у но вин ским члан ци ма до вољ но је 
ви сок, с об зи ром на ди на ми ку об ја вљи ва ња ве сти те њи хо ву вре мен ску 
дис тан цу45 као и не по сред ну при сут ност до пи сни ка „Но вог Је дин ства“ 

42 Пре ма до ступ ним ин фор ма ци ја ма са сај та Српскаенциклопедија, то су пе-
ри о ди од 10. ју на до 30. ав гу ста 1999. го ди не и од 6. но вем бра до 11. де цем бра 2000. 
го ди не. На осно ву по да та ка НБС, реч је о пе ри о ди ма од 1. ја ну а ра до 30. ав гу ста 1999. 
го ди не и од 6. но вем бра до 11. де цем бра 2000. го ди не.

43 На при мер, иа ко је нај ве ћи број ве сти у ве зи са Ко сов ским окру гом по све ћен 
се лу Гра ча ни ца, као нај ве ћем и нај бли жем срп ском ме сту При шти ни из ко је су се по-
ву кле окру жне, по кра јин ске и ре пу блич ке ин сти ту ци је, „Но во Је дин ство“ до но си ин-
фор ма ци је и о до га ђа ји ма у ве зи са ме сти ма што  гра ви ти ра ју Гра ча ни ци. На при мер: 
Ли пљан, Оби лић, Ко со во По ље, Ста ро Грац ко, Цр кве на Во ди ца, Ла пље Се ло, Угља ре, 
Ба бин Мост, Ча гла ви ца, Ма гу ра, итд.

44 Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић) ко ри сти као из во ре ин фор ма ци ја за сво-
је днев нич ке за пи се, по ред лич ног ис ку ства, из ве шта је дру гих ар хи је ре ја, мо на штва и 
све штен ства СПЦ са те ре на, но вин ске члан ке, ве сти са елек трон ских ме ди ја и те ле ви-
зиј ског про гра ма, као и ра дио-ама те ре. Пре ма све му на ве де ном, по сто је озбиљ не ин-
ди ци је да је Срп ска пра во слав на цр ква (Епар хи ја ра шко-при зрен ска), по ред ин фор ма-
тив не мре же „Но вог Је дин ства“, има ла из у зет но до бру ин фор ма тив ну по кри ве ност те-
ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је то ком тур бу лент них ме се ци на кон 10. ју на 1999. го ди не.

45 Ана ли за са др жа ја пр вог бро ја „Новојединство“, 30. ав густ 1999. го ди не, по-
ка за ла је да се ве сти уоп ште, а по себ но о на си љу над Ср би ма, уно се до по след њег да на 
(не де ља) пред об ја вљи ва ње. На при мер, вест о гра на ти ра њу Гра ча ни це из прав ца се ла 
Ај ва ли ја, на пад се де сио у пе так око 17:30 са ти, на шла се у истом бро ју као и вест о 
по нов ном гра на ти ра њу из Ај ва ли је са мо дан по сле, у су бо ту око 12 са ти. За ви ше ин-
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на те ре ну, на ро чи то кад је реч о ре ги стро ва њу свих слу ча ја ди рект ног 
на си ља над Ср би ма. 

По след ња пред ност но вин ских из во ра, на при ме ру го ре по ме ну-
тог ли ста, је сте упра во „спо соб ност“ но ви на ра да за бе ле же, ма кар и нај-
кра ћим за пи сом, ве ћи ну ин ци де на та у ко ји ма стра да ју Ср би Ко со ва и 
Ме то хи је. На рав но, про стор ко ји је лист по све ћи вао сва ком ин ци ден ту 
ва ри рао је, ка ко у од но су на број стра ни ца тог из да ња „Но вог Је дин-
ства“46 та ко и на до ступ ну ко ли чи ну ин фор ма ци ја о кон крет ном слу ча ју. 
С тим на уму, струк ту ра про сеч ног об ја вље ног бро ја би ла је, у нај ве-
ћој ме ри, ја сно те мат ски кон ци пи ра на и кон стант на. Пр ве стра ни це, не 
укљу чу ју ћи на слов ну, нај че шће од 2. до 4, под на сло вом Актуелности 
да ва ле су пре глед нај ва жних по ли тич ких де ша ва ња на ни воу са ве зне 
др жа ве, Ре пу бли ке Ср би је и по кра ји не. Од мах по том, сле ди ли су од 5. 
до 7. стра не погледи по је ди них чла но ва по кра јин ске, ре пу блич ке и/или 
фе де рал не ад ми ни стра ци је, као и ва жних по ли тич ких лич но сти ван др-
жав них ин сти ту ци ја. На ред не две стра не, на сло вље не Хроника, пру жа ле 
су по дат ке ис кљу чи во о де ша ва њи ма на Ко со ву и Ме то хи ји у сед ми ци 
из ме ђу два бро ја. За тим би по јед на стра ни ца би ла одво је на за те ме под 
на сло вом Светоконас, од но сно СветоКосмету, где би чи та о ци би ли 
ин фор ми са ни о де ша ва њи ма у ве зи са ак тив но сти ма УН МИК-а, али и 
ка ко свет ске но вин ске аген ци је пи шу о са мој ми си ји и до га ђа ји ма на 
Ко со ву и Ме то хи ји. На сле де ћој, 12. стра ни, об ра ђи ва на су пре те жно 
те ме о еко но ми ји, што се ти ца ло це ле Ср би је, па оту да и на слов широм
Србије. Три на е ста стра на би ла је по све ће на ра се ље ним осо ба ма са Ко-
со ва и на Ко со ву и Ме то хи ји као сво је вр стан водичзарасељеналица.
На прет по след њим стра на ма тре ти ра не су те ме Култура и Спорт, с тим 
што би, за ви сно од бро ја, јед на од те две те мат ске це ли не би ла до пу ње-
на и об ја вље ним Документима о стра да њу Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји. 
По след ња стра на би ла је ре зер ви са на за још јед ну хро ни ку до га ђа ја, али 
с кра ја не де ље о ко јој се из ве шта ва ло (Накрајунедеље).

За на шу те му од нај ве ће ва жно сти су те мат ске це ли не Актуелно
сти,Хроника, водичзарасељеналица,Накрајунедеље и Документи. 
Нај ве ћим де лом, иа ко не ис кљу чи во јер се по је ди не ин фор ма ци је мо гу 
на ћи у погледима као и у по себ ним те мат ским це ли на ма по во дом ван-
ред но ва жних до га ђа ја за Ср бе Ко со ва и Ме то хи је (поводи/Теманеде
фор ма ци ја ви ди у: „Гра на ти ра на Гра ча ни ца“, НовоЈединство, бр. 1, 30. ав густ 1999, 
стр. 3; и: „По но во гра на ти ра на Гра ча ни ца“, Новојединство, оп. цит., стр. 16.

46 То ком ду жег пе ри о да по сто ја ња (од 30. ав гу ста 1999. го ди не до 9. ок то бра 
2000. го ди не) из да ња „Но вог Је дин ства“ има ла су, по пра ви лу, 16 стра ни ца, док су по-
след ња из да ња има ла са мо 12 стра ни ца (од 16. ок то бра до 6. но вем бра 2000. го ди не). 
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ље), пр ве че ти ри на ве де не те мат ске це ли не до но се по дат ке о ди рект ном 
на си љу над при пад ни ци ма срп ске за јед ни це. На при мер, у пр вом бро ју 
од 30. ав гу ста 1999. го ди не, у Актуелностима мо же мо да на ђе мо ин фор-
ма ци је о про на ђе ној ма сов ној гроб ни ци у Угља ри ма, о Ср би ма Ора хов ца 
ко ји због бло ка де Ал ба на ца из тог ме ста жи ве прак тич но под оп са дом, 
о гра на ти ра њу се ла Гра ча ни це из прав ца Ај ва ли је и о стра да њу се ла Др-
сник из оп шти не Кли на.47 Слич но, у одељ ку Хроника „Но во Је дин ство“ 
из ве шта ва о ис тра ја ва њу Ср ба Ибар ског Ко ла ши на и се ла При луж ја (оп-
шти на Ву чи трн) упр кос на си љу, док је си ту а ци ја у Ко со ву По љу да ле-
ко сло же ни ја због от ми ца Дра га на Сте ва но ви ћа и Ива на Мај сто ро ви ћа. 
Исто вре ме но, до би ја мо ин фор ма ци ју и да је Зве чан по стао при хват ни 
цен тар за ра се ље не Ср бе, њих око 5.000, ве ћи на је при сти гла упра во из 
оп шти не Ву чи трн тј. са мог гра да и окол них се ла, из у зев При луж ја.48 На 
по след њој стра ни ци ли ста сто је из ве шта ји, из ме ђу оста лог, о то ме да је 
Гра ча ни ца по но во гра на ти ра на, док је вест о ма сов ној гроб ни ци у Угља-
ри ма до пу ње на ин фор ма ци јом о екс пер ти ма ОЕБС-а што су, тра же ћи 
ма сов не гроб ни це Ал ба на ца, за пра во от кри ли јед ну где се на ла зе оста ци 
стра да лих Ср ба.49 На ис тој стра ни, лист до но си ин фор ма ци ју и о на па ду 
на се ло Цр кве на Во ди ца (оп шти на Оби лић), где је јед на од две ба че не 
руч не бом бе би ла усме ре на на де цу у том ме сту.

По ред за пи са, оп шир ни јих и кра ћих, по себ но вред на све до чан-
ства „Но во Је дин ство“ до но си у ви ду об ја вље них Докумената из ко јих 
ће ка сни је про из и ћи пу бли ка ци је чла но ва са ве зних ор га на,50 Срп ске пра-
во слав не цр кве51 или срп ских не вла ди них ор га ни за ци ја, по пут ЦМТ-а. 
Уз увид у са ме по дат ке са ку пље не од по ме ну тих ак те ра, ис тра жи ва чи ма 
је омо гу ћен и увид у про цес на ста ја ња пу бли ка ци ја на осно ву син те-

47 З. В., „За па ље но 1.200 срп ских ку ћа“, НовоЈединство, бр. 1, 30. ав густ, стр. 3.
48 Р. Ј., „При луж је ни ко не на пу шта“, НовоЈединство, оп. цит., стр. 8.
49 Пр ви број „Но вог Је дин ства“ ујед но је и је ди ни ко ји пре но си ве сти ста ре и 

не ко ли ко ме се ци, услед ис те ри ва ња ре дак ци је из До ма штам пе у При шти ни и па у зе 
у из да ва њу. У слу ча ју екс ху ма ци је ма сов не гроб ни це у Угља ру, вре мен ска дис тан ца 
про те же се до 27. ју ла 1999. го ди не. За ви ше ин фор ма ци је ви ди у: (Тан југ), „Тра жи ли 
Ал бан це, на шли Ср бе“, Новојединство, оп. цит., стр. 16. 

50 На при мер, упо ре ди сле де ће по дат ке: „Дра ма тич на си ту а ци ја на Ко со ву и 
Ме то хи ји“, НовојЈдинство, бр. 20, 22. мај 2000, стр. 14; и: „Ме мо ран дум Вла де СР 
Ју го сла ви је Са ве ту без бед но сти: Ре зо лу ци ја 1244 дра стич ни се кр ши (1)“, владаРе
публикеСрбије, до ступ но пре ко: https://ar hi va.sr bi ja-in fo.go v.rs /ve sti/2000-03/06/18356.
html (При сту пље но 13. фе бру а ра 2021).

51 На при мер, упо ре ди сле де ће по дат ке: (Бе та), „Нај ви ше кид на по ва но на те ри-
то ри ји При шти не“, НовоЈединство, бр. 1, 30. ав густ 1999, стр. 3; и: Bis hop A. (Jev tić) 
(ed.), MemorandumonkosovoandMetohija, оп. цит., стр. 209.
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ти са ња из ве шта ја за кра ће пе ри о де и по је ди не окру ге, оп шти не, гра до-
ве и/или се ла. При ме ра ра ди, лист је об ја вљи вао пе ри о дич не из ве шта је 
ЦМТ-а на осно ву ко јих ће ка сни је на ста ти пу бли ка ци ја Данитерора: „У 
овом бро ју об ја вљу је мо по дат ке о том те ро ру и на си љу до ко јих је до шло 
Цен тар за мир и то ле ран ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о ду од 15. до 
23. ав гу ста 1999. го ди не.“52 У на ред на че ти ри из да ња не дељ ни ка, из но-
се се по да ци ЦМТ-а за пе ри од од 24. ав гу ста до 17. сеп тем бра. Та ко ђе, 
„Но во Је дин ство“ пре но си по дат ке по ме ну те не вла ди не ор га ни за ци је и 
за по је ди на ме ста, па та ко: „У овом бро ју об ја вљу је мо тра гич не по дат ке 
до ко јих су до шли Цен тар за мир и то ле ран ци ју у Ли пља ну у пе ри о ду од 
24. ав гу ста до 21. сеп тем бра и иста ин сти ту ци ја у При зре ну у пе ри о ду 
од 20. до 24. сеп тем бра 1999. го ди не.“53

3.2. Не до ста ци ли ста„Но во Је дин ство“ као из во ра

„Но во Је дин ство“, као не дељ ни лист срп ске за јед ни це, за и ста 
пред ста вља сво је вр сног хро ни ча ра до га ђа ја на Ко со ву и Ме то хи ји. С 
јед не стра не, та чи ње ни ца је сте пред ност у од но су на од ре ђе не, до ступ-
не, из во ре али, исто вре ме но, пред ста вља и је дан од глав них не до ста та ка 
са мог ли ста. Слич но као сред њо ве ков не хро ни ке, до пи сни ци и чла но ви 
ре дак ци ја ли ста углав ном пре но се ин фор ма ци је са те ре на и из ја ве по-
је ди на ца док озбиљ ни ја ана ли за при сти глих по да та ка из о ста је. Дру гим 
ре чи ма, опи су ју до га ђа је и пре но се пр ве ути ске оче ви да ца или ре ак ци је 
ис так ну тих по је ди на ца, али не мно го ви ше од то га. По ме ну ти не до ста-
так мо же се об ја сни ти ди на ми ком об ја вљи ва ња – сва ког по не дељ ка тј. 
јед ном не дељ но – и про сто ром ко јим из да ња „Но вог Је дин ства“ рас по-
ла жу (из ме ђу 12 и 16 стра на, у фор ма ту 43 са 31 cm). На жа лост, ис тра-
жи ва чи су углав ном ус кра ће ни за ши ру ана ли зу до га ђа ја или по је ди них 
пе ри о да, за упо ре ђи ва ња сте пе на на си ља над Ср би ма пре ма окру зи ма и/
или оп шти на ма у окви ру јед ног окру га, ко ли ко су по је ди не од лу ке и по-
те зи др жав не/по кра јин ске ад ми ни стра ци је има ли ути ца ја на сма њи ва ње 
на си ља од но сно олак ша ва ња оп стан ка Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји или 
ка ко срп ско ста нов ни штво до жи вља ва (емо тив но про жи вља ва) и пре жи-
вља ва на си ље ко јем је из ло же но. У том по гле ду, из да ња овог не дељ ни ка 
се на ла зе, услов но ре че но, на „по ла пу та“ из ме ђу по ме ну тих пу бли ка ци-
ја са ве зних и ре пу блич ки ин сти ту ци ја, СПЦ и ЦМТ и ме мо ар ске гра ђе, 

52 Ви ди при лог бр. 1, об ја вљен у: „На си ље над Ср би ма“, НовоЈединство, бр. 1, 
30. ав густ 1999, стр. 15.

53 „Бом бе по Ли пља ну“, НовоЈединство, бр. 6, 4. ок то бар 1999, стр. 14.
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„Бом бе по Ли пља ну“, НовоЈединство, бр. 6, 4. ок то бар 1999, стр. 14.Ар хи-
ва ау то ра, до ступ но на увид у На род ној би бли о те ци Ср би је (Пе ри о ди ка, сиг на ту ра: 
п 2160) и пре ко:https://plus.sr.co biss.ne t/opac7/bib/nbs/67743234#full (При сту пље но 13. 
фе бру а ра 2021).
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днев нич ких за бе ле шки и ме сеч них но вин ских из да ња, по пут Гласајуга, 
ко ја се мо ра ју ко ри сти ти ка ко би се на до ме стио по ме ну ти не до ста так. 

Та ко ђе, ис тра жи ва чи не сме ју ис пу сти ти из ви да чи ње ни цу да је 
„Но во Је дин ство“, кроз це лу сво ју исто ри ју, би ло и оста ло гла си ло др-
жав не ад ми ни стра ци је, од но сно стран ке/стра на ка на че лу др жав не ад-
ми ни стра ци је.54 Са мим тим упа дљи во је од су ство кри тич ког при сту па 
ин фор ма ци ја ма при ку пље ним од пред став ни ка по кра јин ских вла сти или 
оних на ре пу блич ком и са ве зном ни воу. За пе ри од ко ји ана ли зи ра мо, Со-
ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, та да шњег 
пред сед ни ка СРЈ, за јед но са ко а ли ци о ним парт не ри ма, Ју го сло вен ском 
ле ви цом (ЈУЛ) Мир ја не Мар ко вић и Срп ском ра ди кал ном стран ком 
(СРС) Во ји сла ва Ше ше ља, ужи ва ју пре фе рен ци јал ни трет ман у од но-
су на опо зи ци о не стран ке или гру па ци је, ка ко на по кра јин ском та ко и 
на ре пу блич ком и са ве зном ни воу. При ме ра ра ди, по вла шће ни трет ман 
нај у пет чљи ви је се очи та ва у сле де ћим по да ци ма: 28 стра ни ца у пот пу-
но сти је по све ће но СПС-у и ак тив но сти ма стран ке на сва три ни воа вла-
сти, док је 31 стра ни ца одво је на за пре но ше ње ста во ва и ин фор ма ци ја о 
ак тив но сти ма ве ћи не по ли тич ких ак те ра, с тим што су на њи ма и да ље 
до ми ни ра ли, про стор но гле да но, члан ци по све ће ни СПС-у и ње го вим 
ко а ли ци о ним парт не ри ма. По пра ви лу, што су стран ке, од ре ђе на гру па 
или ис так ну ти по је дин ци би ли отво ре ни ји у опо зи ци о ним ста во ви ма (на 
при мер, Де мо крат ска стран ка [ДС], Срп ско на ци о нал но ве ће Ко со ва и 
Ме то хи је [СНВ КиМ] или та да шњи вла ди ка ра шко-при зрен ски Ар те ми-
је (Ра до са вље вић), ма ње су про сто ра до би ја ли у „Но вом Је дин ству“.55

Дру гим ре чи ма, кри тич ки при ступ при ли ком ана ли зи ра ња по ме-
ну тог не дељ ни ка мо ра узе ти у об зир и ши ри дру штве ни кон текст у ко јем 
ре дак ци ја ли ста де лу је, што се илу стра тив но мо же при ка за ти про ме на ма 

54 Пре ма по да ци ма На род не би бли о те ке Ср би је, лист Јединство би ло је ор ган: 
На род ног фрон та Ко со ва и Ме то хи је (1945–1953), Со ци ја ли стич ког са ве за рад ног на-
ро да Ко со ва и Ме то хи је (1953–1969), Со ци ја ли стич ког са ве за рад ног на ро да Ко со ва 
(1969–1998).

55 Ин те ре сант но за па жа ње је сте да су опо зи ци о не стран ке по пут Срп ског по-
кре та об но ве (СПО) Ву ка Дра шко ви ћа и Де мо крат ског стран ке Ср би је (ДСС) Во ји-
сла ва Ко шту ни це, иа ко опо зи ци о не, до би ја ле од ре ђе ни про стор у из ве шта ва њу Новог
јединства. Ова кав ни јан си ра ни при ступ ре дак ци је мо же се, де ли мич но, об ја сни ти чи-
ње ни цом да су по ме ну те стран ке би ле уме ре не у кри ти ци од но са др жав не ад ми ни-
стра ци је пре ма ре ша ва њу срп ско-ал бан ског су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји. На ве де ни 
при ме ри, и они што сле де да ље у тек сту, пре вас ход но су де скрип тив ног ка рак те ра, 
у ци љу упо зна ва ња за ин те ре со ва не струч не јав но сти са пред но сти ма и не до ста ци ма 
кон крет ног но вин ског из во ра, док је за ана ли зу ње го вог дис кур са по треб но по себ но, 
квали та тив но, ис тра жи ва ње.
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што су усле ди ле у окви ру но ви на на кон 5. ок то бра 2000. го ди не: „Но ва 
кон цеп ци ја ва шег и на шег ли ста упра во то и под ра зу ме ва и зах те ва пот-
пун рас кид са кон цеп ци јом ко ју су би ли ус по ста ви ли и спро во ди ли бив-
ши ди рек то ри и уре ђи вач ки тим до ско ра шњег гла си ла ‘Но во је дин ство’. 
А она је, за пра во, би ла пар тиј ска и слу жи ла је ин те ре си ма са мо јед не 
пар ти је, а не из ма ни пу ли са ном на ро ду на Ко сме ту, […]. Но во ‘Је дин-
ство’ је не за ви сно гла си ло, отво ре но за раз ли чи та ми шље ња и ста во ве 
– без об зи ра на иде о ло шку, вер ску или би ло ко ју дру гу при пад ност оних 
ко ји их за сту па ју.“56 На рав но, про ме на у др жав ном вр ху ни је зна чи ла 
и пот пун за о крет у на чи ну из ве шта ва ња но вог-ста рог „Је дин ства“ већ 
са мо за ме ну стран ке/стра на ка што су на кон пе то ок то бар ских про ме на 
ужи ва ле по вла шће ни ста тус. 

Иа ко на ве де ни ци тат но вог, при вре ме ног, уре ђи вач ког ко ле ги ју ма 
је сте до не кле та чан – „Но во Је дин ство“ је сте би ло пар тиј ско гла си ло, 
прак тич но од свог осни ва ња 1944. го ди не – ста ра упра ва је сте до зво ља-
ва ла осо ба ма дру ге ве ре, на ци је или  иде о ло шког опре де ље ња да из но се 
сво је ста во ве. Исто вре ме но, ти ста во ви би ли су огра ни че ни чи ње ни ца ма 
да ста тус Ау то ном не По кра ји не Ко со ва и Ме то хи је не мо же би ти до ве-
ден у пи та ње, са мим тим и евен ту ал на дру га чи ја раз ми шља ња об ја вље-
на на стра ни ца ма ли ста, као и да опо зи ци о ни ста во ви – на ро чи то кад је 
реч о од но су др жав не ад ми ни стра ци је пре ма срп ско-ал бан ском су ко бу 
на Ко со ву и Ме то хи ји – мо ра ју би ти уме ре ни. Као по сле ди ца та кве уре-
ђи вач ке по ли ти ке, пред став ни ци Ал ба на ца и дру гих на ци о нал них ма њи-
на, на ро чи то у окви ру При вре ме ног из вр шног ве ћа Ко со ва и Ме то хи је 
(ПИВ КиМ),57 мо гли су до би ти од ре ђе ни про стор на стра ни ца ма не дељ-
ни ка. Дру га по сле ди ца, са мим тим и не до ста так, је сте пот пу но од су ство 
тек сто ва ко ји пре но се ста во ве дру гог, по бу ње ног, де ла ал бан ске за јед-
ни це или ба рем пру жа ју увид у њих. Слич но, ма да не иден тич но, ста во-
ви пред став ни ка УН МИК-а де ли мич но су пре но ше ни у ви ду postfestum 
ре ак ци је пред став ни ка др жав не ад ми ни стра ци је на од ре ђе не уред бе/
по те зе пред став ни ка УН ми си је или кри ти ке ме ђу на род не јав но сти на 
њих. Ди рект на ко му ни ка ци ја са пред став ни ци ма ме ђу на род не ад ми ни-
стра ци је и ње ним сна га ма без бед но сти ни ка да ни је до кра ја оства ре на.58 

56 Кри зни штаб ‘Јединства’, „По но во на ки о сци ма“, Јединство, бр. 1, 11. де-
цем бар 2000, стр. 1.

57 Реч је о сле де ћим осо ба ма из ПИВ-а: Со кољ Ћу се, ис пред ал бан ске за јед ни це 
Ко со ва и Ме то хи је, Бај рам Ха ли ти, ис пред ром ске за јед ни це и Ће рим Аба зи, пред став-
ник за јед ни це Егип ћа на. 

58 За ви ше ин фор ма ци ја ви ди у: З. В, „Не же ле исти ну“, НовоЈединство, бр. 12, 
27. март 2000, стр. 16. 
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Кон крет но, ис тра жи ва чи мо ра ју би ти све сни те, сво је вр сне, „сле пе тач-
ке“ при ли ком ко ри шће ња „Но вог Је дин ства“ као из во ра ин фор ма ци ја. 
Пот пу но од су ство ин фор ма ци ја о ста во ви ма ве ћег де ла ал бан ске за јед-
ни це, од но сно де ли мич но у од но су на УН МИК и ме ђу на род не ад ми ни-
стра ци је – два ак те ра без ко јих је схва та ње кон тек ста стра да ња срп ске 
за јед ни це на Ко со ву и Ме то хи ји не пот пу но – оста вља ју пра зан про стор 
ко ји ва ља ис пу ни ти. 

У ту свр ху, та пра зни на мо же се пре ва зи ћи ко ри шће њем, уз услов 
по зна ва ња ба рем јед ног стра ног је зи ка, дру гих из во ра по пут из ве шта ја 
УН МИК-а пред Са ве том без бед но сти Ује ди ње них на ци ја59, на уч них пу-
бли ка ци ја об ја вље них од та да шњих чла но ва УН ми си је на Ко со ву и Ме-
то хи ји60 и до ступ не ме мо ар ске гра ђе.61 Из ло же ни не до ста так, у ка сни јим 
бро је ви ма „Но вог Је дин ства“, као и у окви ру срп ских ме сеч них но ви на 
„Глас ју га“, де ли мич но је от кло њен. На кон петоок то бар ских про ме на у 
СРЈ, та да лист „Је дин ство“, из да вао је уз сво ја не дељ на из да ња као до да-
так, сва ке дру ге не де ље, КФОР-ов ли стак „Ди ја лог“, а на јед ној стра ни, 
пре ве де ној на ен гле ски је зик, би ле би са же те нај ва жни је те ме за срп-
ску за јед ни цу на Ко со ву и Ме то хи ји. Ме ђу тим, за на ве де ни пе ри од у 
окви ру ко јег ана ли зи ра мо но во-ста ро „Је дин ство“, лист је усме рен на 
бе ле же ње до га ђа ја ис кљу чи во у ве зи са Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Та ко, ка да је реч о ста во ви ма или кон крет ним по те зи ма УН МИК-а, до-
но си члан ке по пут „Без бед ност за све гра ђа не“62 и „Ко сме ту са мо ау то-
но ми ја“.63 Про стор но гле да но, оба члан ка за у зи ма ју огра ни чен про стор 
на стра ни ци, мар ги нал но су по зи ци о ни ра на, а пре не ти су не у трал ним 
или уме ре но не га тив ним то ном; у слу ча ју дру гог члан ка, под на слов гла-
си: „На вод на по др шка Клар ка, Ку шне ра и Д’Але ме ин те гри те ту СРЈ“. 
По пра ви лу, тек сто ви са из ра зи то не га тив ним то ном пре ма УН МИК-у 
до би ја ли су ви ше про сто ра,64 а по не кад и це лу стра ни цу у окви ру ли ста: 

59 „SG Re ports“, UnMik–UnitednationsMission inkosovo, до ступ но пре ко: 
https://un mik.un mis si ons.or g/sg -re ports?pa ge=7 (При сту пље но 13. фе бру а ра 2021).

60 Ви ди у: J. Co vey, M. Dzi ed zic, L. How ley (eds.), TheQuestforViablePeace.in
ternationalinterventionandStrategiesforConflictTransformation, Uni ted Sta tes In sti tu te 
of Pe a ce, Was hing ton, 2005; још у: I. King,W. Ma son, PeaceatanyPrice.HowtheWorld
Failedkosovo, Cor nel Uni ver sity Press, New York, 2006.

61 Ј. Динст бир, Mojizveštaj(1998–2001), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007.
62 Н. С., „Без бед ност за све гра ђа не“, НовоЈединство, бр. 7, 21. фе бру ар 2000, 

стр. 6.
63 „Ко сме ту са мо ау то но ми ја“, НовоЈединство, бр. 7, 11. ок то бар 1999, стр. 10.
64 В. Ви да ко вић, „Ује ди ње не на ци је пред из бо ром“, Новојединство, бр. 2, 6. 

сеп тем бар 1999, стр. 12. 
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„Из ја вљу је те да је на Ко со ву сма њен број зло чи на. Као да се обра ћа те 
све ту анал фа бе та! Као да не зна те да је на Ко со ву и Ме то хи ји оста ла че-
твр ти на или пе ти на не ал бан ског ста нов ни штва? Као да не схва та те да 
се, пре ма ра чу ни ци сва ког основ ца, от кад сте Ви [Бернар Ку шнер, спе-
ци јал ни пред став ник ге не рал ног се кре та ра УН, – при мед ба аутора] са 
на ма, тај број сва ког да на уве ћа ва? (По мно жи те га са пет, па да ви ди те 
шта ће ис па сти).“65

Слич но, „Но во Је дин ство“ пре но си ста во ве и по те зе дру гих на-
ци о нал них за јед ни ца, што су пер ци пи ра не као ло јал не Са ве зној Ре пу-
бли ци Ју го сла ви ји, по кра јин ским и ре пу блич ким ин сти ту ци ја ма. Та ко-
ђе, до би ја ју огра ни чен про стор, ма њи у од но су на ме ђу на род ну ад ми ни-
стра ци ју Ко со ва и Ме то хи је, иа ко је тон ве сти ко је се пре но се пре те жно 
по зи ти ван, по себ но ако се из ра жа ва по др шка тре нут ној др жав ној ад ми-
ни стра ци ји. Углав ном, не ис кљу чи во, не дељ ник је пре но сио ста во ве ис-
так ну тих по је ди на ца по пут Бај ра ма Ха ли ти ја, Со ко ља Ћу се, Фа и ка Ја-
ша ри ја, Фат ми ра Ше хо ли ја, и Ће ри ма Аба зи ја и по је ди не по те зе њи хо-
вих на ци о нал них за јед ни ца по пут пи сма 433 Ал бан ца66 или пи сма гру пе 
при зрен ских Ал ба на ца,67 оба упу ће на пред сед ни ку СРЈ, Сло бо да ну Ми-
ло ше ви ћу. На рав но, по ред ис ка зи ва не по др шке та да шњој др жав ној ад-
ми ни стра ци ји, пре но ше ни су кри тич ки на стро је ни тек сто ви по ме ну тих 
по је ди на ца али пре ма УН ми си ји на Ко со ву и Ме то хи ји: „Мно го број на 
уби ства, нео гра ни че ни број дру гих об ли ка на си ља, кид на по ва ња, ко ји 
су из вр ше ни у по след ње вре ме на Ко со ву и Ме то хи ји не са мо над Ср-
би ма, Цр но гор ци ма и дру гим не ал бан ским жи вљем, већ и над са мим 
Ал бан ци ма ко ји не по др жа ва ју екс тре ми сте и те ро ри сте – све то све до чи 
да је од ула ска ме ђу на род них сна га, на овим про сто ри ма на ста ло мно-
го го ре ста ње, у од но су на оно ко је је би ло пре бом бар до ва ња НА ТО-а, 
из ја вио је у При шти ни не за ви сни ал бан ски пу бли ци ста Фат мир Ше
хо ли [болдирано у ори ги нал ном тек сту, прим. аутора].“68 Из у зе так од 
на ве де ног пра ви ла пред ста вља ју две кра ће ве сти где се пре но се ста во ви 
Ве то на Су ро иа, ис так ну тог чла на ал бан ске за јед ни це и за го вор ни ка не-
за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је од Ре пу бли ке Ср би је, у ко ји ма се осу ђу је 
на си ље над Ср би ма.69 Иа ко су обе ве сти би ле мар ги нал но по зи ци о ни ра-

65 Н. Са рић, „Лак ну ће нам кад оде те“, Новојединство, бр. 4, 31. ја ну ар 2000, 
стр. 7.

66 „Са мо у Ср би ји“, НовоЈединство, бр. 10, 13. март 2000, стр. 2.
67 „Вра ти те вој ску“, НовоЈединство, бр. 7, 11. ок то бар 1999, стр. 5.
68 „Крај ми си је УН“, НовоЈединство, бр. 13, 3. април 2000, стр. 7.
69 „‘Да на шње срп ске жр тве, њи хо ви жи во ти ко ји су у опа сно сти, прет ње њи ма 
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не на стра ни ца ма ли ста, са огра ни че ним про сто ром, по твр ђу ју на ве де ну 
пра вил ност у ра ду ре дак ци је „Но вог Је дин ства“. Об ја шње ње по ме ну тог 
при сту па на ла зи се ко ли ко у тра ди ци ји овог не дељ ни ка, ко ја под ра зу ме-
ва пра ће ње тре нут не по ли тич ке ли ни је др жав не ад ми ни стра ци је од но-
сно од су ство не за ви сног и кри тич ког из ве шта ва ња, то ли ко и у си ту а ци ји 
на те ре ну то ком пр вих го ди ну и по да на ка да је на си ље над срп ском за-
јед ни цом би ло нај ин тен зив ни је, а ре ак ци је ме ђу на род не ми си је и ве ћин-
ског де ла ал бан ске за јед ни це на та не де ла, нај бла же ре че но, нео д луч не и 
не до вољ не, од но сно го то во не по сто је ће. 

4. За кључ но раз ма тра ње

Пе ри о дич на штам па, по себ но но вин ска из да ња Ср ба са Ко со ва и 
Ме то хи је, ни је би ла уоп ште или у недо вољ ној ме ри за сту пље на у окви-
ру (исто риј ских) ис тра жи вач ких про је ка та по све ће них стра да њу Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи је на кон 10. ју на 1999. го ди не, иа ко су по је ди не ин сти-
ту ци је и ор га ни за ци је, нпр. Фонд за ху ма ни тар но пра во, пр ве ин фор ма-
ци је о та квим слу ча је ви ма до би ја ле упра во по сред ством ме ди ја. Слич но, 
ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић) у сво јим днев нич ким за бе ле шка ма 
на во ди по је ди не ин фор ма ци је пре у зе те од но ви на ра и ли сто ва за ко је су 
пи са ли. Ипак, до са да, но ви не као из вор ни су има ле ис так ну то ме сто у 
ис тра жи ва њи ма стра да ња Ср ба то ком пр вих го ди на при су ства ми си је УН 
на Ко со ву и Ме то хи ји. Сма тра мо да по тен ци јал тог из во ра ни је ис ко ри-
шћен, те да на уч на за јед ни ца за ин те ре со ва на за ис тра жи ва ње ове те ме и 
њој слич них мо ра да обра ти па жњу на срп ске ли сто ве са Ко со ва и Ме то-
хи је. Пред но сти пе ри о дич не штам пе, по пут „Но вог Је дин ства“, огле да ју 
се у њи хо вој до ступ но сти, ука зи ва њу на дру ге по тен ци јал не из во ре, за не-
ма ре не и са знај но ко ри сне, по пут из ве шта ва ња ра дио-ама те ра, у ре ла тив-
но це ло ви тој те ри то ри јал ној по кри ве но сти Ко со ва и Ме то хи је зва нич ним 
до пи сни штви ма, у кон стант ном хро но ло шком пра ће ње свих де ша ва ња од 
ма ње или ве ће ва жно сти за срп ску за јед ни цу, као и у об ја вљи ва њу пр вих 
до ку ме на та о стра да њу Ср ба на кон 10. ју на 1999. го ди не ко ји ће ка сни је 
би ти син те ти зо ва ни у окви ру зва нич них пу бли ка ци ја др жав них ин сти ту-
ци ја, не вла ди них ор га ни за ци ја и Срп ске пра во слав не цр кве. 

С дру ге стра не, за ин те ре со ва на ис тра жи вач ка јав ност мо ра би ти 
све сна не до ста та ка и огра ни че ња ова квог из во ра ин фор ма ци ја. Хро но-
као ко лек ти ви те ту, не мо гу би ти са мо сра мо та за ма ли део на шег на ро да. Кри ви ца ће 
па сти на све нас као ко лек ти ви тет’, упо зо рио је Ал бан це Ве тон Су рои у свом увод ни-
ку у днев ни ку на ал бан ском је зи ку ‘Ко ха ди то ре’.“, на ве де но пре ма: В. Су рои, „Сра-
мо та ће па сти на све нас ко лек тив но“, НовоЈединство, бр. 1, 30. ав густ 1999,  стр. 7.
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ло шко пра ће ње и из ла га ње о ско ро свих  до га ђа ја од ре ла тив не ва жно-
сти за Ср бе Ко со ва и Ме то хи је до ла зи са це ном тј. пот пу ним од су ством 
ду бље ана ли зе ва жни јих де ша ва ња. Дру гим ре чи ма, раз у ме ва ње са мих 
до га ђа ја „усту пи ло је ме сто“ њи хо вом опи си ва њу, као при мар ном за дат-
ку по ме ну тог ли ста. Та ко ђе, тра ди ци ја из ве шта ва ња „Но вог Је дин ства“ 
су ге ри ше да је оно увек би ло у скла ду са тре нут ном по ли ти ком др жав не 
ад ми ни стра ци је тј. по ли ти ком стран ке/стра на ка на вла сти. Исто ва жи и 
за из ве шта ва ње на кон пе то ок то бар ских про ме на. Ко нач но, ис кљу чи ва 
усме ре ност из ве шта ва ња о свим до га ђа ји ма ва жним за срп ску за јед ни-
цу на Ко со ву и Ме то хи ји, иа ко у на уч но-са знај ном по гле ду пред ста вља 
вре дан из вор ин фор ма ци ја, исто вре ме но има и не до ста та ка. Кон крет но, 
„сле па тач ка“ као про из вод по ме ну тог из ве шта ва ња не пру жа ис тра жи-
ва чи ма увид у ста во ве ве ћег де ла ал бан ске за јед ни це ни ти до вољ но об-
ја шња ва ста во ве и по те зе пред став ни ка ме ђу на род не ми си је на Ко со ву 
и Ме то хи је. Дру га чи је ре че но, ма њак ин фор ма ци ја, не и пот пу но од су-
ство, о два по ме ну та ак те ра оне мо гу ћа ва це ло ви то схва та ње кон тек ста 
стра да ња срп ске за јед ни це на Ко со ву и Ме то хи ји.

На рав но, све на ве де не пред но сти и не до ста ци из ве шта ва ња ли ста 
„Но во је дин ство“, као исто риј ског из во ра, усло вље ни су ка ко објек тив-
ним фак то ри ма – од са мог фор ма та но ви на, ди на ми ке из ла же ња, из во ра 
фи нан си ра ња и не до стат ка сред ста ва за рад, си ту а ци је на Ко со ву и Ме-
то хи ји на кон 10. ју на 1999. го ди не – та ко и од лу ка ма чла но ва ре дак ци је о 
те ма ма што ће их по кри ва ти и на чи ну на ко ји ће ин фор ма ци је пре но си ти 
ау ди то ри ју му. Украт ко, као и сва ки исто риј ски из вор за од ре ђе ни пе ри од 
ко ји се ис тра жу је, мо ра се кри тич ки пре и спи та ти, до пу ни ти и са гле да ти 
у од но су на дру ге до ступ не из во ре ин фор ма ци ја. 
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Ab stract

The suff e ring of Serbs sin ce Ju ne 10, 1999 was do cu men ted by nu me ro us lo cal and 
in ter na ti o nal ac tors du ring the first 18 months of the UN Mis sion in Ko so vo and Me to hi ja 
(UN MIK). As a ru le of thumb, the first re cor ded in for ma tion abo ut the cri mes was pro vi ded 
eit her by the fa mi li es of the kil led, ab duc ted and mis sing per sons or by the me dia due to the 
fact that fa mi li es left the ir ho mes or pla ces of re si den ce sho rtly af ter the com mit ted cri me and 
thus we re una va i la ble for de po si ti ons. Sub se qu ent re ports and pu bli ca ti ons pre do mi nantly 
rely upon fa mi li es’ te sti mo ni es and, to cer tain and very li mi ted ex tent, on me dia re ports. Gi-
ven this fact, it is qu i te no ti ce a ble that pe ri o di cal pu bli ca ti ons i.e. new spa pers, as a so u r ce of 
in for ma tion, are not suffi  ci ently uti li zed when it co mes to re se ar ching the suff e ring of Serbs 
in Ko so vo and Me to hi ja du ring 1999 and 2000. The pa per aims to po int out the advan ta ges 
and di sa dvan ta ges of such a hi sto ri cal so ur ce for the men ti o ned pe ri odby analyzing new spa-
pers “No vo Je din stvo” from Zve čan.

Key words: Serbs, UN MIK, hi sto ri cal so u r ces, new spa pers, „No vo je din stvo“.
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Прилог 1.
Пи са ни из ве штај Ла за ра Ра до ва но ви ћа, пра во слав ног 

све ште ни ка из се ла Ја се нов ца, ко ји је 14. ју на 1941. из бе гао у 
Ср би ју, под нет 21. ју ла 1941. го ди не епи ско пу бра ни чев ском Ве
ни ја ми ну

Ње го вом Пре о све штен ству Го спо ди ну Ве ни ја ми ну
Епи ско пу бра ни чев ском – По жа ре вац

Зо вем се Ла зар Ј. Ра до ва но вић, пре зви тер, ру ко по ло жен у чин 
пре зви те ра да на 10/23 ма ја 1936. г. Пре мог до ла ска ова мо био сам стал-
ним па ро хом у Ја се нов цу, ар хи је реј ском на мје сни штву Но во-гра ди шком, 
Епар хи ји па крач кој. За стал ног па ро ха ја се но вач ког по ста вљен сам де-
кре том Ње го вог Пре о све штен ства Го спо ди на Са ве као ад ми ни стра то ра 
Епар хи је па крач ке да на 12. мар та 1941. г. Е. Бр. 179 из 1941. г. На овом 
по ло жа ју остао сам све до 1/14 ју на т.г. (1941) ка да сам, услед не под но-
шљи вих при ли ка ко је су сна шле та мо шњи на род наш и св. Цр кву, мо рао 
на пу сти ти сво је ме сто слу жбо ва ња и до ћи ова мо да би спа сао се бе и сво-
је нај бли же од стра хо та ко је су та мо би ле при пре ма не. Те стра хо те би ле 
су при пре ма не ме ни, са мо и ис кљу чи во са мо због то га што сам пра во-
слав ни све ште ник и Ср бин, а мо јој по ро ди ци што је Срп ска пра во слав на 
све ште нич ка по ро ди ца. 

По ус по ста вља њу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске из гле да ло је да ће 
наш та мо шњи на род, и ако све сно за по ста вљен, ипак има ти не ких пра ва 
па бар и у ис по ве да њу сво је ве ре и вр ше њу сво јих вер ских ду жно сти. То 
ме ђу тим ни је оста ло ду го. Већ на кон не ко ли ко да на имао сам при ли ку да 
се лич но уве рим.  На во дим сле де ћи слу чај. Дру гог да на Ус кр са о.г. (14. 
апри ла 1941), у же љи да одр жим што ко рект ни је од но се са по ли тич ком 
вла шћу, с јед не стра не, а да се уве рим ка ко се на пра во сла вље и пра во-
слав це гле да, с дру ге стра не, обра тио сам се ме сном „Уста шком та бо ру“ 
с мол бом да ми се до зво ли тра ди ци о нал но про во ђе ње ли ти је кроз ме сто 
(Ја се но вац) до ме сног гро бља, где би пре ма по сто је ћем та мо оби ча ју 
има ли да се из вр ше ма ли по ме ни са пре ли ва њем гро бо ва умр лих мо јих 
па ро хи ја на, а већ пре ма же ља ма њи хо ве род би не. Та бор ник, ме ђу тим 
та мо шњи, у не до у ми ци шта да учи ни, обра тио се „Уста шком сто же ру“ у 
Нов ској за са вет по овом пи та њу. Не мо гав ши да са че кам од го вор, мо рао 
сам да от поч нем св. ли тур ги ју, оста вив ши у ду жност цр кве ном ту то ру 
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да при ми од го вор те да ме бла го вре ме но оба вје сти. И од го вор је сти гао, 
али не по ту то ру пи сме но, ка ко сам ја то за ми шљао, не го на је дан уи сти-
ну блас фе ми чан на чин. За вре ме ев ха ри стиј ског ка но на ушао је у цр кву 
пу ну на ро да ме сни та бор ник, са шље мом на гла ви и при па са ним ре вол-
ве ром, и упу тио се пра во к ме ни у ол тар. Ни сам уоп ће то га ча са мо гао са 
њи ме да раз го ва рам, не го сам му дао знак да са че ка док не про ђу ови нај-
све ти ји мо мен ти све те ли тур ги је. Тек по сле „Им спо до би нас Вла ди ко. . 
.“ за вре ме чи та ња „Оче на ша...“ са оп штио ми је да ли ти ју не смем и не 
мо гу во ди ти из ви ших раз ло га, о че му сам по за вр ше ној мо ли тви оба ве-
стио мо је па ро хи ја не, ко ји су је два при бра ни од уз бу ђе ња, при ми ли ово 
са ве ли ким жа ље њем. Став (уста ша) пре ма све тој Цр кви овог мо мен та 
био ми је очи то ја сан.

Од мах  иза овог слу ча ја сле ди ло је низ дру гих нај стро жи јих за-
кон ских од ре да ба, пре ма ко ји ма је, на при мер, нај стро же за бра ње на сва-
ка да ља упо тре ба ћи ри ли це, те да се ма тич не књи ге као и це ло куп на 
цр кве на ад ми ни стра ци ја има во ди ти са мо ла ти ни цом. Ка сни је, да сви 
пра во слав ци има ју под не ти мол бе за пре лаз у ка то ли чан ство, и дру ге 
слич не.

Да на 12/25 апри ла тек. год. (1941) уве че око 22 ча са ушле су три 
уста ше у мо је дво ри ште, ста ли под ку хињ ски про зор и на гло ме по зва ли 
да отво рим. Отво рио сам про зор и из мра ка ви део сам у се бе упе ре не две 
пу шча не це ви. Упи тан, ко се овог мо мен та на ла зи код ме не, од го во рио 
сам: ни ко. У ку хи њи се, ме ђу тим, на ла зи ла мо ја мај ка и су пру га, док су 
де ца већ би ла по спа ла. По зва ли су по но во да отво рим вра та да би се уве-
ри ли у исти ни тост мо га од го во ра. Ка да сам отво рио, они су пре гле да ли 
сва оде ље ња, те ствар но не на шав ши ни ко га стра ног, сем нас уку ћа на, 
упи та ли су: ка кав се са да ме ђу на ма во дио раз го вор. Од го во рио сам: о 
са сма бе зна чај ним ства ри ма, што су они одо бри ли, јер су ве ро ват но све 
под про зо ром ду же вре ме на слу ша ли. Та да су ми са оп шти ли да се од тог 
да на у мо јој ку ћи не сме ју во ди ти ни ка кви ва жни раз го во ри, као ре ци мо 
о про па лој Ју го сла ви ји, на што сам од го во рио да то ни ра ни је ни је чи ње-
но па да не ће ни у бу ду ће. Но овим се ипак хте ло јед но. Пре то га у мо ју 
ку ћу до ла зи ле су ме сне де вој чи це, свр ше не уче ни це основ не шко ле, ко-
је сам ја у два гла са об у ча вао у цр кве ном по ја њу. На ме ра је, да кле, би ла 
про зир на, као што сам то доц ни је и са знао, да ме се те ве че ри за јед но са 
де вој чи ца ма ба ци у за твор, м де вој чи це би ка сни је би ле пу ште не, а ја као 
„опа сан“ био от пра вљен у не ки конц-ло гор.

Два да на по сле овог слу ча ја, тра га ју ћи по ме сту за оруж јем, ушли 
су у мој стан пет уста ша са два ње мач ка вој ни ка по зи ва ју ћи ме да пре дам 
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оруж је у ко ли ко га имам. Том при ли ком сам из ја вио да оруж је ни ка да у 
сво јој ку ћи ни сам имао, да га сад не мам, те да га не же лим ни има ти, јер 
сам ја све ште ник чи је је оруж је крст ча сни и бла га реч. По сле крат ког 
пре тре са уве ри ли су се у исти ни тост мо јих ре чи, а он да ми на ре ди ли да 
од мах ски нем и пре дам у оп шти ну сли ке исто риј ске „Про дор на До бром 
По љу“ и „По вла че ње кроз Ал ба ни ју“, ко је су ви си ле у мо јој тр пе за ри ји. 
Ус то су уста ше зах те ва ли да и мо ју слав ску ико ну, св. Че тво ро днев ног 
Ла за ра, та ко ђе пре дам, што ње мач ки вој ни ци ни су до зво ли ли, ре кав ши 
да је то ико на и као та ква мо ра да оста не у ку ћи. Исто риј ске сли ке од мах 
сам пре дао, а он да се пре шло у кан це ла ри ју па ро хиј ске упра ве. Пр во је 
за пе ча ће на мо ја лич на би бли о те ка, ко ја се на ла зи ла у јед ном ор ма ну, а 
он да и па ро хиј ска би бли о те ка, чи ја је вред ност да нас нај скром ни је ре-
че но бар 50.000 ди на ра. Пе ча ће њу ових би бли о те ка про ти ви ли су се и 
ње мач ки вој ни ци, го во ре ћи са ту ма чем да је то не по треб но, јер да сам ја 
све ште ник те да је по треб но да имам при ру ци би бли о те ку ра ди са ста ва 
про по ве ди, те сво је вла сти те на о бра збе. Упи тан од њих, ње мач ких вој-
ни ка, да ли имам про тив ово га пе ча ће ња што, од го во рио сам да не мам, 
и ор ма ни су за пе ча ће ни. Но ка да су уста ше хте ли да за пе ча те и ор ман са 
па ро хиј ском ар хи вом и ма ти ца ма, ње мач ки вој ни ци су се овом од луч но 
ус про ти ви ли, та ко да је тај ор ман остао от пе ча ћен и ти ме био омо гу ћен 
да љи рад па ро хиј ске упра ве. Про зрео сам и овог пу та же љу уста ша, да 
ми се и на овај на чин оне мо гу ћи да љи рад.

Не ко ли ко да на иза ово га умро је у За гре бу наш бив ши, углед ни 
ме шта нин, тр го вац, ве ли ки до бро твор „При вред ни ка“, а нај ве ћи до бро-
твор са мог ме ста Ја се нов ца. Та ње го ва до бро та огле да ла се је сва ке го ди-
не о пра зни ку Вр би це, ка да је он слао по 10.000 ди на ра да се из тог нов ца 
за о де ну си ро та де ца. И том при ли ком оде ве на су не са мо пра во слав на 
не го рав но мер но и ка то лич ка де ца. Сем то га, ма ло ко од ме шта на да ни је 
имао ве ли ке по мо ћи од овог чо ве ка а на ро чи то Цр кве на оп шти на и цр ква 
Ја се но вач ка, при ко јој је он по ди гао ве ћим де лом о свом тро шку „Срп-
ски дом“, у ко ме су би ле кон цен три са не све кул тур не и ху ма не уста но-
ве на шег ме ста. Тај до бро твор звао се Озрен Ба чић, ин ду стри ја лац и 
са да шњи прет сед ник Цр кве не оп шти не, у спо ра зу му са мном дао је, у 
знак жа ло сти, из вје си ти на цр кву цр ну за ста ву. За ста ва је из ве ше на већ 
доц кан уве че, јер тог да на зво нар ни је био код ку ће. Исте но ћи, тач но у 
12 и 15 ча со ва, од јек ну ли су удар ци по мо јим про зо ри ма, а он да се чу ло 
не ко ли ко по ви ка: „По пе, устај по пе“. Устао сам, отво рио про зор и ви део 
че ти ри уста ше, ко ји су ме од мах упи та ли: ко је из ве сио цр ну за ста ву на 
цр кви и због че га? Ја сам им та да обра зло жио ствар, но ка да су са слу ша-
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ли, од го во ри ли су да је ма за ко га дру гог не ка ви си, али по што је за Ла зу 
Ба чи ћа, то не ка од мах идем на то рањ да је ски нем. Ја сам ово од би јао, 
бо је ћи се са стан ка са њи ма, не го сам од го во рио да ће за ста ва ра но из-
ју тра би ти ски ну та. Не мо гав ши друг чи је ри је ши ти ово пи та ње, упу тио 
сам их ста ром зво на ру, за ко га сам био ма ње-ви ше си гу ран да му се не ће 
ни шта хр ђа во де си ти, па не ка он ски не за ста ву. То су и учи ни ли, зво нар 
је но ћу од мах ски нуо за ста ву, а пре ма њи хо вом зах те ву мо рао је од мах 
да од не се Срп ску за ста ву са ог њи ли ма (цр кве ну) у оп шти ну, где је, ка ко 
сам ка сни је чуо, спа ље на. Сад ми је већ са сма ја сно би ло да ме се же ли 
ухва ти ти у клоп ку би ло на ко ји на чин. То ми је чак би ло ин ди рект но и 
ја вље но те пре ко да на ни сам ни ку да из ла зио, а но ћу сам се крио на скро-
ви тим ме сти ма ка ко не би ни крив ни ду жан бес циљ но из гу био гла ву.

То је тра ја ло око 20 да на, ка да сам до знао да ми је пр ви са па рох и 
друг, по чив ши је реј Зја лић Слав ко, ухап шен, на вод но као ан ти др жав ни 
чо век, те да ће би ти у нај ско ри јем вре ме ну мак нут. Не мо гав ши ви ше да 
из др жим ова кву тор ту ру се бе и сво јих, ре шио сам да ко нач но ис пи там 
шта ми сли са мном и мо јом по ро ди цом. У ти свр ху на шао сам чо ве ка 
ко ји је на о ко до бро ста јао са та бор ни ком, те ме је овај бла го вре ме но оба-
ви је стио да се чим пре скло ним, јер да ми пре ти нео д ло жна опа сност.

Тих да на до шла је к ме ни мо ја се стра, ко ја ина че стал но жи ви 
у Бе о гра ду, а чи ја су де ца до шла к ме ни још по сле бом бар до ва ња Бе о-
гра да. Оти шао сам са њо ме у уста шки та бор да јој по твр дим до ла зак и 
по вра так, а ујед но, по што има де тро је але де це, мо лио сам да ми да ду 
„про пу сни цу“ да би ју ис пра тио до Зе му на, да бих та мо свр шио не што 
сво га по сла, те да бих се тре ћег да на вра тио. Ту ми ре ко ше да они не ма ју 
по треб не фор му ла ре, не го да ће до зво ли ти мо ме бра ту не ка оде у сто жер 
у Нов ску те не ка та мо по тра жи8 по треб ну про пу сни цу. Брат је оти шао, 
али се вра тио без ре зул та та. Исте ве че ри сам до знао да ћу су тра дан би ти 
ухап шен. Не хо те ћи то да до жи вим не вин, спре мио сам се исте ве че ри 
са се стром, ње зи ном де цом, мо јом де цом и су пру гом и кре нуо у прав цу 
Бе о гра да, пре пу шта ју ћи се у ру ке Бо жи је. И Го спо ду нек је сла ва, ја сам 
са по ро ди цом, иа ко окр ње ном, ипак срећ но сти гао же ље ном ци љу.

Тре ћег да на сти гао је и мој брат, бо го слов IV го ди не, та ко ђе срећ-
но ума кав ши. Још са вра та ми са оп штио да сам сле де ћег ју тра био тра-
жен. Те, на и ме, но ћу ка да сам ја от пу то вао, уби јен је мој са па рох и друг 
Зја лић Слав ко, на то ва рен са још пе то ри цом љу ди, до ве ден у Ја се но вац 
и ба чен у Са ву. Тој суд би ни ни ја не бих ума као да ни сам от пу то вао на 
вре ме. На по ми њем, да је баш тих да на сти гло стро го на ре ђе ње да сви 
пра во слав ци има ју од мах под не ти мол бе за пре лаз, од но сно при јем у ри-
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мо ка то лич ку вје ру, уз опо ме ну да ће они ко ји ово од би ју ис ку си ти нај те-
же ка зне. Пре ста ла је да кле, сва ка по тре ба за све штен ством на шим та мо, 
те сам у спо ра зу му са чла но ви ма цр кве но-оп штин ског са вје та и од бо ра 
мо рао ово учи ни ти, јер по на вљан из гу био би гла ву. Без ика квог ци ља, а 
чи сто због са ди зма на сил ни ка.

Од мах по ус по ста ви Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске по зва но је све 
ста нов ни штво да има де пре да ти вла сти ма оруж је ка ко вој но та ко и ци-
вил но, што је без од ла га ња чи ње но. У го ми ла ма до но ше но је оруж је и 
му ни ци ја, вој на спре ма и оста ло и пре да ва но уста шком та бо ру. Ка да је 
већ би лу са ку пље но све, по че ло се је на ре ђи ва ти љу ди ма да до но се и 
оруж је ко је они уоп ште ни су има ли. Из тог раз ло га био је по хап шен ве-
ли ки број љу ди из ме ста (Ја се нов ца) и око ли не, та ко да је би ло слу ча је ва 
ка да су и по 70 љу ди би ли за тво ре ни у за твор, чи ја је по вр ши на из но си ла 
све га 22 ме та ра кв., и то по не ко ли ко да на без хра не и во де, из ну ђи ва ју ћи 
од њих, ка да већ не ма ју тра же но оруж је, из ве сне су ме нов ца, ко је су се 
кре та ле из ме ђу 50 и 30.000 (хи ља да) ди на ра. Љу ди су у по чет ку пла ћа ли, 
а ка да је не ста ло нов ца по че ла су да сти жу и уце њи вач ка пи сма са прет-
ња ма да ће сва ки би ти уби јен ко се не ода зо ве на ло гу из ло же ном у ова-
квом уце њи вач ком пи сму. Не мо гав ши и нов ча но од го во ри ти, от по че ла 
су за и ста уби ства. Дру гог да на Ду хо ва (2. ју на 1941) уби8јен је се кре тар 
на ше цр кве не оп шти не, ина че угле дан гра ђа нин и бив ши ду го го ди шњи 
оп ћин ски бе ле жник – мој кр ште ни кум Ке лић Ла зар, са 70-дво го ди шњим 
Гру јић Ђу ром, та ко ђе ви ђе ни јим ме шта ни ном, и јо тро ји цом углед ни јих 
љу ди. Те но ћи уби је ни су ба че ни у Са ву, а на кон два да на ис пло ви ли на 
по вр ши ну ре ке у бли зи ни са мог Ја се нов ца. Ово су ви де ли љу ди ко ји су 
про ла зи ли у сво ја по ља на рад, оба ве сти ли њи хо ве по ро ди це, али ове их 
ни су сме ле са хра ни ти, па чак ни ода ти ма ка ква зна ка жа ло сти, не го им је 
ре че но да има ју о све му ћу та ти, но си ти ха љи не све тле бо је, па чак у ве-
ћи ни слу ча је ва цр ве не бо је. Ка сни је сам са знао да је у овој гру пи тре бао 
би ти смак нут и прет сед ник Цр кве не оп ћи не и још не ки ви ђе ни ји љу ди, 
ко ји су бла го вре ме но на пу сти ли све сво је има ње и без иче га по бе гли 
ова мо у Ср би ју.

Ве ли ком за у зи мљи во шћу и жи вом ак ци јом по чив шег је ре ја Зја-
ли ћа би ла је са гра ђе на у Нов ској но ва пра во слав на цр ква, ко ја још ни је 
би ла осве ће на. Да би се и на тај на чин ис по љи ла мр жња пре ма све том 
пра во сла вљу би ло је на ре ђе но да се цр ква пот пу но раз ру ши, а ма те ри јал 
раз не се по је дин ци ма Хр ва ти ма за њи хо ве по тре бе. На овом муч ном и 
бо го мр ском по слу мо ра ли су ра ди ти сви пра во слав ни ста нов ни ци Нов-
ске, па чак и они пра во слав ци, ко ји би се тог да на слу чај но та мо на шли, 
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па би ло ода кле они би ли.
Уз то сам имао при ли ке ви де ти стра шне при зо ре на ре ци Са ви, 

ко јом су у ма са ма пло ви ли уби је ни љу ди, же не, па и де ца по ве за ни јед но 
за дру го. Ви део сам три све ште ни ка већ у ста ди ју рас па да ња, и то дво-
ји цу са цр ве ним и јед ног са пла вим по ја сом, ве за не жи цом је дан за дру-
го га, док је нај мла ђем био за бо ден кроз по јас у тр бух штап са хр ват ском 
за ста ви цом на ко јој је пи са ло: „Во ђе пу та“. – Ми сли ло се је во ђе пу та за 
Бе о град. – Слич них слу ча је ва би ло је без број. Пр ви леш ко ји је про пли-
вао по крај на шег ме ста (Ја се нов ца) био је та ко ђе, ка ко из гле да леш не ког 
од бра ће све ште ни ка на ших, ко ји је ни же се ла ухва ћен и на бре гу Са ве 
са хра њен. Већ у рас па да њу, имао је с јед не стра не ле пу пла ву бра ду, али 
пот пу но наг да не мо гу у све му ус твр ди ти да је био све ште ник. Су тра-
дан, ме ђу тим, иза шло је нај стро же на ре ђе ње да ће сва ки онај ко ухва ти 
пло ве ћи леш, у на ме ри да га са хра ни, би ти нај стро жи је ка жњен. Из тог 
раз ло га би ли су по но ва ба че ни у ре ку они ле ше ви ко ји су у то ку ју тра 
би ли при ву че ни (оба ли) ра ди са хра не.

Су сед на ме ста пре ко Са ве у Бо сни та ко ђе су те шко стра да ла, њи-
хо ви све ште ни ци као та о ци от пра ће ни су у ка зне ни за вод у Ста рој Гра-
ди шци или „Цр ну ку ћу“ у Ба ња Лу ци, са мно гим ви ђе ни јим љу ди ма. 
Ар хи је реј ски за мје ник из Па кра ца, Ста но је вић Јо ван, са још дво ји цом 
све ште ни ка, Лан ду пом и Ра ји че ви ћем, спро ве ден је у ло гор у Ко прив ни-
ци, ода кле се ни је вра тио.

Из нео сам у бле дој сли ци све оно што је прет хо ди ло мом од ла ску 
(14. ју на 1941) уве рен да ће Ва ше Пре о све штен ство, об зи ром на из не ше-
но чи ње нич ко ста ње, схва ти ти и пра вил но раз у ме ти по вод мом до ла ску 
ова мо, а под јед но пре до чи ти се би ону стра шну сли ку и ста ње у ко ме се 
на ша све та Цр ква и на род с ону стра ну Са ве и Дри не на ла зи.

Цје лу ју ћи све ту де сни цу Ва шег Пре о све штен ства, нај по ни зни ји
У По пов цу 8/21. ју ла 1941. г.  

Је реј Ла зар Ј. Ра до ва но вић с.р.
         (код По жа рев ца)  в.д. при вр. па ро ха по по вач ког.
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Прилог2.
Пи са ни из ве штај Ан дре ја Ја ко вље ва, пра во слав ног све

ште ни ка из се ла Ушти це код Ја се нов ца, де пор то ва ног у ло гор 
Ца праг и ода тле про те ран 8. ју ла у Ср би ју, под нет 7. ав гу ста 
1941. го ди не

Ар хи је реј ском на ме сни штву Ве ли ко Гра ди ште

У сми слу ак та СВЕ ТОГ СИ НО ДА бр. 560/41 год., на ре ђе ња Ар-
хи је реј ске вла сти бр. 900/41, и ак та Ар хи је реј ског на ме сни штва бр. 
830/41, част ми је уч ти во под не ти сле де ћи из ве штај:

Ја се но вач ки па рох Ра до ва но вић оти шао је на три не де ље пре по-
чет ка го ње ња све ште ни ка, та ко да је па ро хи ја Ја се но вач ка би ла без 
све ште ни ка и ја сам та мо пре у зео ду жност. Хр ва ти ма је би ло кри во 
што не ма па ро ха и што до ла зи па рох Уштич ки да оба вља па ро хиј ске 
по сло ве. Дру гог да на до шли су уста ше и ре кли ми да ја не смем то ра-
ди ти,  али ја сам ипак и  да ље оба вљао ду жност док ме ни су ухап си ли.

Мо ји па ро хи ја ни до ла зи ли су и тра жи ли од ме не упу ства. У се-
лу (Ушти це) је на стао ве ли ки страх, јер су уста ше ула зе ћи у ку ће (Ср-
ба), вре ђа ли их и од у зи ма ли од се ља ка ку ку руз и дру ге на мир ни це. 
Ве ћи ну су по хва та ли и од во ди ли у оп шти ну, где су би ли за тво ре ни 
по не ко ли ко да на, а по том су не ке по у би ја ли. Страх је био све ве ћи и 
ве ћи, не ки па ро хи ја ни су пре да ва ли мол бе оп шти ни да бу ду при мље-
ни у ри мо ка то лич ку ве ру, те да их не те ра ју сво јих ог њи шта, по што 
се би ло чу ло да ће оне ко ји не бу ду при ми ли ри мо ка то лич ку ве ру 
про го ни ти из се ла.

Љу ди су бе га ли из ку ћа и спа ва ли у по љу у шу ми. Се ло (Ушти-
це) је пот пу но опу сте ло. Ме ђу тим, сва ке не де ље и пра зни ка би ла је 
слу жба Бож ја и звук зво на љу тио је Хр ва те. 8. ју ла 1941. го ди не у1 
сат по сле по но ћи до шли су у па ро хиј ски дом: 2 жан дар ма, 2 уста-
ше, 1 та бор ник и 1 чи нов ник од Окру жног уре да из сре за Нов ска, и 
ре кли ми, да сам, по на ред би окру жног на чел ни ка, са же ном ухап-
шен. Сви су ушли у ку ћу и по ста ли пот пу ни го спо да ри све га. Узе ли 
су све што је би ло у ку ћи и пре не ли ко ли ма ко ја су са њи ма до шла. 
Од у зе ли су ми и уло жну књи жи цу По штан ске ште ди о ни це Цр кве не 
оп шти не на сво ту 3.700 дин. Ја сам се то ме про ти вио, али су по че-
ли да ви чу на ме не и да ље су ре кли да ћу до би ти ве ћу ка зну. Ка да 
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су из не ли све из ку ће, уста ше су са чи нов ни ком за пе ча ти ли стан, 
а на ма су ре кли да се ви ше не сме мо вра ћа ти не са мо у свој стан 
не го ни у па ро хи ју.

Ка да су нас пре во зи ли пре ко Са ве за Ја се но вац, је дан од уста-
ша при шао ми је и ре као да је до бро вре ме за ку па ње, а же на ме 
је др жа ла за ру ку. За тим смо до шли у Ја се но вац и сме ште ни смо у 
ку ћу ра тар ске омла ди не, где смо би ли 3 да на, под стро гим над зо-
ром жан дар ма са пу шка ма. Ују тру до шли су: чи нов ник из Нов ске 
од Окру жног уре да, та бор ник, 2 уста ше и 2 жан дар ма и ре кли да се 
сву че мо и по че ли да нас пре тре са ју. Узе ли су све што смо има ли 
код се бе. По сле то га су нам ка за ли да од ла зи мо ве чер њим во зом 
у ло гор Ца праг. Та мо смо би ли не ко ли ко да на. До шао је хр ват ски 
офи цир и ре као нам да нас из ба цу је из ло го ра. Мо ји про те сти ни су 
ни шта по ма га ли и нас су из ба ци ли из ло го ра. Ми смо та да по шли 
пе ши це до Си ска, а од Си ска во зом до За гре ба. Док смо пу то ва ли 
из Си ска, је дан уста ша на ро чи то ме је пљу нуо, на звав ши ме вла-
шким по пом, и да све по по ве тре ба по у би ја ти. У За гре бу сам по-
мо ћу до брих љу ди до био про пу сни цу за Бе о град. На пу ту за Бе о град, 
док су нам кон тро ли са ли па со ше, је дан од уста ша хтео је да ме из ба ци 
из во за, али ве ли ки плач и мол бе мо је же не за др жа ле су га од то га, 
па ме је са мо гур нуо и ја сам пао и раз био нос. Та ко се за вр ши ло 
мо је пу то ва ње. Али Бог је ми ло стив и про ду жио ми је жи вот. „Бла-
же ни из гна ни прав ди ра ди, ја ко тјех јест цар ство не бе сно је“.

7.  ав гу ста 1941. го ди не
Ве ли ко Гра ди ште (код Го луб ца)
Уч тив
Про то је реј Ан дреј Ја ко вљев, с.р. па рох Уштич ки Па крач ке епар хи је, 
а са да по моћ ник ста ре ши не цр кве у Ве ли ком Гра ди шту
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Прилог 3.
Пи са ни из ве штај Или је Јо ва но ви ћа, пра во слав ног све

ште ни ка из Ста ре Гра ди шке, под нет 24. ју ла 1941. го ди не

Ду бо ка, бр. слу жбе но 24. VII 1941. год.

АрхијерејскомнамесникууКучеву

У ве зи Ва шег ак та. . . част ми је до ста ви ти сле де ће по дат ке:
1) Или ја Н. Јо ва но вић, све ште ник, Епар хи ја па крач ка, па ро хи ја 

Ста ро-гра ди шка, по бе гао (из НДХ) 15. ју на 1941. го ди не.
2) Од мах по сле пот пу не ка пи ту ла ци је на ше вој ске и до ла ска Ње-

мач ке вос ке, оп ште ста ње по пра во слав но све штен ство би ло је бар у 
на ме сни штву Но во гра ди шком до ста сно шљи во, али на кон њи хо вог од-
ла ска, по чет ком ју на ме се ца (1941), по че ло је са про го ње њем и мал тре-
ти ра њем на шег све штен ства од стра не уста ша, на чи јем је че лу за Ста ру 
Гра ди шку по зна ти још из ра ни је зли ко вац – жуп ник Фер до Ма ре тић.

Та ко је за (до ле) пот пи са ног све ште ни ка био од ре ђен кућ ни за-
твор и са мо уз до зво лу уста ша мо гао сам оба вља ти нај ну жни је по тре бе 
у сво јој па ро хи ји, та ко исто и па ро хи ји Бо сан ско Гра ди шкој, ко ја је му-
че нич ком смр ћу уо чи Ђур ђев-да на (6. мај), па ро ха и ар хи је реј ског на мје-
сни ка Ду ша на Су бо ти ћа оста ла упра жње на.

То је и да ло по во да уста ша ма из Ста ре Гра ди шке да у спо ра зу му 
са уста ша ма из Бо сан ске Гра ди шке и ме не на исти на чин укло не, ка ко 
би то сре ди ште са сво јом ве ли ком око ли ном оста ло без све ште ни ка (= 
срп ских пра во слав них).

Од мах је за тим сле до ва ло мо је от пу шта ње са ду жно сти ду хов ни-
ка при на зна че ном за во ду у Ста рој Гра ди шци, ко ју сам ду жност од мо-
јег по ста вље ња за па ро ха стал но вр шио. Уста ше из Ста ре Гра ди шке са 
уста ша ма из Бо сан ске Гра ди шке има ли су за јед нич ки са ста нак 12. ју на 
на ве че у глав ном уста шком ста ну, ко ји се на ла зи код жуп ни ка, и на том 
са стан ку до не ли су пре су ду да се од ве дем на оба лу Са ве и уби јем, као 
што је не да ле ко од Ста ре Гра ди шке уби јен и све ште ник Слав ко Зла јић 
са 11 углед них гра ђа на ње го ве па ро хи је, а по том сви ба че ни у во ду Са ву.

По што је 13. ју на 1941. го ди не био др жав ни пра зник про сла ва ро-
ђен да на Ан те Па ве ли ћа, то је уби ство од ре ђе но за 14. ју ни на ве че, ка да 
је и по ме ну ти све ште ник уби јен. Те но ћи ни су ме за те кли у ку ћи, јер сам 
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по не ком нео бја шњи вом на го ну пре шао у Бо сан ску Гра ди шку и та мо но-
ћио, а исте ве че ри ка да су са зна ли да сам не где у Бос. Гра ди шки за но ћио, 
од ре ди ли су да ме сле де ће ве че ри од ве ду.

Али 15. ју на по сле под не оба ве штен сам, од јед ног до бро га Му-
сли ма на из Бо сан ске Гра ди шке, о њи хо вој па кле ној на мје ри и исто га 
ча са по бе гао сам, оста вив ши же ну и де цу код ку ће.

Ре вол ти ра ни што сам ус пео по бе ћи, на на ре ђе ње жуп ни ка мо ја 
су пру га мо ра ла је у нај кра ћем вре ме ну на пу сти ти стан, јер је, по ње го-
вим ре чи ма, исти по стао вла сни штво „Сло бод не не за ви сне, ка то лич ке 
др жа ве Хр ват ске“.

На дру го по ста вље но пи та ње „ве ле ча сног ко ле ге“: где сам до био 
про пу сни цу за пу то ва ње, јер се ни сам ја вио код ње га у уста шком ста ну 
за њу, као ни у Но вој Гра ди шци, су пру га је од го во ри ла да сам још ра ни је 
до био про пу сни цу од Ње мач ких вла сти и да сам оти шао у Бо ку Ко тор-
ску, јер сам та мо ро ђен. Сто га мо лим да се мо је име др жи у тај но сти.

Па рох ду боч ки
Или ја Јо ва но вић, с.р.

Годишњак за истраживање геноцида, св. 13/1, 2021.
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При лог 4.

За пи сник све до че ња Ол ге Пр пић (за бе ле же но 7. мар та 
1942. го ди не у Ко ме са ри ја ту за  из бе гли це у Бе о гра ду)

Не по зва на при сту пи ла је ПР ПИЋ ОЛ ГА, до ма ћи ца из Ја се нов ца, 
сре за Нов ска, ста ра 38 го ди на, кћи Ма те ја и Ка та ри не, са да на ста ње на у 
Бе о гра ду ... те ис ка зу је:

Од мах на кон ус по ста ве Не за ви сне др жа ве Хр ват ске фор ми-
ра на је у Ја се нов цу од не ких до ма ћих Хр ва та гру па уста ша, ко ја се је 
на о ру жа ла вој нич ким оруж јем. Ову гру пу фор ми рао је и на о ру жао 
Ви да ко вић Ни ко ла, по сед ник из се ла Ушти це, крај Ја се нов ца. Он об-
на ша част уста шког ло гор ни ка. Уста шки ко ман дан ти је су: Бр кља чић, 
бив ши ри мо ка то лич ки жуп ник, ко ји је ро дом из Ли ке, и не ки Лу бу-
рић, ко ји је  од не куд до шао.

Уста ше су од мах по че ли ку пи ти и уби ја ти Ср бе. Од мах на кон ус-
по ста ве др жа ве Хр ват ске по ку пи ли су уста ше сле де ће Ср бе из Ја се нов-
ца: Гру ји чи ћа, по сед ни ка; Бу ка вац Бу ри цу, лу га ра; Пе кић Ми ла на, лу га-
ра; Ра шин ца, лу га ра, те још мно ге дру ге Ср бе из око ли це, чи јих име на се 
не мо гу се ти ти. Све ове Ср бе уста ше су од ве ли на оба лу ри је ке Са ве крај 
Ја се нов ца, та мо их уби ли и њи хо ве ле ше ве ба ци ли у во ду.

Већ у по чет ку Не за ви сне др жа ве Хр ват ске осно ва на су у оном 
кра ју три ве ли ка кон цен тра ци о на ло го ра, и то: је дан ло гор у Ја се-
нов цу у ци гла ни Ба чи ћа Озре на, дру ги ло гор на  ли ва да ма зва ним 
,,Броч ке Ја се ни не“, ко је се ли ва де на ла зе на пол пу та из ме ђу Ја се нов-
ца и Нов ске. Ли ва де су огра ђе не жи цом. Тре ћи ло гор осно ван је у 
хр ват ском се лу Пле смо, ко је је уда ље но од Ја се нов ца око 2 са та хо да 
(=Кра пје). И овај ло гор осно ван је на по љу, ко је је огра ђе но жи цом. 
Чим су осно ва ни ти ло го ри, од мах су у њих до во ђе ни’са  свих стра на 
Ср би. То до во ђе ње Ср ба тра је и дан да нас.

Ло гор у Пле сму уки нут је у ме се цу но вем бру 1941. го ди не и то 
на зах тев ме шта на Хр ва та, из Пле сма, ко ји су од луч но тра жи ли да се тај 
ло гор уки не, јер да они не мо гу ви ше гле да ти стра хо ви ти по кољ и му че-
ња, ко ја уста ше у том ло го ру вр ше.  Крат ко вре ме по сле то га уки нут је и 
ло гор Броч ке Ја се ни не, јер је на и шла во да на ли ва де, на ко ји ма је тај 
ло гор био сме штен.

Са да по сто ји са мо ло гор у Ја се нов цу, ко ји је сме штен, ка ко 
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сам то већ на ве ла, у ци гла ни Ба чи ћа Озре на. Ци гла на се на ла зи на пе-
ри фе ри ји ме ста (Ја се нов ца). Уз Ци гла ну су по ди гле хр ват ске вла сти 
још не ко ли ко ба ра ка и сав про стор  огра ди ле са бо дљи ка вом жи цом. 
У овом про сто ру сме ште ни су ин тер ни ра ни Ср би, Хр ва ти и Жи до ви, 
а око ло про сто ра по диг ну те су не ке ку ле, у ко ји ма уста ше са ми тра-
ље зи ма  чу ва ју стра же.

Хра на у ло го ру је вр ло ло ша. Сва ки до би ја на дан са мо три 
ку ха на кром пи ра без хле ба, та ко да тр пе у пра вом сми слу ри је чи глад. 
У Ци гла ни спа ва ју на го лој зе мљи. Ин тер нир це она ко из му че не и од 
гла ди, из не мо гле те ра ју уста ше сва ки дан на по сао. Гле да ла сам по-
вор ку ин тер ни ра ца ка ко их уста ше кроз Ја се но вац го не на по сао, а 
они из не мо гли па да ју по пу ту. Уста ше оне ко ји пад ну, не ми ло срд но 
ту ку но га ма, по гла ви и це лом те лу, та ко да их од мах крв об ли је, или 
их ту ку кун да ци ма, а мно ги ма ска чу на пр са и он да их не ми ло срд но 
ту ку.

Ово су при зо ри ко је су днев но гле да ли про шло ље то и је сен 
сви жи те љи ме ста Ја се нов ца. Мно ги ин тер нир ци иду ћи та ко  у по вор ци 
на рад, скла па ли су ру ке и мо ли ли пар че хле ба. Ме шта ни су им да ва ли 
хле ба кри о ми це, са мо да не ви де уста ше. Обич но су ме шта ни оста вља ли 
ко ма де хле ба по пу ту, ку да су  про ла зи ли ин тер нир ци, ко ји су он да ове 
ко ма де хле ба из пра ши не ди за ли и тр па ли у џе по ве. Ја сам гле да ла про-
шле је се ни (1941), ка да су ин тер нир ци на по љу крај Ја се нов ца по спре-
ма ли ку ку ру зо ви ну, ка ко  су  из  тру лих бун де ва ва ди ли се ме ње и је ли, 
али ако би ко ји на шао слу чај но у ку ку ру зо ви ни клип ку ку ру за,  он да га  
је она ко пре сна јео. Је дан уста ша, ко ји је та ко јед ног да на био на стра жи, 
на шао је код јед но га Жи до ва је дан клип ку ку ру за и ра ди то га  га  је од-
мах на ли цу ме ста убио.

Осим то га, уста ше ин тер нир це стра хо ви то зло ста вља ју  и му-
че на све мо гу ће на чи не. Ин тер нир ци днев но у ве ли ком  бро ју уми ру 
услед ве ли ке гла ди и му че ња. Ле ше ве умр лих  уста ше или ба ца ју у 
Са ву, или за ко па ва ју на по љу зва ном „Ли ма ни“, на има њу Ср би на 
Три вун чи ћа Ва си це, ко ји је ових  да на са же ном оте ран у ло гор.

Ка да је не дав но би ла у Ја се нов цу јед на ко ми си ја и пре гле да ва-
ла ло гор, он да су уста ше тој ко ми си ји по ка за ли  са мо  оне ин тер нир це 
ко ји су оних да на до ве де ни и још ни су би ли са гла ђу и зло ста ва ма из-
му че ни, а са кри ли су и оне ин тер нир це ко ји су у ло го ру ду же вре ме на 
и, услед њи хо вог не чо веч ног по ступ ка, фи зич ки пот пу но ис цр пе ни.

Уста ше днев но  уби ја ју  ин тер нир це. Уби ја ју их у са мом ло го-
ру, а њи хо ве ле ше ве ба ца ју или у Са ву, или за ко па ва ју на има њу на ве-
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де но га Три вун чи ћа. Име нич но ми  ни су по зна ти ин тер нир ци, ко је су 
уста ше у овом ло го ру уби ли. Сва ки дан до во де у ло гор 20-200 но вих  
ин тер ни ра ца,  а  то ли ко  их  и  уби ја ју, да  ови ма  на чи не ме сто.

Од мах по сле ка то лич ког Бо жи ћа до те ра ли су уста ше од не куд са 
Кор ду на у Ја се но вац пре ко 200 же на и де це. У овој гру пи би ло је не-
ко ли ко ста ри јих же на, а оста ло су би ле мла де же не и ма ла де ца. Ову 
гру пу же на и де це уста ше су про те ра ли кроз Ја се но вац, те их пре ко 
за ле ђе не Са ве оте ра ли у ме сто Чу кли нац, где су их за тво ри ли све у 
јед ну шта лу, а по том ову шта лу за па ли ли и та ко су сви ови јад ни ци у 
тој шта ли из го ре ли. Ври сак ових не срет них же на и де це чуо се је та да 
пре ко Са ве у се лу Ушти ци.

По сле пра во слав ног Бо жи ћа (по чет ком 1942) на ва ли ли су уста-
ше на срп ска се ла, ко ја 1се на ла зе пре ко Са ве, и то на Гра ди ну, Чу кљи-
нац, Драк се нић, Де ми ро вац и Ме ђе ђа. У овим се ли ма уста ше су од ре-
да уби ја ли ко га су год у се лу на шли, ку ће су пљач ка ли, а на кон то га 
па ли ли. У овим се ли ма уста ше су од мла дих де во ја ка зах те ва ли да 
диг ну сук ње, а по том их ба јо не ти ма бо ли ме ђу но ге. Ја сам ви де ла та-
да лич но, ка ко су уста ше, вра ћа ју ћи се из ових се ла у Ја се но вац, во зи-
ли со бом упљач ка не ства ри, као сла ни ну, ме со, маст, бра шно, ја сту ке, 
плат но, те дру ге ства ри. Бо ље ства ри су до би ли уста шки офи ци ри, а 
ло ши је су по ди је ли ли ме ђу со бом про сти уста ше.

У но ви је вре ме уста ше ку пе Ср бе из Ја се нов ца и  око ли не  и 
те ра ју их у ло го ре, и то му шке у  Ја се но вац,  а жен ске у  Ста ру Гра-
ди шку  или Зла тар.

Ко ман дан ти ло го ра у Ја се нов цу је су већ по ме ну ти уста шки 
офи ци ри Бр кља чић и Лу бу рић. Глав ни  уста ше  су  осим  на ве де них 
још већ спо ме ну ти: Ви да ко вић, за тим Љу ба, ко јем не знам пре зи ме-
на, са мо знам да је уста шки офи цир; Јо шић Му јо,  уста шки  по руч-
ник му сли ман, ро дом из Бо сне. Од до ма ћих уста ша ис ти чу  се  бра ћа  
Бр нић, Ча пун Јо зо и Ми јо, се ља ци; Ра ка рић  Кар ло, Ра ка рић  Ма ти ја, 
и Дра гић Лу ка, зва ни „Шљу ка“. Ова по то ња тро ји ца вр ше слу жбу оп-
штин ских  стра жа ра.  Име на  дру гих  уста ша  не  мо гу  на ве сти,  јер  
мно ги ма не знам име на.

Ја сам та ко ђе тре ба ла би ти од ве де на у ло гор, јер су ме окри ви-
ли да шпи ју ни рам за Бе о град,  па  сам  за то  од лу чи ла да по бег нем. 
На пут сам кре ну ла на 2. мар та 1942. год. са  про пу сни цом,  ко ју сам 
до би ла од ко тар ске обла сти у Нов ској на ту ђе име. Про пу сни ца је 
гла си ла до Вин ко ва ца. Од Вин ко ва ца до Зе му на до шла сам без про-
пу сни це. Из Зе му на сам на 5. мар та 1942. год. по мо ћу јед ног мог по-
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зна ни ка пре шла у Бе о град. Ов де ћу се у Бе о гра ду из др жа ва ти лич ним 
ра дом.

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

Пр пић Ол га с.р.

При лог 5.

За пи сник све до че ња гру пе Ср ба, ста нов ни ка Ја се нов ца и 
Ушти це (за бе ле же но . мар та 1942. го ди не у Ко ме са ри ја ту за  из бе
гли це у Бе о гра ду

КО ТУР ЛА ЗАР, учи тељ у пен зи ји из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за 
Нов ска, стар 54 го ди не, син пок. Пе тра и пок. Ан ге ли не, рођ. Јан ко вић, 
оже њен, без де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109569.
ВУ ЧЕ ВИЋ СА ВО, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, сре за 
Нов ска, стар 60 го ди на, син пок. То ме и пок. Кри сти на ро ђе на Вла и са-
вље вић, оже њен, отац дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци-
јом број 109569,
КО СИЋ СИ МО, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за Нов-
ска, стар 62 го ди не, син ок. Ни ко ле и пок. Ка те рођ. Ба так, оже њен, отац 
дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109555,
ТУ РО МАН НИ КО ЛА, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, 
сре за Нов ска, стар 70 го ди на, син пок. Сте ва на и пок. Ма ри је рођ. Чо лак, 
оже њен отац де ве то ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 
109556,
ТУ РО МАН ЈО ВО, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, сре за 
Нов ска, стар 40 го ди на, син Ни ко ле и Ма ри је рођ. Мач кић, оже њен, отац 
јед ног де те та, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109557,
ТУ РО МАН МИР КО, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, сре-
за Нов ска, стар 38 го ди на, син Ни ко ле и Ма ри је рођ. Мач кић, оже њен, 
отац јед ног де те та, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109558,
ТУ РО МАН ВЕЉ КО, елек три чар, из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, сре за 
Нов ска, стар 28 го ди на, син Ни ко ле и Ма ри је, рођ. Мач кић, нео же њен, 
ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109559,
ТУ РО МАН МИ ЛУ ТИН, та шнар из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, сре за 
Нов ска, стар 23 го ди не, син Ни ко ле и Ма ри је рођ. Мач кић, нео же њен, 
ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109560,
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ЈАК ШИЋ ИЛИ ЈА, же ље зни чар у пен зи ји из Ушти це, оп шти не Ја се но-
вац, сре за Нов ска, стар 59 го ди на, син пок. Авра ма и пок. Ма ри је рођ. 
Ра дић, оже њен, отац сед ме ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци-
јом број 109563,
ЈАК ШИЋ ВЛА ДИ МИР, ђак гим на зи је из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, 
сре за Нов ска, стар 21 го ди ну, син Или је и Дра ги ње, рођ. Ер це го вац, нео-
же њен, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109563/а,
КО ТУР ДУ ШАН, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за Нов-
ска, стар 29 го ди на, син пок. Ва се и Мил ке рођ. Рај че вић, оже њен, отац 
јед ног де те та, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109561,
КО ТУР МИ ЛАН, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за Нов-
ска, стар 23 го ди не, син пок. Ва се и Мил ке, рођ. Рај че вић, оже њен, отац 
јед ног де те та, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109562,
ТРИ ВУН ЧИЋ МИ ХАЈ ЛО, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, 
сре за Нов ска, стар 58 го ди на, син пок. Га вре и пок. Ми ље рођ. Ву ле тић, 
удо вац отац ше сте ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 
109566,
КО ТУР МИ ЛАН, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за Нов-
ска, стар 40 го ди на, син Пе тра и Ма ри је рођ. Три вун чић, оже њен, отац 
дви је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109570,
МУ НИ ЖА НА ЖИВ КО, зе мљо рад ник из Ушти це, оп шти не Ја се но вац, 
сре за Нов ска, стар 34 го ди не, син пок. Јо ве и Сто је рођ. Ро гиж, оже њен, 
отац дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109574,
КО ТУР ЛА ЗО, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за Нов ска, 
стар 38 го ди на, син пок. Ми лу ти на и Ма ри је рођ. Ке лић, оже њен, отац 
дво је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109564,
БА ЧИЋ МИ ЛАН, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за Нов-
ска, стар 47 го ди на, син пок. Гли ше и Љу бе рођ. Ву ко ман чић, оже њен, 
отац тро је де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 109665,
КО ТУР ПЕ ТАР, зе мљо рад ник из Ја се нов ца, оп шти не исте, сре за Ја се-
но вац - Нов ска, стар 70 го ди на, син пок. Ми је и пок. Мил ке, рођ. Ко тур, 
оже њен, отац осме ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 
109552
МАЧ КИЋ ЛА ЗО - по ли циј ски стра жар у пен зи ји из Ја се нов ца, оп шти-
не исте, сре за Нов ска, стар 46 го ди на, син Си ме и Ане рођ. Ђу ка лац, 
оже њен, отац че тве ро де це, ис ка зан са из бе глич ком ле ги ти ма ци јом број 
109568 – су гла сно су ис ка за ли сле де ће: 

Од мах на кон ус по ста ве не за ви сне др жа ве Хр ват ске, по ја ви ли су се 
у Ја се нов цу уста ше. У уста шке ре до ве сту пи ли су до ма ћи Хр ва ти под вод-
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ством Ви да ко вић Ни ко ле, зе мљо рад ни ка из Ушти це крај Ја се нов ца, ко ји 
об на ша част уста шког та бор ни ка, а ујед но и уста шког на чел ни ка. Уста ше 
су од мах по че ли про го ни ти Ср бе. Два три да на на кон ус по ста ве не за ви сне 
др жа ве Хр ват ске уста ше су ухап си ли Ке лић Ла за ра, оп штин ског бе ле жни-
ка у пен зи ји из Ја се нов ца. Ње га су не ко вре ме др жа ли у оп штин ском за-
тво ру, где су га зло ста вља ли, а за тим су га пу сти ли ку ћи. По нов но је ухап-
шен, зло ста вљан и по том пу штен ку ћи. – На 1. ју на 1941 го ди не у ве че 
ухап си ли су још: Дра чу Ми ла на, зва нич ни ка шум ске упра ве; Ђу ка лац Ђу-
ру, лу га ра; Гру ји чић Ђу ру, тр гов ца и Ра ши нац Јо цу лу га ра. Пр ва че тво ри-
ца су из Ја се нов ца, а по то њи из Ушти це крај Ја се нов ца. Исте но ћи уста ше 
су ову пе то ри цу Ср ба од ве ли на оба лу крај ре ке Са ве крај Ја се нов ца, где су 
их уби ли и њи хо ве ле ше ве ба ци ли у во ду. Ђу ка лац Ђу ро је ме ђу тим био 
са мо те же ра њен у гла ву, па се је пли ва њем спа сао из во де до шао ку ћи, те 
ис при чао, шта се је до го ди ло ње му и оста лим ње го вим дру го ви ма. Он се 
је по сле то га пред уста ша ма крио по Бо сни, где се је ле чио, а по сле пре шао 
у Ја се но вац. На 8 ма ја 1942 го ди не уста ше су га про на шли у шта ли јед но-
га Хр ва та, где се је крио и та ко га уби ли. Су тра дан, т.ј. на 2 ју на 1941 го ди-
не, по ро ди це уби је них Ср ба, не зна ју ћи за то, до не ли су на оп шти ну хра ну, 
а оп штин ски на чел ник на ве де ни Ви да ко вић Ни ко ла, ка зао је тим по ро ди-
ца ма, да су за тво ре них 5 Ср ба Нем ци пре у зе ли и от пре ми ли у Не мач ку. 
Ово уби ство из вр ши ли су: Ви да ко вић Ни ко ла, оп штин ски на чел ник; Ра ка-
рић Кар ло, оп штин ски стра жар; Дра гић Иван, оп штин ски стра жар; Дра-
гић Ми јо, се љак и за ме ник оп штин ског на чел ни ка; Ра ка рић Ма ти ја, зе-
мљо рад ник; Цвет ко вић Иван, зе мљо рад ник, сви из Ја се нов ца, те Шим чић 
Пе тар и Ју го вић Стје пан, зе мљо рад ни ци из Ушти це. И ако су уби це чи та-
вом ме сту по зна ти, ни ко ни ка кве ис тра ге ни је во дио. Још у ме се цу ма ју 
1941 го ди не уста ше су за тво ри ли око 100 Ср ба – се ља ка из оп шти не ја се-
но вач ке под из ли ком, да има ју са кри ве но оруж је. Др жа ли су их не ко ли ко 
да на за тво ре не, а за тим су их пу сти ли за но вац ку ћи. Сва ки је мо рао пла-
ти ти 200 до 2.000 ди на ра, већ пре ма имов ном ста њу. И ми би ли смо та да 
за тво ре ни и мо ра ли се из за тво ра ис ку пи ти. По сле то га сви смо мо ра ли 
ићи 14 да на на при слан рад. По пра вља ли смо пут крај оба ле Са ве. Хр ва ти 
ни су мо ра ли по пра вља ти то га пу та. По што смо по пра ви ли на ве де ни пут 
мо ра ли смо сви ићи ра ди ти по сло ве пољ ске Хр ва ти ма, а то су мо ра ле чи-
ни ти на ше по ро ди це. Раз у ме се, да смо све ове по сло ве мо ра ли оба вља ти 
за ба да ва и о на шем тро шку. У ме се цу ав гу сту 1941 го ди не срео је уста ше 
Бр нић Јо во зва ни „Ча пун“ на пу ту у Ја се нов цу Јак шић Или ју (пре слу ша-
ног) од вео га у па ро хиј ски стан у Ја се нов цу, где су уста ше има ли свој ло-
гор и ту га је уста ша Бр нић са оста лим уста ша ма стра шно зло ста вљао. 
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Ме ђу оста лим уста ше су му кли је шти ма ки да ли са те ла ко ма де ме са. Јак-
шић је та ко био 4 да на зло ста вљан у уста шком ста ну и од зло ста вља ња 
до био ве ли ке по вре де по чи та вом те лу. На кон ужа сног му че ња од 4 да на, 
уста ше су Јак ши ћа из ба ци ле из уста шког ста на на ули цу у бла то, где је 
остао ле жа ти, јер од за до би ве них по вре да ни је мо гао ићи. Слу чај но је ту да 
про ла зио Рас то вац Бог дан, зе мљо рад ник из Ушти це, ко ји је Јак ши ћа од нео 
ку ћи. По сле то га је Јак шић 8 ме се ци од ле жао у кре ве ту. У ме се цу сеп тем-
бру 1941 го ди не уста ше су ухва ти ли Бо жи чић Гој ка, сви ра ча из Ја се нов ца, 
од ве ли га у по ље зва но „Броч ке Је се ни не“ на ре ди ли му, да се сам ис ко па 
ра ку, а за тим су га уби ли и за ко па ли у ту ра ку. У ме се цу ок то бру 1941 го-
ди не про ва ли ли су уста ше у стан По зна но вић Мој си ја, же ле зни ча ра из 
Ушти це, ко ји је баш ту исту ноћ до шао из слу жбе, од ве ли су ње га и ње го-
вог си на Мир ка у уста шки стан. Ту су их уста ше стра хо ви то ту кли, а на кон 
то га исту ноћ По зна но вић Мој си ја су уби ли и за ко па ли у ба шту па ро хиј-
ског ста на, а ње го ва си на од ве ли су у ло гор у Кра пје, где је био 3 ме се ца, а 
на кон то га је пу штен ку ћи. На 8. ма ја по но во је ухап шен са оста ли ма на ма. 
У ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не до шли су уста ше у ку ћу Три вун чић Ва се, 
зе мљо рад ни ка из Ја се нов ца и од ве ли ње га и ње го ву же ну Дра ги њу. Ње га 
су од мах исте но ћи уби ли у Ја се нов цу у ло го ру, а ње го ву же ну су оте ра ли 
у ло гор у Ста ру Гра ди шку. По сле то га су уста ше сву ње го ву имо ви ну 
опљач ка ли и од ве зли у уста шки стан, а у ње го ву ку ћу су усе ли ли јед ног 
стра ног уста шу са по ро ди цом и тај уста ша са да ње го во има ње ужи ва. У 
ме се цу ја ну а ру 1942 го ди не про ва ли ли су уста ше у ку ћу Де до вић Кри сти-
не ста ри це од 72 го ди не ко ја је са ма ста но ва ла у сво јој ку ћи. Уста ше су ову 
ста ри цу за кла ли и ње зин леш ба ци ли у Са ву, а за тим сву ње зи ну имо ви ну 
опљач ка ли. У ме се цу ав гу сту 1941 го ди не по че ли су уста ше Ја се но вац уз 
пот по ру оп штин ске вла сти при си ља ва ти нас Ср бе, да пре ђе мо на ри мо ка-
то лич ку ве ру, пре те ћи нам се уби ством и ло го ри ма и до ма ћи жуп ник у Ја-
се нов цу Ћо сић на го во рио нас је да пре ђе мо на ри мо ка то лич ку ве ру, па да 
нам се по сле то га не ће ни шта до го ди ти. Сви Ср би из ја се но вач ке оп шти не, 
да би спа си ли сво је жи во те, пре шли су на ри мо ка то лич ку ве ру па и ми. На 
ка то лич ки Бо жић мо ра ли смо се чи сто обу ћи и ићи у цр кву, а пра во слав ни 
Бо жић ни смо сме ли сла ви ти. Уста ше, као и оста ли ри мо ка то ли ци из ме ста 
над зи ра ли су нас да ли сла ви мо ри мо ка то лич ки Бо жић и све це по ри мо ка-
то лич ком об ре ду да мо жда не сла ви мо на ше све це. Про шле го ди не у је сен 
уста ше су по ру ши ли срп ско-пра во слав не цр кве: у Ја се нов цу, Ушти ци, Хр-
ват ској Ду би ци, Ра ји ћу, Па кле ни ци, Гра ди ни, Оку ча ни ма, Бо ги ћев ци ма, 
Смр ти ћи ма, Но вој Гра ди шки и Нов ској. Уста ше су и пљач ка ли Ср бе у ја-
се но вач кој оп шти ни. Оти ма ли су Ср би ма но вац, ро бу, жи то, бра шно, маст, 
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сир и све што им се сви де ло. У пљач ка њу се на ро чи то ис ти цао Шим чић 
Пе тар, зе мљо рад ник из Ушти це. Он је за ла зио у срп ске ку ће и оти мао го-
тов но вац, пре сре тао је Ср бе на пу те ви ма, од во дио их у го сти о ну где су му 
мо ра ли пла ћа ти пи ти, а осим то га их го тов но вац да ти. Ако ко ји ни је имао 
но ва ца да му да де он да је мо рао му на ве сти име на оних Ср ба ко ји су про-
да ли бла го или што дру го па има ју но ва ца. У но ћи од 5. до 6 ма ја 1942 го-
ди не уста ше су из обес ти пу ца ли у ме сту Ја се нов цу. Са пу ца њем на ста ви-
ли су у но ћи од 6 на 7 ма ја, те 7 на 8 ма ја 1942 го ди не. На 7 ма ја 1942 го ди-
не уста ше су бло ки ра ли Ја се но вац и Ушти це та ко, да ни тко ни је мо гао 
иза ћи ван. За пу ца ње окри ви ли су Ср бе што је ме ђу тим лаж, јер ни тко од 
Ср ба ни је пу цао а ни ти имао оруж ја. На 8 ма ја 1942 го ди не на па ли су уста-
ше ку ћу Бо ро је вић Јо ва на, окри вљу ју ћи га, да је он пу цао из сво је ку ће. 
Бо ро је вић је то по ри цао бра не ћи се, да он ни је пу цао, јер да не ма ни ти 
оруж ја у ку ћи. Уста ше су та да уби ли на кућ ном пра гу Јо ва но ва си на Га вру, 
а Јо ва на су од ве ли у ло гор у Ја се но вац и та мо га уби ли пред на шим очи ма. 
По сле то га до ве ли су у Ја се но вац и чи та ву Јо ва но ву по ро ди цу и то: сна ху 
Ма ру и ње зи них тро је де це. Јо ва но ва же на Љу ба би ла је та да от сут на од 
ку же код сво је уда не кће ри и та ко се спа си ла. Исти дан, т.ј. на 8 ма ја 1942 
го ди не на ста ло је хап ше ње свих срп ских по ро ди ца у Ја се нов цу и Ушти ци. 
Нај пре су по хап си ли све срп ске по ро ди це у Ја се нов цу, а за тим у Ушти ци. 
Ни су нам до зво ли ли, да би ло што со бом по не се мо, го во ре ћи нам, да ће мо 
ићи са мо на пре слу ша ње, па да ће мо се од мах вра ти ти на зад ку ћа ма. Све 
по ро ди це из ових два ју се ла от пре ми ли су уста ше у ло гор у Ја се но вац. Су-
тра дан од во ји ли су же не и де цу и от пре ми ли их у ло гор у Ста ру Гра ди шку, 
а ми од ра сли му шкар ци оста ли смо у ло го ру у Ја се нов цу. На ма су од у зе ли 
у ло го ру сав но вац и све дру ге ства ри што су код нас на шли. Ако је не тко 
имао код се бе још јед но ре зер вно оде ло или ру бље и то су му од у зе ли. Ви-
де ли смо ка ко уста ше сав од нас од у зе ти но вац тр па ли се би у џе по ве. Ка да 
су уста ше от пре ми ли у ло го ре све срп ске по ро ди це из Ја се нов ца и Ушти-
це, он да су за шли по срп ским ку ћа ма и пљач ка ли све што су та мо на шли. 
На кон што су на ше ку ће пот пу но опљач ка ли, за пе ча ти ли су их. У ло го ру у 
Ја се нов цу оста ли су са мо до 17 ма ја 1942 го ди не, он да смо сви, ко ји смо 
спо соб ни за рад от пре мље ни у Зе мун. За вре ме на шег бо рав ка у ло го ру у 
Ја се нов цу, ни је био уби ја ња, али су нас уста ше ту кли. Ме ђу оста лим ту као 
нас је је дан Му сли ма из Бо сне, об у чен у уста шку уни фор му, ко ји је имао 
нај ви ше 15 го ди на, на зи ва ју ћи нас „кур ви но ко пи ле“. У Зе му ну смо би ли 
сме ште ни на сај ми шту у па ви љо ни ма све до 27 ма ја 1942 го ди не, ка да смо 
пре ве де ни у Бе о град. На ше по ро ди це, т.ј. на ше же не и на ша де ца от пре-
мље ни су још на 9 ма ја 1942 го ди не по уста ша ма у ло гор у Ста ру Гра ди-
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шку и ми о њи хо вој суд би ни да ље ни шта не зна мо. Се ла Ја се но вац и 
Ушти це та ко су по уста ша ма пот пу но очи шће на од Ср ба. На ша имо ви на је 
пот пу но упро па шће на. Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста-
ше: Ви да ко вић Ни ко ла, зе мљо рад ник из Ушти ца, оп штин ски на чел ник у 
Ја се нов цу и уста шки та бор ник; за тим: Дра гић Му јо, зе мљо рад ник; Ра ка-
рић Ма ти ја, зе мљо рад ник и ње гов брат Кар ло, оп штин ски стра жар; Па јор 
Иван, бер бе рин; Цвет ко вић Иван, зе мљо рад ник; Ка ту шић Ми јо, зе мљо-
рад ник; Бр нић Јо во и ње гов брат Ми јо, зе мљо рад ни ци; Мач ко вић Бал та-
зар, зе мљо рад ник; Да мја но вић Ан тун, зе мљо рад ник; Ра ка рић Ђу ро, опан-
чар; Дра гић Ан тун, оп штин ски пи сар; Дра гић Иван, оп штин ски стра жар; 
Дра гић Ђу ро, зе мљо рад ник; Ка ту шић Пе тар, зе мљо рад ник; Ка ту шић 
Фло ри јан, зе мљо рад ник; Ши мић Ђу ро, зе мљо рад ник; Мач ко вић Ма ти ја, 
лу гар; Ју го вић Ђу ро, лу гар; Ре бро вић Мир ко, ко вач; Ше по вић Ми јо, зе-
мљо рад ник; Дра гић Сти по, обу ћар; Пик ти ја Ма то, кро јач; Ја њу шић Ми-
лан, же ље зни чар; Ка ту шић Мир ко, зе мљо рад ник; Ше не вић Ђу ро, зе мљо-
рад ник; Пик ти ја Ни ко ла, ре ме нар; и ње гов син; Ши мић Фра њо, зе мљо рад-
ник; Ка ту шић Пе тар зва ни „Ма лић“, зе мљо рад ник; Ка ту шић Сти по, Дра-
гић Сти по, обу ћар; Дра гић Еме рик, зе мљо рад ник; Дра гић Мар ко, зе мљо-
рад ник; Ма ти је вић Пе тар, зе мљо рад ник; Фокт Стје пан, бив ши оп штин ски 
по ли циј ски стра жар у За гре бу; Ђи лас Фа би јан, и син Пе тар, зе мљо рад ни-
ци; Цвит ко вић Стје пан, зе мљо рад ник; Ре бро вић Пе тар, ко вач; Дра гић 
Мар тин, зе мљо рад ник; Ше по вић Ни ко ла, зе мљо рад ник, сви из Ја се нов ца; 
за тим: Ши мић Пе тар, Чев ко вић Вин ко, Ју го вић Стје пан, Ју го вић Мар тин, 
Ју го вић Му јо, Ју го вић Пе тар, Ар ча бић Стје пан, Шим чић Ни ко ла и син То-
мо, Шан тић Ми јо, Ви да ко вић Ма те, Шан тић Па вао, Тур чин Ан дри ја, Тур-
чин Стје пан, Шим чић Кар ло, Ло врић Ада ма, Шим чић Стје пан, сви зе мљо-
рад ни ци из Ушти це. По ка зи ва ли су се као при ја те љи Ср ба и спа са ва ли их: 
Ма ти ја ше вић Ми јо и Ка ту шић Стан ко, зва ни „Ми лош“, оба зе мљо рад ни ка 
из Ја се нов ца, те Ју го вић ма то, Шим чић Вин ко и Шим чић Лу ка, зе мљо рад-
ни ци из Ушти це. Дру го нам ни је ни шта по зна то, а на ис ка за но и про чи та-
но нам мо же мо се за кле ти. 

При лог 6.

За пи сник са са слу ша ња 14 Ср ба ста нов ни ка се ла Ја се нов
ца(забележено 1. ју ла 1942. го ди не у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це у 
Бе о гра ду)

14 Срба зе мљо рад ни ка изЈасеновца:Ра ду ло вић Гли шо и Ми хај-
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ло, Др ља ча Пе тар, Три вун чић Си мо, Ба тар Кон стан тин и Ни ко ла, Се дла-
рић Пе тар, Мач кић Сте во и Си мо, Ше ста но вић Ва со, Ви да ко вић Ни ко-
ла, Ко ри ца Мар ко, Јо кић Јо во, и Ћу ка лац Ни ко ла; и са њи ма још 9 Срба 
зе мљо рад ни ка из Уштице: Рас то вац Ни ко ла и  Те шо, Ра ши нац Пе тар, 
Ди ми трић Ко ста, Ву чи нић Сте во, Бо жи чић Си мо, Ра ду ло вић Јо во, Ун ча-
нин Ми ле и То ма ше вић Ђу ро – да ли су сле де ћи за јед нич ки ис каз:

„Од мах на кон ус по ста ве Не за ви сне др жа ве Хр ват ске по ја ви ли су 
се у Ја се нов цу уста ше. У уста шке ре до ве сту пи ли су ве ћи на до ма ћих 
Хр ва та под вод ством Ви да ко вић Ни ко ле, зе мљо рад ник из Ушти ца, крај 
Ја се нов ца. Овај Ви да ко вић об на ша част уста шког та бор ни ка, а ујед но и 
оп штин ског на чел ни ка у Ја се нов цу. Уста ше су по че ле од мах про го ни ти 
Ср бе.

Два до три да на на кон ус по ста ве Не за ви сне др жа ве Хр ват ске 
(април 1941) уста ше су за тво ри ле Ке ли ћа Ла за ра, оп штин ског бе ле жни-
ка у пен зи ји у Ја се нов цу. Ње га су не ко вре ме др жа ли у за тво ру и та мо 
зло ста вља ли, а за тим су га пу сти ли ку ћи. На 1. ју на 1941. го ди не уве че 
уста ше су по тре ћи пут за тво ри ли на ве де но га Ке ли ћа Ла за ра. Ту исту 
ве чер за тво ри ли су још: Дра чу Ми ла на, зва нич ни ка шум ске упра ве; Ћу-
ка лац Ђу ру, лу га ра; Гру ји чић Ђу ру, тр гов ца, те Ра ши нац Јо ву, лу га ра. 
Пр ва че тво ри ца су из Ја сен ов ца, а по то њи је из Ушти це крај Ја се нов ца. 
Уста ше су исте но ћи на ве де ну пе то ри цу Ср ба из ве ли из за тво ра и до ве-
ли на оба лу ре ке Са ве крај Ја се нов ца, где су их уби ли и њи хо ве ле ше ве 
ба ци ли у во ду. Ћу ка лац Ђу ро је био са мо те же ра њен у но гу, па се је 
пли ва њем спа сао из во де и до шао ку ћи, те ис при чао шта се је до го ди ло 
ње му и ње го вим дру го ви ма. Он се је по сле то га крио пред уста ша ма у 
Бо сни, где се је ле чио, а по сле је пре шао у  Ја се но вац. На 8. ма ја 1942. 
го ди не уста ше су га про на шли у шта ли јед но га Хр ва та, где је био са кри-
вен и та мо га уби ли.

Су тра дан, тј. На 2. ју на 1941. го ди не по ро ди це уби је них Ср ба, не 
зна ју ћи за то (да су по би је ни), до не ли су им у оп шти ну хра ну, а оп штин-
ски на чел ник на ве де ни Ви да ко вић Ни ко ла, ка зао је тим по ро ди ца ма да 
су Нем ци на ве де не Ср бе пре у зе ли и от пре ми ли у Не мач ку.

Ова уби ства из вр ши ли су: Ви да ко вић Ни ко ла, оп штин ски на чел-
ник; Ра ка рић Кар ло, оп штин ски стра жар; Дра гић Иван, оп штин ски стра-
жар; Дра гић Ми јо, се љак и за ме ник оп штин ског на чел ни ка; Ра ка рић Ма-
ти ја, зе мљо рад ник; Цвет ко вић Иван, зе мљо рад ник – сви из Ја се нов ца, те 
Шим чић Пе тар, те Ју го вић Стје пан, зе мљо рад ни ци из Ушти це. Иа ко су 
уби це чи та вој оп шти ни би ле до бро по зна те, ни ко ни ка кве ис тра ге о то ме 
ни је во дио.
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Још у ме се цу ма ју 1941. го ди не уста ше су за тво ри ли око 100 Ср ба 
се ља ка из оп шти не Ја се но вач ке под из ли ком да има ју скри ве но оруж је. 
Др жа ли су их не ко ли ко да на у за тво ру, а за тим их пу сти ли ку ћи, на кон 
што им је сва ки од њих мо рао по ло жи ти ста но ви ту сво ту нов ца. Сва ки је 
мо рао пла ти ти уста ша ма дви је хи ља де ди на ра, већ пре ма сво јем имов-
ном по ло жа ју. И ми смо би ли та да за тво ре ни и мо ра ли смо се из за тво ра 
ис ку пи ти. По сле то га сви ми Ср би из Ја се но вач ке оп шти не мо ра ли смо 
ићи 14 да на на при си лан рад. По пра вља ли смо пут крај оба ле ре ке Са ве. 
Хр ва ти ни су мо ра ли по пра вља ти тај пут. По што смо по пра вља ли на ве-
де ни пут, мо ра ли смо ићи сви ра ди ти пољ ске по сло ве Хр ва ти ма, а то су 
мо ра ле чи ни ти и на ше по ро ди це. Сав овај по сао мо ра ли смо оба вља ти 
за ба да ва и о на шем тро шку. Чак смо се мо ра ли и са ми хра ни ти, те се ме 
им да ва ти.

У ме се цу ав гу сту 1941. го ди не срео је уста ша Бр нић Јо во, зва ни 
„Ча чун“, на пу ту у Ја се но вац Јак ши ћа Или ју, же ље зни ча ра из Ушти це, 
ко је га је до вео у уста шки ло гор и ту га је уста ша Бр нић са оста лим уста-
ша ма стра шно зло ста вљао. Уста ше су ово ме Јак ши ћу са кли је шти ма ки-
да ли ко ма де ме са са те ла. Јак шић је та ко 4 да на  био зло ста вљан у уста-
шком ста ну, и од зло ста вља ња за до био је ве ли ке ра не по чи та вом те лу. 
На кон ужа сног му че ња од 4 да на, уста ше су Јак ши ћа из уста шког ста на 
из ба ци ли на ули цу у бла то. Јак шић је остао ле жа ти у бла ту, јер од за-
до би је них по вре да ни је мо гао ићи. Слу чај но је ту да про ла зио Рас то вац 
Бог дан, зе мљо рад ник из Ушти це, и он је Јак ши ћа од не сао ку ћи. По сле 
то га је Јак шић 8 ме се ци од ле жао у кре ве ту.

У ме се цу сеп тем бру 1941. го ди не уста ше су ухва ти ле Бо жи чи ћа 
Гој ка, сви ра ча из Ја се нов ца, ко је га су од ве ли у по ље зва но „ Броч ке Ја-
се ни не”, на ре ди ли му да сам ис ко па ја му, а за тим га уби ли и за ко па ли у 
ја му.

У ме се цу ок то бру 1941. го ди не про ва ли ле су уста ше по но ћи По-
зна но ви ћа Мој си ја, же ле зни ча ра из Ушти це, ко ји је баш ту исту ноћ до-
шао из слу жбе. Уста ше су По зна но вић Мој си ју и ње го вог си на Мар ка 
од ве ли у уста шки стан, где су их стра хо ви то ту кли, а на кон то га Мој си ју 
су исту ноћ уби ли и за ко па ли у ба шти па ро хиј ског ста на, где се на ла зи 
уста шки стан, а ње го вог си на Мар ка од ве ли су у ло гор, у Кра пје, где је 
био три ме се ца, а на кон то га је пу штен ку ћи. Он је по нов но на 8. ма ја 
1942. го ди не ухап шен са оста ли ма и од ве ден у ло гор.

У ме се цу ја ну а ру 1942. го ди не про ва ли ли су уста ше по но ћи у ку-
ћу чић Ва се зе мљо рад ни ка из Ја се нов ца, и од ве ли ње га и ње го ву же ну 
Дра ги њу. Ње га су од мах исте но ћи уби ли у ло го ру Ја се но вац, а ње го ву 
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же ну су оте ра ли у ло гор у Ста ру Гра ди шку и о ње зи ној суд би ни се ви-
ше ни шта не зна. По сле то га уста ше су сву ње го ву имо ви ну опљач ка ли 
и пре ве зли у уста шки стан, а у ње го ву ку ћу усе ли ли су јед ног стра ног 
уста шу са по ро ди цом и тај уста ша и да нас ње го во има ње ужи ва.

У ме се цу ја ну а ру 1942. го ди не про ва ли ли су уста ше по но ћи у ку ћу 
Де до вић Кри сти не из Ја се нов ца, ста ри це од 70 го ди на, ко ја је са ма ста-
но ва ла у сво јој ку ћи. Уста ше су ову ста ри цу за кла ли и ње зин леш ба ци ли 
у Са ву, а ње зи ну имо ви ну опљач ка ли. У ме се цу ав гу сту 1941. го ди не па 
да ље, си ли ли су нас уста ше, уз пот по ру оп штин ских вла сти, да пре ђе мо 
у ри мо ка то лич ку ве ру, па да нам се по сле то га не ће ни шта до го ди ти. Сви 
Ср би из Ја се но вач ке оп шти не, да би спа си ли сво је жи во те, пре шли су 
на ри мо ка то лич ку ве ру, па та ко и ми. На ри мо ка то лич ки Бо жић (кра јем 
1941) мо ра ли смо се чи сто обу ћи и ићи у ри мо ка то лич ку цр кву, а пра во-
слав ни Бо жић ни смо сме ли сла ви ти. Уста ше и до ма ћи ри мо ка то ли ци су 
нас над зи ра ли, да ли сла ви мо про пи сно ри мо ка то лич ке све це, те да ли 
мо жда не сла ви мо пра во слав не све це. То је исто би ло и о Ус кр су (1942).

Про шле го ди не у је сен (1941) уста ше су по ру ши ле срп ско-пра во-
слав не цр кве у Ја се нов цу, Ушти ци, Хр ват ској Ду би ци, Ра ји ћу, Па кле ни-
ци, Гра ди ни, Оку ча ни ма, Бо ги ћев цу, Ср ти ћи ма, Но вој Гра ди шки и Нов-
ској.

Уста ше су ужа сно пљач ка ли Ср бе у Ја се но вач кој оп шти ни. Оти ма-
ли су но вац, ро бу, жи то, бра шно, маст, сир и све оста ло. У овом пљач-
ка њу Ср ба на ро чи то се ис та као уста ша Шим чић Пе тар, зе мљо рад ник 
из Ушти це. Он је за ла зио у срп ске ку ће и оти мао Ср би ма го тов но вац. 
Ако ко ји ни је имао но ва ца да му да де, он да је мо рао на ве сти име на оних 
Ср ба ко ји су про да ли бла го, или што дру го, па има ју но ва ца. Шим чић је 
он да од ла зио оним Ср би ма и оти мао од њих но вац. Осим то га Ср би су 
мо ра ли ње му за ба да ва ора ти, ко па ти, же ти, ко си ти и све пољ ске по сло ве 
му оба вља ти и то све о сво јој хра ни.

У но ћи од 5. на 6. ма ја 1942. го ди не уста ше су из обес ти пу ца ли у 
ме сту Ја се нов цу. Са пу ца њем на ста ви ли су и у но ћи од 6. на 7. ма ја, те 7. 
на 8. ма ја 1942. го ди не. На 7. ма ја 1942. год. у ве че уста ше су бло ки ра ли 
Ја се но вац и Ушти це, та ко да ни тко ни је мо гао иза ћи ван. За ово пу ца ње 
окри ви ли су Ср бе, што је ме ђу тим би ла лаж, јер од Ср ба ни ко ни је пу-
цао, а ни ти имао оруж ја. 

На 8. ма ја 1942. го ди не на па ле су уста ше на ку ћу Бо ро је ви ћа Јо ве, 
окри вљу ју ћи га да је он пу цао из сво је ку ће. Бо ро је вић је то по ри цао, 
бра не ћи се да он ни је пу цао, јер да не ма ни ти оруж ја у ку чи. Уста ше су 
та да уби ли на кућ ном пра гу Јо ва но ва си на Га вру, а Јо ва на су од ве ли у 
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ло гор у Ја се но вац и та мо га уби ли пред на шим очи ма, на кон што су га 
пре то га сва ко ја ко му чи ли. По сле то га исти дан од ве ли су у ло гор и чи та-
ву Јо ва но ву по ро ди цу, и то: сна ху Ма ру, те ње зи них тро је де це и њи хо ву 
ком ши ни цу Ви да ко вић Ан ђу. Јо ва но ва же на би ла је та да од сут на од сво-
је ку ће код сво је уда те ћер ке и та ко се спа си ла. По сле уби ства Јо ва но ва, 
уста ше су у ло го ру Ја се но вач ком одво ји ли сна ју Јо ва но ву, сна ју Ма ру и 
ње них тро је де це, и то: Ве лин ку, На ду и Сте ва на, те њи хо ву ком ши ни цу 
Ви да ко вић Ан ђу, те их све по кла ли, а њи хо ве ле ше ве су ба ци ли у пећ од 
ци гла не и та мо спа ли ли.

Исти тај дан, тј. 8. ма ја 1942. го ди не на ста ло је хап ше ње свих Срп-
ских по ро ди ца у Ја се нов цу, а за тим у Ушти ци. Та да смо ухап ше ни и ми 
и на ше по ро ди це. Ни су нам до зво ли ли да би ло што са со бом по не се мо, 
го во ре ћи нам да ће мо се од мах вра ти ти сво јим ку ћа ма. Све срп ске по ро-
ди це из ових два ју се ла от пре ми ли су уста ше у ло гор у Ја се но вац. Су тра-
дан, тј. На 9. ма ја 1942. го ди не одво ји ли су од нас же не и де цу и от пре-
ми ли их у ло гор у Ста ру Гра ди шку, а ми оста ли му шкар ци оста ли смо у 
ло го ру у Ја се нов цу. У ло го ру су нам уста ше од у зе ли сав но вац и дру ге 
ства ри, што су код нас на шли, па и хра ну ко ју смо са со бом по не ли. Ако 
је не тко имао још ко је оде ло код се бе и ру бље, и то су му од у зе ли. Ви де-
ли смо као су уста ше но вац, ко ји су код нас на шли и од у зе ли, те са то ве и 
но же ве, по хлеп но тр па ли у сво је џе по ве.

На кон што су уста ше све Срп ске по ро ди це из Ја се нов ца и Ушти це 
от пре ми ли у ло го ре, за шли су по срп ским до мо ви ма и пљач ка ли све што 
су та мо на шли. По сле то га су све на ше ку ће за пе ча ти ли.

У ло го ру у Ја се нов цу оста ли смо до 17. ма ја 1942. го ди не ка да смо 
от пре мље ни у Зе мун. За вре ме на шег бо рав ка у ло го ру у Ја се нов цу би-
ло је слу ча је ва уби ја ња. Уста ше су на ро чи то уби ја ли му шкар це ста ре и 
за рад не спо соб не, као и оне ко ји су има ли ка ко ве те ле сне ма не. Та ко су 
уста ше уби ли у то вре ме Рај че ви ћа Са ву, зе мљо рад ни ка из Ја се нов ца, 
ста рог пре ко 70 го ди на; Ри сти ћа Ни ко лу, зе мљо рад ни ка из Ја се нов ца, 
ко ји је та ко ђер био стар пре ко 70 го ди на. Иза нас је оста ло у Ја се нов цу 
још око 20 ста рих и за рад не спо соб них љу ди, за ко је ми не зна мо шта је 
са њи ма би ло, али ве ру је мо да су и они уби је ни, јер ни су би ли спо соб ни 
за рад, а уста ше твр де да у уста шкој Хр ват ској не сми је жи ве ти ни ко ко 
ни је спо со бан за рад. Док смо бо ра ви ли у ло го ру у Ја се нов цу уста ше су 
нас ту кли. Ме ђу оста лим уста ша ма ту као нас је и је дан му сли ман из Бо-
сне, об у чен у уста шку уни фор му, ко ји је имао нај ви ше 15 го ди на, а ка да 
нас је ту као на зи вао нас је „кур ви но ко пи ле“.

На ше по ро ди це, тј. на ше же не и де ца от пре мље ни су још на 9. ма ја 
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1942. го ди не у ло гор у Ста ру Гра ди шку и ми о њи хо вој суд би ни ни шта 
не зна мо. Се ла Ја се но вац и Ушти це та ко су по уста ша ма пот пу но очи-
шће ни од Ср ба. На ша имо ви на је пот пу но упро па шће на, за на ше по ро-
ди це ни шта не зна мо.

У Зе му ну смо би ли сме ште ни у ба ра ке на сај ми шту и да нас смо из 
Зе му на пре ве де ни у Бе о град. 

Осо би то су се ис та кли у про го ну Ср ба и као уста ше: Ви да ко вић 
Ни ко ла, зе мљо рад ник из Ушти це, оп штин ски на чел ник у Ја се нов цу и 
уста шки та бор ник; Дра гић Ми јо, зе мљо рад ник; Ра ка рић Ма те ја, зе мљо-
рад ник, и ње гов брат Кар ло, оп штин ски стра жар; Па јор Иван, бер бе рин; 
Цвет ко вић Иван, зе мљо рад ник; Ка ту шић Ми јо, зе мљо рад ник; Кр нић Јо-
зо, и ње гов брат Ми јо, зе мљо рад ник; Мач ко вић Бал та зар, зе мљо рад ник; 
Да мја но вић Ан тун, зе мљо рад ник; Ра ка рић Ђу ро, опан чар; Дра гић Ан-
тон, оп штин ски пи сар; Дра гић Иван, оп штин ски стра жар; Дра гић Ђу-
ро, зе мљо рад ник; Ка ту шић Пе тар, зе мљо рад ник; Ка ту шић Фло ри јан, 
зе мљо рад ник; Ши мић Ђу ро, зе мљо рад ник; Мач ко вић Ма ти ја, лу гар; 
Ја њу шић Ми лан, лу гар; Ју го вић Ђу ро, лу гар; Ре бро вић Мир ко, ко вач; 
Ше по вић Ми јо, зе мљо рад ник; Дра гић Сти по, обу ћар; Пик ти ја Ма то, 
обу ћар; Дра гић Ма јо, кро јач; Ја њу шић Ми лан, же ле зни чар; Ка ту шић 
Мир ко, зе мљо рад ник; Ше по вић Ђу ро, зе мљо рад ник; Пик ти ја Ни ко ла, 
ре ме нар, те ње гов син Ни ко ла; Ши мић Фра њо, зе мљо рад ник; Ка ту шић 
Пе тар зва ни „Ма ли“; Ка ту шић Сти по, зе мљо рад ник; Дра гић Сти по, обу-
ћар; Дра гић Еме рик, зе мљо рад ник; Дра гић Мар ко, зе мљо рад ник; Ма ти-
ја ше вић Пе тар, зе мљо рад ник; Фокт Стје пан, бив ши оп штин ски пи сар; 
Фокт Ми јо, же ље зни чар; Ђи лас Или ја, же ље зни чар; Фокт Дра ган, по-
ли циј ски стра жар у За гре бу; Ђи лас Фа би јан, те ње гов син Пе тар, зе-
мљо рад ни ци; Цвит ко вић Стје пан, зе мљо рад ник; Ре бро вић Пе тар, ко вач; 
Дра гић Мар тин, зе мљо рад ник; Ше по вић Ни ко ла, зе мљо рад ник – сви из 
Ја се нов ца. За тим Шим чић Пе тар, Че ви зо вић Вин ко, Ју го вић Стје пан, 
Ју го вић Мар тин, Ју го вић Ми јо, Ју го вић Пе тар, Ар ча бић Стје пан, Шим-
чић Ни ко ла, те ње гов син То мо, Шан тић Му јо, Ви да ко вић Ма те, Шан тић 
Па вао, Тур чић Ан дри ја, Тур чић Стје пан, Шим чић Кар ло, Ло врић Адам, 
Шим чић Стје пан – сви зе мљо рад ни ци из Ушти це, те Ју рић Ми јо, же ље-
зни чар из Ушти це.

По ка за ли су се као при ја те љи Ср ба и спа са ва ли нас, ко ли ко год су 
мо гли: Ше по вић Ан тон, оп штин ски бе ле жник из Ја се нов ца; Ланг Ни ко-
ла, зе мљо рад ник из Ја се нов ца; Ма ти ја ше вић Ми јо, те Ка ту шић Стан ко, 
зва ни „Ми лош“, оба из Ја се нов ца зе мљо рад ни ци, Мач ко вић Ђу ро мла-
ђи, та ко ђер зе мљо рад ник из Ја се нов ца, те Ју го вић Ма то, Шим чић Вин-
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ко, Шим чић Лу ка, зе мљо рад ни ци из Ушти це.
Дру го нам ни је по зна то, а на ис ка за но и про чи та но нам мо же мо се 

и за кле ти.
(Унаставкуследе23потписа)

Сле де ћег да на, 2. ју ла 1942. го ди не да ли су из ја ву у Ко ме са ри ја-
ту за из бе гли це у Бе о гра ду још 35 Ср ба, зе мљо рад ни ка из Ја се нов ца и 
Ушти це, на гла сив ши да при хва та ју као исти ни ту за пи снич ку из ја ву 23 
Ср ба из Ја се нов ца и Ушти це, до да ју ћи сле де ће:

„Уо чи Све тог Са ве о.г., тј. на 26. ја ну а ра 1942. го ди не, око 4 са та 
по сле под не, до пре ми ли су уста ше у Ја се но вац са во зом 495 же на и де-
це. По но шњи су де ћи, из гле да ло је да су ове же не и де ца до пре мље ни у 
Ја се но вац из Бо сне. Ове же не и де цу уста ше су исту ве чер са же ље знич-
ке ста ни це про ве ли кроз ме сто Ја се но вац, од ве ли до ре ке Са ве, пре ве ли 
пре ко за ле ђе не ре ке и од ве ли у се ло Гра ди ну, ко је се на ла зи на оба ли 
Са ве на бо сан ској стра ни. Ту су их уста ше исту ве чер за тво ри ли све у 
јед ну ве ли ку згра ду, а он да су ту згра ду за па ли ли и све су ове же не и де-
ца у овој згра ди по го ре ли. По сле то га из овог се ла до пи рао је смрад од 
го ру ћих ле ше ва још ду го вре ме.

Три да на по сле то га уве че око 8 са ти до пре ми ли су уста ше у Ја се-
но вац од не ку да (још) око 300 же на и де це. Ове же на и де ца би ли су сви 
на гра ђан ски оде ве ни, па ни смо мо гли по оде лу ра за зна ти од ку да су. Њих 
су уста ше исту ве чер и на исти на чин пре ве ли пре ко за мр зну те Са ве у 
се ло Гра ди ну, та мо их за тво ри ли у јед ну ку ћу и све их спа ли ли, и та да 
се је у Ја се нов цу чуо ја ук, ко ји је до пи рао из Гра ди не од не срет них же на 
и де це.

Око 15 да на по сле то га до пре ми ли су уста ше у Ја се но вац у 6 те-
рет них ва го на око 300 се ља ка из Бо сне. Ка ко је у то вре ме лед на Са ви 
већ се ото пио, то су уста ше ове се ља ке на ске ла ма пре ве зли из Ја се нов ца 
у на ве де но се ло Гра ди ну, та мо су их све са ма ље ви ма по би ли. Њи хо ве 
ле ше ве су ба ци ли у јед ну се љач ку шта лу, а по том шта лу за па ли ли.“

(Накрајуовеизјавеследепотписиових35СрбаизЈасеновцаи
Уштице)
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ДрНенадАНТоНиЈЕвић,музејскисаветник,научнисарадник
Му зеј жр та ва ге но ци да

Историјскесвеске као до при нос кул ту ри се ћа ња 
на стра да ње Ср ба у Ве ли ком ра ту 

Ап стракт: У ра ду је по ку ша но да се де таљ ни је пред ста ви ча со пис историјске
свеске, осно ван у Оде ље њу за исто ри ју Ан дри ће вог ин сти ту та у Ви ше гра ду (Ре пу бли-
ка Срп ска). Ча со пис је на стао у окви ру број них ак тив но сти и дру гих про је ка та по во дом 
обе ле жа ва ња 100. го ди шњи це од Ве ли ког ра та. Исто ри ча ри и дру ги на уч ни ци пре зен-
то ва ли су ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња, пу бли ко ва ли ар хив ску гра ђу, пред ста вља ли 
књи ге и из ло жбе и дру ге слич не по став ке о Ве ли ком ра ту и о уло зи срп ског на ро да у 
том свет ском су ко бу.

Кључ не ре чи: историјскесвеске, Ве ли ки рат, кул ту ра се ћа ња, Ср би ја, срп ски 
на род

Исто ри ча ри ма је по зна та чи ње ни ца да је оно што по сле из ве сног 
вре мен ског пе ри о да мо же са зна ти о не ка да шњим де ша ва њи ма са мо ма-
ли део оно га што се за и ста зби ва ло док је „оста ло“ осу ђе но на за бо рав, 
па се ми, у ства ри, бо ри мо про тив ам не зи је, а оп ста нак јед ног на ро да је, 
нај кра ће ре че но, уско по ве зан и са се ћа њем. Пам ће ње је, с тим у ве зи, 
у ко ре ну ства ра ња иден ти те та, по чев од ин ди ви ду ал ног, а увек уну тар 
од го ва ра ју ћег дру штве ног иден ти те та. Да је од у век знао, као што је то 
зна ла грч ка бо ги ња пам ће ња Мне мо си на1, шта је би ло, шта је сте и шта 
ће би ти, чо ве ку не би тре ба ло да се се ћа, не би био спо со бан за иш че ки-
ва ње, ни ти би осе ћао по тре бу да оста вља тра го ве по ко ји ма га „тра же“.2

Да ни ло Ша ре нац ука зу је да се кул ту ром се ћа ња, као на уч ном ди-
сци пли ном, ба ви ло ви ше до ма ћих и стра них на уч ни ка, на ро чи то у по-
след њим де це ни ја ма. Из раз „бум се ћа ња“ (memoryboom), под ра зу ме ва 

1 Мне мо си на је у грч кој ми то ло ги ји бо ги ња Ти тан ка и пред ста вља пер со ни фи-
ка ци ју пам ће ња и се ћа ња. Сма тра на је про на ла за чем је зи ка и ре чи.

2 Fer nan do Ka tr o ga, istorija,vremeipamćenje (pre ve la s por tu gal skog So nja Asa no-
vić To do ro vić), Clio, Be o grad 2011, стр. 14, 41.
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у том сми слу ве ли ко ин те ре со ва ње не са мо на у ке, већ и пре све га ши ре 
јав но сти за про шлост. Услед по ра ста бро ја ра до ва у ве зи са кул ту ром се-
ћа ња, та од ред ни ца по чи ње да до би ја и не га тив ну ко но та ци ју по мод не 
на уч не ди сци пли не.3 

Пре ма ми шље њу То до ра Ку љи ћа, кул ту ра се ћа ња уво ди пре ци-
зне кон цеп те ко ји по ма жу да љој ана ли зи до га ђа ја. Раз ли ку ју се пој мо ви: 
пам ће ње и се ћа ње. Пам ће ње та ко ни је са мо про сто скла ди ште ње ути са-
ка и зна ња, већ под ра зу ме ва да су они са гла сни у од ре ђе ном сми са о ном 
по рет ку, у скла ду са образ ци ма по на ша ња. Слич но, се ћа ње не зна чи не-
у тра лан при ступ ути сци ма из про шло сти, већ се увек по ла зи од са даш-
њи це и ак ту ел них по тре ба као кри те ри ју ма. Кул ту ру се ћа ња Ку љић де-
фи ни ше као збирнипојамзаознакусвеукупнененаучнејавнеупотребе
прошлости, а мо же се ре ћи и да је то међугрансканаучнадисциплина
којасебавитумачењемиобјашњењемразличитихобликачувањаиис
кривљавањапрошлости.4

Пре ма Пре дра гу Ло зу, по сма тра ње кул ту ре се ћа ња и пам ће ња тра-
жи при ступ ко ји пред ста вља мно го ви ше од исто ри о граф ске ана ли зе, а то 
зах те ва мул ти ди сци пли нар ност што об у хва та кул ту ро ло шке, по ли тич ке, 
дру штве не, ме ди цин ске, пси хо ло шке, не у ро ро ло шке, ли те рар не, вер ске и 
дру ге обла сти про у ча ва ња.5 Кул ту ра се ћа ња и пам ће ња у по след ње вре-
ме је су пој мо ви ко ји до жи вља ва ју „сво је вр сну де вал ва ци ју“ услед че стог 
спо ми ња ња тих пој мо ва, без пре ви ше основ них зна ња о њи ма.6

Ло зо на гла ша ва и по јам ку тур ног пам ће ња, не за ми слив без стра-
те ги је се ћа ња и за бо ра ва. Та чи ње ни ца, ка ко на во ди, од по себ не је ва-
жно сти у кон тек сту раз во ја мо дер ног схва та ња на ци је и иден ти те та. Ин-
сти ту ци о нал ни оби лик пам ће ња мо же мо услов но на зва ти и на мет ну тим 
пам ће њем, а за сно ван је на зва нич ној исто ри ји ко ја се учи и гло ри фи ку-
је. Ва жну уло гу у кул ту ри се ћа ња игра ели та из ве сног дру штва, од но сно 
ака дем ски и обра зов ни си стем.7

Се ћа ња из Ве ли ког ра та има ла су, ре кло би се, нео д го ва ра ју ћи 

3 Да ни ло Ша ре нац, Топ,војникисећање,првисветскиратуСрбији1914–2009, 
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град 2014, стр. 20 (у да љем тек сту: Д. Ша ре нац,н.д.,).

4 To dor Ku ljić, kultura sećanja,Teorijskaobjašnjenjaupotrebeprošlosti, Či go ja, 
Be o grad, 2006, str. 9–10.

5 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“, Годишњак заистраживање геноцида, св. 
11/1, Му зеј жр та ва ге но ци да, Спо мен-му зеј „21. ок то бар“, Бе о град –Кра гу је вац, 2019, 
стр. 271–272.

6 исто, стр. 273.
7 исто, стр. 278.
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трет ман у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Тач ни је, за вла дао је за бо рав. Пре ма 
Ша рен цу, не ко ли ко узро ка условило је ту по ја ву. У пр вом ре ду то су би-
ли нео р га ни зо ва ност рат них ве те ра на, су рев њи вост њи хо вих во ђа и ор-
га ни за ци ја, за тим се као бит ни фак то ри ис по ља ва ју и оп шта дру штве на 
и по ли тич ка не ста бил ност, али и огра ни че ност фи нан сиј ских ре сур са. 

Рат на де ша ва ња 1914–1945. и на зо ви ре во лу ци ја 1944. го ди не та-
ко ђе су ва жна зби ва ња кад је реч о се ћа њи ма на Пр ви свет ски рат. На-
и ме, та да је до шло до бри са ња се ћа ња, нпр. о ди на сти ји Ка ра ђор ђе вић. 
На стао је исто риј ски дис кон ти ну и тет и ство ре на мо гућ ност за по ја ву 
број них пра зни на у ко лек тив ном се ћа њу.8

Не ма ња Де вић, го во ре ћи о кул ту ри се ћа ња, ука зу је и да се чи та ва 
исто ри ја мо же по сма тра ти као не пре кид но стра да ње и спа се ње, па та ко 
и као „исто ри ја жр тве“. Жр тво ва ње, жр тва за од бра ну жи вот ног про сто-
ра и жи вот них иде а ла по ста је део срп ског иден ти те та. Ода бир не бе ског 
цар ства, нај пре као мит, по том и као за вет, део је кључ них мо ме на та из 
срп ске исто ри је. Од бра на иден ти тет ских за ве та, Све то сав ског и Ко сов-
ског, кроз ве ков ну бор бу за сло бо ду и не за ви сност, зах те ва ло је и ве ли ке 
срп ске жр тве.9 За исто риј ско пам ће ње тих жр та ва би ло је а и са да је сте, 
нео п ход но исто риј ско зна ње.10 Ау тор у ра ду на во ди и по дат ке о људ ским 
гу би ци ма Ср би је у Ве ли ком ра ту (вој ске и ста нов ни штва), ко ји су еви-
ден ти ра ни не по сред но на кон за вр шет ка ра та.11

Сто го ди шњи ца обе ле жа ва ња Ве ли ког ра та у све ту и код нас та-
ко ђе је ути ца ла на ин тен зив ни је при се ћа ње и пи са ње о Пр вом свет ском 
ра ту (1914–1918). У та квим ак тив но сти ма, по ред на уч них и кул тур них 
ин сти ту ци ја и уста но ва, зна чај ну уло гу има ју и дру ги сег мен ти дру штва, 
по пут штам пе и ин тер нет стра ни ца; по ме ни мо тек, на при мер днев ни 
лист политика из Бе о гра да и ру бри ку у том ли сту „100 го ди на од Ве-
ли ког ра та“. Ове но ви не сва ке су бо те (у штам па ном из да њу) и да нас на-
ставља ју да ре дов но об ја вљу ју исти ни те до га ђа је и не по бит не чи ње ни це 

8 Д. Ша ре нац, н.д., стр. 15–18.
9 Не ма ња Де вић, „Пр ви свет ски рат 1914–2014, Је дан при лог се ћа њу на жр тве“, 

летописМатицесрпске, књи га 493, све ска 6, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, јун 2014, стр. 
818 (у да љем тек сту: Н. Де вић, н.д.).

10 Н. Де вић, н.д., стр. 820.
11 Пре ма по да ци ма пред ста вље ним на Па ри ској ми ров ној кон фе рен ци ји 1919, 

Ср би ја је од 1914. до 1918. из гу би ла 1.247.435 осо ба, што је би ло 27,9% це ло куп не 
по пу ла ци је. Стра да ло је 402.435 офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка и 845.000 ци ви ла. 
Стра да ла је по ло ви на му шког ста нов ни штва у уз ра сту од 18 до 55 го ди на. Гро бо ви и 
по смрт ни оста ци срп ских вој ни ка на ла зе се у 18 др жа ва, у 1.815 гроб ни ца и на раз ли-
чи тим ло ка ци ја ма – Н. Де вић, н.д., стр. 819–820, 823.
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у ру бри ци „При че из Ве ли ког ра та“. На рав но, то ни су и је ди ни при ло зи 
овог ли ста о Ве ли ком ра ту.12 

Као при мер обе ле жа ва ња го ди шњи це Ве ли ког ра та у Ре пу бли ци 
Ср би ји ис ти че мо и мо ну мен тал ни из да вач ки про је кат из да вач ке ку ће 
Про ме теј из Но вог Са да и из да вач ке де лат но сти Ра дио-те ле ви зи је Ср би-
је из Бе о гра да, на сло вљен „Еди ци ја: Ср би ја 1914–1918“. Са мо у пе ри о ду 
од 2014. до 2017. го ди не, пу бли ко ва но је пр ви пут или у ре и зда њу чак 
50 ис так ну тих на сло ва о Ве ли ком ра ту, ме ђу ко ји ма су и де ла углед них 
ау то ра као што су Вла ди мир Ћо ро вић, Ан тон Хол цер, Бо жи ца Мла де-
но вић, Ста ни слав Сре те но вић, Ду шан Т. Ба та ко вић, Ђор ђе Стан ко вић, 
Ми лош Ко вић, Ви до је Го лу бо вић и дру гих.

Му зеј жр та ва ге но ци да из Бе о гра да, по за ко ну о осни ва њу те ин-
сти ту ци је, при ку пља чи ње ни це о стра да њу ста нов ни штва у 20. ве ку. У 
вре ме обе ле жа ва ња 100. го ди шњи це Ве ли ког ра та, али и ка сни је, Му зеј 
је при ре дио че ти ри из ло жбе и пу бли ко вао де сет мо но гра фи ја, днев ни ка, 
зби р ки до ку мен тар не гра ђе о до га ђа ји ма из по ме ну тог пе ри о да. Та ко ђе 
су та де ша ва ња пра ти ле и број не по став ке и про мо ци је књи га у јав но-
сти, не са мо у Бе о гра ду већ и у дру гим гра до ви ма, као и у елек трон ским 
и штам па ним ме ди ји ма. У Годишњакузаистраживањегеноцида ко ји 
Му зеј жр та ва ге но ци да об ја вљу је у са и зда ва штву са срод ном ин сти ту ци-
јом: Спо мен-му зеј „21. ок то бар“ из Кра гу јев ца, публиковани су и на уч ни 
ра до ви, до ку мен та и дру ги при ло зи о Бал кан ским ра то ви ма и Ве ли ком 
ра ту.13

12 Не над Ан то ни је вић, „Обе ле жа ва ње 100. го ди шњи це Ве ли ког ра та у ли сту 
`Политика` у ру бри ци `100 го ди на од Ве ли ког рата` – кул ту ра се ћа ња и још по не што“, 
збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 19. ма ја 2018. го ди не, Наукаистварност, 
том 1, Фи ло зоф ски фа кул тет Па ле, Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву, Па ле, 2019, стр. 
226–244.

13 Из ло жбе: 1. првиданвеликограта–28.јули1914, из ло жба при ре ђе на 2014;  
2. Р. А.Рајс–извештајиовеликомзлочину, из ло жба при ре ђе на 2014;. 3. Аустроугар
скизлочиниуочиипослеКолубарскебитке1914.године, из ло жба при ре ђе на 2014; 4. 
Албанскаголгота, из ло жба при ре ђе на 2016; Из да вач ка де лат ност: 1. СтрадањаСрба
сребреничкогкрајау20.вијеку, Те мат ски збо р ник ра до ва, Бе о град –Сре бре ни ца 2014 
(са и зда ва штво са Но вом Сре бре ни цом); 2. Ми лен ко Ми шо То до вић, Адресармртвих
Фочана, Бе о град –Фо ча, 2014 (са и зда ва штво са На род ном би бли о те ком Шкло пот ни-
ца); 3. Сла ђа на Бој ко вић, Ми ло је Пр шић, извештајиовеликомзлочину–Документи
оаустроугарским злочинимауочии за времеЦерскебитке, Бе о град 2014; Сла ђа на 
Бој ко вић, Ми ло је Пр шић, Ра до ван Пи ли по вић, извештајиовеликомзлочину2,Доку
ментиоаустроугарскимзверствимауочиипослеКолубарскебитке, Бе о град 2014; 
Фра њо Фа би ја нец, ЖртвеселаБежанијеусветскимратовима, Бе о град 2016; Ми ло-
рад Ра дој чић, осечанскикрајуратовима1912–1918.Ратнежртве, Осе чи на –Бе о град 
2018 (са и зда ва штво са На род ном би бли о те ком Осе чи на); Ни ко ла Ту бић, Записишид
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***
Сто го ди шњи цу Ве ли ког или ти Пр вог свет ског ра та обе ле жи ло је 

са ви ше ра зно вр сних ак тив но сти и Оде ље ња за исто ри ју Ан дри ће вог 
ин сти ту та у у Ви ше гра ду. У окви ру Оде ље ња за исто ри ју Ан дри ће вог 
ин сти ту та,  2. де цем бра 2013. го ди не, фор ми ран је на уч ни од бор за обе-
ле жа ва ње 100. го ди шњи це Пр вог свет ског ра та. У Од бор су име но ва ни: 
Емир Ку сту ри ца, ди рек тор Ан дри ће вог ин сти ту та, Олег Ру дољ фо вич 
Ај ра пе тов, Мо сков ски др жав ни уни вер зи тет, Све то зар Ра јак, Лон дон ска 
шко ла за еко но ми ју и по ли тич ке на у ке, Ми ро слав Пе ри шић, ди рек тор 
Ар хи ва Ср би је, Ми ро слав Јо ва но вић, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те-
та у Бе о гра ду и Иван Об ра до вић, се кре тар Од бо ра. При ли ком де фи ни-
са ња про гра ма обе ле жа ва ња 100. го ди шњи це Ве ли ког ра та, пред ви ђе но 
је ви ше раз ли тих ма ни фе ста ци ја и ак тив но сти: из ло жбе, струч ни ску-
по ви, из да вач ки про јек ти, до ку мен тар ни фил мо ви, умет нич ки про јек-
ти, филм ски фе сти ва ли. Основ ни при ступ обе ле жа ва њу био је усме рен 
према све о бу хват ном са гле да ва њу узро ка Пр вог свет ског ра та, са гле да-
ва њу ње го вог то ка и по сле ди ца. На ме ра Од бо ра је би ла да на уч не исто-
риј ске исти не бу ду пре зен то ва не на увид гра ђа ни ма и до ступ не сва ком 
ко же ли да те исти не са зна. Од бор је се би по ста вио за циљ да раз ја сни 
и упо зна све за ин те ре со ва не са ма ње по зна тим чи ње ни ца ма бит ним за 
пре лом не тре нут ке ра та. Уста но вљен је и ка лен дар ак тив но сти и до не та 
од лу ка о фор ми ра њу ме ђу на род ног са ве та у чи јем  би  са ста ву би ли во-
де ћи свет ски струч ња ци за исто ри ју Пр вог свет ског ра та. Ме ђу пла ни ра-
ним ак тив но сти ма би ло је пред ви ђе но и да Од бор упо зна ши ру јав ност 
са исто риј ским са др жа ји ма на те му Пр вог свет ског ра та и по сред ством 
од го ва ра ју ћењг бил те на Ан дри ће вог ин сти ту та.14

У историјскимсвескама ви ше исто ри ча ра и дру гих ис так ну тих 
ау то ра об ја ви ло је на уч не члан ке, пи са не на осно ву ис тра же них исто риј-
ских из во ра пр вог ре да, ар хив ске гра ђе, штам пе, ли те ра ту ре; об ја вље ни 
су и освр ти на књи ге и из ло жбе, као и при ка зи тих де ла, уз дру ге слич не 
при ло ге (тран скрип ти ин тер вјуа, окру глих сто ло ва, раз го во ра и слич но). 
У ви ше при ло га ау то ри су пу бли ко ва ли ма ње по зна ту гра ђу (из ар хив-
ских фон до ва и зби р ки) што се од но си ла на оно вре ме ну штам пу.

Ау то ри чла на ка, при ре ђе них исто риј ских из во ра и штам пе, освр-

скогписараувихоровимадвасветскарата, при ре ди ла Сло бо дан ка Дан ка Ко ја ди но-
вић, Бе о град 2018; Фра њо Фа би ја нец, РатнежртвенасељаСурчину20.веку, Бе о град 
2020; Ми ло рад Ра дој чић, Мионичаниуратовима,1912–1918,поменикжртвама, Ми-
о ни ца –Бе о град 2020 (са и зда ва штво са Би бли о те ком „Ми ло ван Гли шић“, Ми о ни ца).

14 „Са оп ште ње Оде ље ња за исто ри ју Ан дри ће вог ин сти ту та“, историјскесве
ске, број 1, 5. ја ну ар, 2014, стр. 6.
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та на књи ге и дру гих при ло га ана ли зи ра них у 32 бро ја историјскихсве
ски (од бро ја 1, ја ну ар 2014. до бро ја 32, ав густ 2016, Ан дри ћев ин сти-
тут, Ан дрић град, Ви ше град) би ли су: Иван Об ра до вић, Бо ри во је Ми ло-
ше вић, Го ран Ми ло ра до вић, Ми ро слав Пе ри шић, Зо ран Јо кић, Све то зар 
Ра јак, Бран ко Бог да но вић, Је ли ца Ре љић, Алек сан дар Мар ко вић, Ра до-
ван Су бић, Ми ле Бје ла јац, Дра го мир Ан то нић, Ана Кос, Ни ко ла Хе ле та, 
Ми ло је Пр шић, Ја сми на Не дељ ко вић, Да ли бор Ден да, Ма ша Ми ло ра до-
вић, Бо шко М. Бран ко вић, Ра до ван Пи ли по вић, Ве ли бор Ви дић, Де јан 
Ри стић, Бо рис Су ба шић и Мо мир Нин ко вић.

У на шем ра ду по ку ша ли смо да бли же пред ста ви мо 12 при ло га 
чи ји су ау то ри и при ре ђи ва чи: Го ран Ми ло ра до вић, Бран ко Бог да но вић, 
Дра го мир Ан то нић, Ра до ван Пи ли по вић, Ве ли бор Ви дић (два при ло га), 
Де јан Ри стић (три), Бо ри во је Ми ло ше вић, Мо мир Нин ко вић и Да ли бор 
Ден да.

Го ран Ми ло ра до вић пи ше о кон цен тра ци о ним ло го ри ма у кон-
тек сту исто ри је фе но ме на ма сов не изо ла ци је. Део тек ста од но си се на 
ло го ре у Ве ли ком ра ту ко је су фор ми ра ле Не мач ка и Ау стро-Угар ска. 
Са мо у Ау стро-Угар ској би ло је око 50 ло го ра, што је по да так на осно ву 
до са да шњих, не пот пу них ис тра жи ва ња. Не зна се ни та чан број ци ви-
ла ко ји су про шли кроз та стра ти шта, као и при бли жно та чан број Ср ба 
у њи ма. Сто ти не хи ља де ци ви ла би ло је ин тер ни ра но у тим ло го ри ма. 
По сто је про це не да је ви ше од 100.000 Ср ба по мр ло у ло го ри ма у Не-
мач кој и Ау стро-Угар ској. Уку пан број ло го ра ша и уку пан број умр лих 
мо гао би би ти и знат но ве ћи по што,какорекосмо, не по сто ји по у зда на 
еви ден ци ја. Рат на про па ган да Цен трал них си ла ни је пра ви ла раз ли ку 
из ме ђу Ср ба у Ср би ји и Ср ба у Ау стро-Угар ској. Сви Ср би су тре ти ра-
ни као опа сни по ли тич ки не при ја те љи, а Ср би ја је у рат ним пла но ви ма 
не при ја те ља би ла осу ђе на на не ста нак. У Ау стро-Угар ској је за бе ле же но 
и пре ва спи та ва ње срп ске де це у ло го ри ма. У ло го ру у ме сту Бра у нау на 
Ину, у Ау стри ји, по сто ја ла је тзв. срп ска деч ја за ро бље нич ка шко ла у ко-
јој су на став ни је зи ци би ли хр ват ски и не мач ки. Ло го ри ни су би ли са мо 
сред ство за бор бу про тив од ре ђе них по ли тич ких иде о ло ги ја, не го и за 
бор бу про тив чи та вих на ро да, без об зи ра на ста тус, уз раст и пол за то че-
ни ка. У ло го ри ма су, као што смо на ве ли, би ли и срп ски ци ви ли и срп-
ски рат ни за ро бље ни ци. Сма тра се да су Нем ци, Ау стро у га ри и Бу га ри 
за ро би ли до кра ја 1915. го ди не око 166.000 срп ских вој ни ка – 93.500 их 
је јо би ло у жи во ту кра јем 1917. го ди не. Ве ли ку смрт ност узро ко вао је 
не људ ски трет ман над срп ским бор ци ма, по што су не при ја тељ ске сна ге 
пре ма њи ма на сту па ле зве р ски и да ле ко ис под од ред би што их про пи су-
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је Же нев ска кон вен ци ја за за шти ту рат них за ро бље ни ка.15

О пр вим жр тва ма Ве ли ког ра та, ко је су па ле у Бе о гра ду пр вог 
да на на па да Ау стро-Уга р ске на Ср би ју, 28. ју ла 1914. го ди не, пи сао је 
Бран ко Бог да но вић. Ау тор на во ди и фор ма ци је на су прот ста вље ним 
стра на ма. На ау стро у гар ској стра ни то су би ли штаб, 2, 3. и 4. ба та љон 
69. пе ша диј ског пу ка из из ве сне ма ђар ске жу па ни је. На срп ској стра ни 
гра ни цу дуж Са ве и Ду на ва бра ни ли су 3. ба та љон 7. пе ша диј ског пу ка 
тре ћег по зи ва, ста нич ни ба та љон, пон то нир ско-ми нер ска че та 1. ин же-
ње риј ског ба та љо на, че ти ри че те бе о град ске по ли циј ске жан дар ме ри је, 
две че те ноћ них стра жа ра, фи нан сиј ска стра жа Ца рин ске упра ве Ми ни-
стар ства фи нан си ја, при пад ни ци Ви те шког дру штва „Ду шан Сил ни“ и 
чет нич ки од ред од 400 љу ди, под ко ман дом ма јо ра Во ји сла ва Тан ко си ћа. 
На да љи раз вој до га ђа ја у пр вим са ти ма ра та ути цао је зна чај реч них ко-
му ни ка ци ја за обе за ра ће не стра не, због до ту ра рат ног ма те ри ја ла, хра не 
и по пу не тру па. Ау стро у гар ска Ду нав ска фло ти ла сту пи ла је у на пад и 
пре зва нич не об ја ве ра та. Ср би ја ни је би ла у ста њу да пру жи аде ква тан 
од го вор јер ни је рас по ла га ла реч ном рат ном фло ти лом. Срп ске сна ге би-
ле су огра ни че не на деј ство са коп на. На ле вој оба ли Са ве, из ро во ва 
су пе ша диј ском ва тр ом деј ство ва ли при пад ни ци 68. пу ка ау стро у гар ске 
вој ске. Је дан од ме та ка је у не по сред ној бли зи ни же ле знич ког мо ста, код 
„Пр ве пар не стру га ре Ду ша на Си ро та но ви ћа“ (на Топ чи дер ском дру му 
код Се ња ка), око 23.30, 28. ју ла 1914. усмр тио Ду ша на (Ива) Ђо но ви ћа, 
слу жбе ни ка ди рек ци је Срп ских др жав них же ле зни ца и при пад ни ка Тан-
ко си ће вог чет нич ког од ре да. Ђо но вић се во ди као пр ва жр тва Ве ли ког 
ра та. Не где пред зо ру 29. ју ла, па ла је и пр ва жр тва и на стра ни Цен трал-
них си ла у Ве ли ком ра ту. Реч је о Па лу Ко ва чу, ау стро у гар ском вој ни ку 
ма ђар ске на ци о нал но сти, при пад ни ку 2. оде ље ња 11. че те 3. ба та љо на; 
по смрт но од ли ко ва ном брон за ном ме да љом за хра брост.16

Дра го мир Ан то нић је при ре дио два се ћа ња са вре ме ни ка Ве ли ког 
ра та, јед ног вој ни ка и јед ног ци ви ла (же не). Днев нич ке за бе ле шке во дио 
је Ве ли сав Ве љо Да ни чић; пу бли ко ва не су под на сло вом Забелешке–
ратнидневник на 82 стра не, 2009. го ди не и об ја вље не у са рад њи Му зе ја 
руд нич ко-та ков ског кра ја из Гор њег Ми ла нов ца и Кул тур но-про свет не 
за јед ни це из Бе о гра да. Да ни чић, ро дом из се ла Слав ко ви це, под но Рај ца, 
био је уче сник бал кан ских ра то ва и Ве ли ког ра та. Та ко ђе је уче ство вао и 

15 Го ран Ми ло ра до вић, „Кон цен тра ци о ни ло го ри (исто ри ја фе но ме на ма сов не 
изо ла ци је)“, историјскесвеске, број 3, 15. март, 2014, стр. 38–39.

16 Бран ко Бог да но вић, „Пр ве жр тве Ве ли ког ра та“, историјскесвеске, број 7, 
ју ли 2014, стр. 16–20.
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у бит ка ма на Це ру и Ко лу ба ри. За бе ле шке је во дио од је се ни 1915. и од 
бо рав ка у Ни шу, до Све тог Или је 1916. ка да је при спео у грч ки град Лу-
тру, где је упу ћен на слу жбу у бол нич ку че ту. Ода тле је по слат у про бој 
Со лун ског фрон та и ка сни је при спео у сло бод ну Ср би ју. У днев нич ким 
за бе ле шка ма Ве ли сав Да ни чић пи ше о по вла че њу срп ске вој ске пре ко 
Ал ба ни је, до ла ску на оба лу Ја дран ског мо ра, о сво јој вој ној слу жби у са-
ни те ту (као бол ни чар), у тра ја њу од пет ме се ци, у фран цу ској бол ни ци у 
ва ро ши ци Фер вил (где се опо ра вља ло 5.000 бо ле сних срп ских вој ни ка, а 
пре ма на во ди ма из бе ле шки умр ло их је 700), за тим о од ла ску у Би зер ту 
(Ту нис) и при пре ма ма за од ла зак у Грч ку, ка сни је на Со лун ски фронт.17

Дру га књи га ко јој је Ан то нић ука зу је па жњу је сте днев ник Слав-
ке Ми хај ло вић, об ја вљен 1955. го ди не, под на словом облацинадгра
дом, на 194 стра не. Ле кар ка Слав ка Ми хај ло вић пи ше о зби ва њи ма у 
Бе о гра ду за вре ме пр ве оку па ци је 1914. го ди не. У днев ни ку су опи са на 
пр ва бом бар до ва ња Бе о гра да ју ла 1914. го ди не, на са мом по чет ку ра та, 
од не мач ких мо ни то ра са Са ве и Ду на ва. Пр вог да на, ка ко сто ји, град је 
бом бар до ван од по дне ва до мра ка. По го ђе ни су згра де и дру ги објек ти 
око Са бор не цр кве. Из го ре ли су и ма га ци ни на же ле знич кој ста ни ци, 
елек трич на цен тра ла и во до вод. Град је остао без стру је и во де. Бол ни ца 
је би ла пу на ра ње них гра ђа на. Же не, де ца и дру ги ра ње ни ци опе ри са ни 
су при све тло сти све ћа ко је су др жа ли бол ни ча ри и лак ши бо ле сни ци. 
Бол нич ке со бе би ле су осве тље не кан ди ли ма. По ро ди ље са но во ро ђен-
ча ди ма у на руч ју би ле су, при род но, нај ви ше, уз не ми ре не. По ро ђа ји су 
оба вља ни у ку па ти ли ма, по што су ода је за по ро ђај би ле окре ну те пре-
ма Зе му ну, ода кле су упу ћи ва ни не при ја тељ ски кур шу ми. Је дан осмо-
го дишњи де чак био је ра њен у но гу, при ли ком бом бар до ва ња Дор ћо ла. 
Мај ка је до шла у бол ни цу да га по се ти, али је при ли ком из ла ска из згра-
де уби је на од ге ле ра гра на те, по ред са ме бол нич ке огра де. Од Сла ви је до 
Кнез Ми хај ло ве ули це ни је би ло згра де што ни је би ла по го ђе на. Те ра зи-
је и Ули ца Кра ља Ми ла на би ле су пре ко па не од гра на та. Оку па то ри су 
на кон бом бар до ва ња и ула ска у град опљач ка ли број не др жав не згра де 
и при ват не ку ће. Ћи ри ли ца је за бра ње на. Уни ште не су та бле на ко ји ма 
су би ла ис пи са ни ћи ри лич ни на зи ви ули ца. Пр ва оку па ци ја Бе о гра да је 
тра ја ла од 19. но вем бра до 3. де цем бра 1914. го ди не.18

Ра до ван Пи ли по вић ука зу је на ве о ма ва жну уло гу Ар хи ва Срп ске 
пра во слав не цр кве, на зна чај и вред ност ар хив ске гра ђе што се ту чу ва, 

17 „Пр ви свет ски рат у за бе ле шка ма са вре ме ни ка“`, историјскесвеске, број 8, 
ав густ 2014, при ре дио Дра го мир Ан то нић, стр. 44–45.

18 исто, стр. 46–51.
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са по себ ним на гла ском на исто риј ске из во ре о Ве ли ком ра ту.19 У при ло-
гу тек ста, пу бли ко ван је спи сак 365 ин тер ни ра них све ште ни ка СПЦ у 
ло го ри ма у Бу гар ској (у Ески – Џу ма ји, Бач ков ском ма на сти ру, по шта 
Ста ни ма ка, у Со фи ји) и Ау стро у гар ској (Не жи дер, Ашах, Бол до га сон, 
Хајн ри хгрин, Арад, Карлш тајн, Це глед). Ау тор при по ве да о стра да њи-
ма све ште ни ка СПЦ у Тре би њу (Ви дак Па ре жа нин), Ту зли (Пе тар Ла за-
ре вић), Ужи цу (Вељ ко Тан ко сић) у Ве ли ком ра ту... Ра зо ре ни су број ни 
цр кве ни хра мо ви у зо ни рат них деј ста ва. Звер ства пре ма ци вил ном ста-
нов ни штву су по чи ње на у Шап цу, Ло зни ци, Обре нов цу, Сме де ре ву, као 
и у дру гим ме сти ма.20

Ве ли бор Ви дић је у два бро ја историјских свески пред ста вио 
хе рој ску уло гу гра ђа на Ва ље ва, као ве ли ког бол нич ког цен тра у пр вим 
го ди на ма Ве ли ког ра та. Све до чи о збри ња ва њу ра ње ни ка, епи де ми ји пе-
га вог ти фу са, огром ном стра да њу и уми ра њу ци вил ног ста нов ни штва, 
о по мо ћи стра них ле ка ра и дру гог ме ди цин ског осо бља из са ве знич ких 
зе ма ља.21

Ни је би ло пла ни ра но да Ва ље во по ста не ве ли ки бол нич ки цен-
тар, као ни ме сто где ће би ти ста ци о ни ра на Вр хов на ко ман да срп ске вој-
ске јер се оче ки ва ло да ће се на прав цу пре ма Дри ни и Са ви во ди ти са мо 
ма ње бор бе. Ме ђу тим, упра во су прот но, до го ди ли су ве ли ки рат ни су-
ко би, пра ће ни не чу ве ним на си љем не при ја тељ ских вој ни ка над срп ским 
ста нов ни штвом. За вре ме Цер ске бит ке про це њу је се да је би ло ви ше од 
11.000 ра ње ни ка. Лак ше и ма ње ра не и по вре де ни су чак ни еви ден ти-
ра не. У Ср би ји је не до ста ја ло ле ка ра и дру гог ме ди цин ског осо бља, ле-
ко ва, са ни тет ске опре ме. Ста ње се не што по пра ви ло до ла ском ле ка ра из 
ино стран ства. Нај ве ћи те рет у струч ном и ор га ни за ци о ном по гле ду пао 
је на Окру жну бол ни цу у Ва ље ву и ње не ле ка ре Се ли ми ра Ђор ђе ви ћа и 
Аријуса ван Тин хо ве на; они су го то во без од мо ра пре гле да ли ра ње ни-

19 Про то кол о са рад њи Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не цр кве, 
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ар хи ва Ср би је пот пи-
сан 14. де цем бра 2007, пред ви ђао је да ар хив ску гра ђу цр кве ног по ре кла, ко ја је 1989/90. 
го ди не из не та из згра де Па три јар ши је срп ске и сме ште на на га ле риј ски про стор Цр кве 
Све тог Мар ка у Бе о гра ду, тре ба за шти ти ти, об ра ди ти и омо гу ћи ти њено ко ри шће ње у 
ис тра жи вач ке свр хе. На тај на чин на стао је Ар хив Срп ске пра во слав не цр кве, нај мла ђа 
кул тур на ин сти ту ци ја у СПЦ – Ра до ван Пи ли по вић, „Срп ска пра во слав на цр ква у Пр вом 
свет ском ра ту, но ва са зна ња“, историјскесвеске, број 21, сеп тем бар 2015, стр. 2.

20 исто, стр. 2–17.
21 Ве ли бор Ви дић, „Ва љев ска бол ни ца 1914/1915, Сли ке стра да ња и по ру ке ху-

ма но сти“, историјске свеске, број 21, сеп тем бар 2015, стр. 18–26; Ве ли бор Ви дић, 
„Ва љев ска бол ни ца 1914/1915, Сли ке стра да ња и по ру ке ху ма но сти“ (део дру ги), 
историјскесвеске, број 22, ок то бар 2015, стр. 8–17.
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ке у при јем ном, три ја жном цен тру, ука зи ва ли нео п ход ну пр ву по моћ, 
а по том их рас по ре ђи ва ли по оста лим бол ни ца ма. За јед но са број ним 
ра ње ни ци ма и из бе гли ца ма из Бо сне и Сре ма, у Ва ље во су би ле при сти-
гле и из бе гли це из ра том за хва ће ног под руч ја, Шап ца, Ло зни це и се ла 
из ме ђу Дри не и Са ве. Број ни гра ђа ни су све до чи ли о те шким зло чи ни-
ма ау стро у гар ских вој ни ка: о жи вим Ср би ма за па ље ним по за тво ре ним 
ку ћа ма, ве за ним за сто го ве се на и сла ме, о уби ја њу же на и де це, од во-
ђе њу у роп ство, о ло мље њу вра то ва за ро бље ним срп ским војн ци ма, си-
ло ва њи ма же на, де во ја ка и де вој чи ца. Пре жи ве ли све до ци твр ди ли су 
да су на ве де не зло чи не углав ном чи ни ли Хр ва ти и Ма ђа ри. О зло де ли ма 
су све до чи ли и број ни гро бо ви око ку ћа, по воћ ња ци ма, на пу те ви ма... 
Че сто су ко па не плит ке, при вре ме не ра ке, ка сни је пре тва ра не у стал на 
гро бља. Би ло их је на сва ком ко ра ку, и у Ва ље ву и око гра да. Не при-
ја тељ ска офан зи ва и по вла че ње срп ске вој ске до ве ли су до ева ку а ци је 
ста нов ни штва из Ва ље ва и бол ни ца из тог гра да. Ва љев ска окру жна бол-
ни ца ева ку и са на је за Ча чак, а по том за Ниш, ода кле је бол нич ко осо бље 
са Ру ском ми си јом из Ва ље ва пре ме ште но у За је чар.22

По вла че ње ау стро у гар ске вој ске по сле Ко лу бар ске бит ке и њен 
по раз у де цем бру 1914. го ди не, до во де до то га да је у Ср би ји остао ве-
ли ки број ау стро у гар ских за ро бље ни ка и ра ње ни ка. Рат и епи де ми ја пе-
га вог ти фу са опу сто ши ли су под руч је из ме ђу Дри не и Са ве. Сма тра се 
да је број умр лих срп ских вој ни ка у ва љев ским бол ни ца ма из но сио око 
3.500, ци ви ла око 4.000. Сто па смрт но сти из бе гли ца из Под ри ња, Бо сне 
и Сре ма та ко ђе је би ла ве ли ка услед гла ди, умо ра, бо ле сти и ра ња ва ња. 
У окол ним ва љев ским се ли ма ре ги стро ван је та ко ђе ве ли ки број жр та-
ва од по сле ди ца ра та и бо ле сти. Број не по ро ди це стра да ле су и у са мом 
гра ду. Ау стро у гар ски окру жни ле кар у Ва ље ву то ком оку па ци је Ју ли јус 
Рок сан дић у свом де таљ ном из ве шта ју о здрав стве ним при ли ка ма на вео 
је да је на ва љев ским гро бљи ма са хра ње но око 45.000 љу ди. Мно ги умр-
ли би ли су жр тве пе га вог и  тр бу шног ти фу са и ди зен те ри је. По себ но је 
би ло тра гич но што су од за ра зних бо ле сти уми ра ли и број ни до ма ћи и 
стра ни ле ка ри и чла но ви по моћ ног ме ди цин ског  осо бља. У но вој офан-
зи ви Не мач ке и Ау стро у гар ске 1915. го ди не, осла бље на срп ска вој ска, 
без по ло ви не сво јих нај бо љих вој ни ка, по ги ну лих у прет ход ној го ди ни, 
умр лих од ра на или бо ле сти, ни је мо гла да по но ви успе хе са Дри не, Це-
ра и Ко лу ба ре. Вој ска је би ла при ну ђе на на по вла че ње пре ма Ал ба ни ји, 
а за њом је ишао и део на ро да и ме ди цин ског осо бља. На кон по вла че ња 

22 Ве ли бор Ви дић, „Ва љев ска бол ни ца 1914/1915, Сли ке стра да ња и по ру ке ху-
ма но сти“, историјскесвеске, број 21, сеп тем бар 2015, стр. 18, 20, 25–26.
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срп ске вос ке, у Ва љев ској ре зер вној бол ни ци оста ло је не што ви ше од 
400 те шких ра ње ни ка са дво ји цом ле ка ра.23

Де јан Ри стић у ис тра жи вач ком ра ду пише о стра да њу кул тур не 
ба шти не Ср би је а са мим тим и нај зна чај ни је кул тур не ин сти ту ци је: На-
род не би бли о те ке Ср би је. Бал кан ске ра то ве и Пр ви свет ски рат, На род на 
би бли о те ка до че ка ла је у Ка пе тан Ми ши ном зда њу, где се на ла зи ла од 
1864. го ди не. У Ве ли ком ра ту је нај ве ћи део на ци о нал ног фон да (зва-
ни чан на зив зби р ки чу ва них у На род ној би бли о те ци Ср би је), од лу ком 
цен трал них др жав них вла сти дис ло ци ран у Ниш, Кру ше вац, Ко сов ску 
Ми тро ви цу и Ско пље. По сле оку па ци је Ср би је, не при ја тељ ске вла сти 
су за пле ни ле зна чај не сег мен те на ци о нал ног фон да и пре не ле их у Со-
фи ју, од но сно вра ти ле у Бе о град. Нај дра го це ни је би бли о теч ке је ди ни це, 
спа ко ва не у два по себ на сан ду ка, не ста ле су то ком је се ни 1915. го ди не 
у Кру шев цу. Ма њи део са др жа ја по ме ну та два сан ду ка про на ђен је у 
Не мач кој, по за вр шет ку Пр вог, од но сно Дру гог свет ског ра та и вра ћен у 
На род ну би бли о те ку Ср би је. Ва жно је на гла си ти да су ин те зив на не при-
ја тељ ска рат на деј ства од пр вог да на рат них су ко ба, уто р ка 28. ју ла 1914. 
го ди не, би ла усме ре на пре ма срп ској вој сци, али и пре ма ци вил ном ста-
нов ни штву, на се ље ним ме сти ма, при вред ним по стро је њи ма, ма те ри јал-
ним ре сур си ма, не по крет ној и по крет ној кул тур ној ба шти ни. Пр ву по-
рат ну го ди ну, по за вр шет ку Ве ли ког ра та, На род на би бли о те ка Ср би је 
до че ка ла је у за и ста ло шем ста њу. Њен рад је об но вљен кра јем 1918. го-
ди не. Зна чај ни де ло ви књи жног фон да би ли су уни ште ни, те шко оште-
ће ни или опљач ка ни. Про стор у бе о град ском Ка пе тан Ми ши ном зда њу 
ни је био упо тре бљив због ви ше стру ког не при ја тељ ског бом бар до ва ња. 
За хва љу ју ћи Јо ва ну Н. То ми ћу, исто ри ча ру и чла ну СА НУ и управ ни ку 
На род не би бли о те ке Ср би је (1903–1927), и по ред кон стант ног не ра зу ме-
ва ња и не бри ге др жав них вла сти, 1921. го ди не ко нач но је обез бе ђен аде-
ква тан про стор за На род ну би бли о те ку Ср би је. И дру ге зна чај не збир ке 
по крет не кул тур не ба шти не у Бе о гра ду пре тр пе ле су стра вич на стра да-
ња у Ве ли ком ра ту. По ред На род не би бли о те ке Ср би је слич на суд би на 
за де си ла је и На род ни му зеј, Др жав ни ар хив, Ет но граф ски му зеј...24

Бо ри во је Ми ло ше вић са чи нио је стру чан осврт на зна чај ну књи-
гу о зло чи ни ма над Ср би ма у Ве ли ком ра ту Ан то на Хол це ра Џелатов
смешак–непознатиратпротивцивилногстановништва. Глав на Хол-

23 Ве ли бор Ви дић, „Ва љев ска бол ни ца 1914/1915, Сли ке стра да ња и по ру ке ху-
ма но сти“, историјскесвеске, број 21, сеп тем бар 2015, стр. 8, 17.

24 Де јан Ри стић, „О стра да њу На род не би бли о те ке Ср би је у Пр вом свет ском 
ра ту и пр вим по рат ним по ку ша ји ма об но ве на ци о нал ног фон да“, историјскесвеске, 
број 23, но вем бар 2015, стр. 30–35.
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це ро ва те за што је обра зла же у сво јој књи зи би ла је сле де ћа: рат про тив 
ци вил ног ста нов ни штва на про сто ри ма Ау стро-Уга р ске не тре ба схва та-
ти тек као спон та ну и про ла зну по ја ву, већ као део рат не стра те ги је; рат 
про тив ци ви ла је та ко ђе био пла ни ран; зло чи ни про тив ци вил ног ста нов-
ни штва би ли су по сле ди ца на ре ђе ња ви ших ко ман ди и прет по ста вље них 
офи ци ра у ау стро у гар ској вој сци. Та ко ђе, ма сов на по гу бље ња ци ви ла су 
спро во ђе на као од ма зде због пре тр пље них по ра за у ра ту. Че сто се де-
ша ва ло да је ло кал но ста нов ни штво би ло при мо ра ва но да при су ству је 
по гу бље њи ма, а глав на свр ха та квих не чо веч них по сту па ка би ло је за-
стра ши ва ње. Фо то гра фи је по гу бље ња ци ви ла штам па не су че сто на по-
штан ским раз глед ни ца ма и ау стро у гар ски вој ни ци су мо гли да их ку пе у 
вој ним кан ти на ма и по ша љу сво ји ма као до пи сни цу са ра ти шта. Ве ша ла 
су би ла не ка вр ста сим бо ла на си ља у ис точ ним и ју го и сточ ним де ло ви ма 
Ау стро-Угар ске. Ге не рал Оскар По ћо рек био је нај од го вор ни ји за ма сов-
на ве ша ња ци ви ла у Бо сни и Хер це го ви ни, на ро чи то пра во слав них све-
ште ни ка, срп ских же на и де це. Хол цер је утвр дио да су рат на цен зу ра и 
про па ган да иш чи сти ле из из ве шта ја сва ки по мен ре пре си ја над срп ским 
ци ви ли ма. Сви ти зло чи ни пред ста вље ни су као ле ги тим не ка зне не ме-
ре про тив то бо жњих шпи ју на и из дај ни ка у ра ту. По сле за вр шет ка ра та 
та зло де ла ни су те мељ но ис тра же на. Из ре че но је тек не ко ли ко суд ских 
пре су да рат ним зло чин ци ма у Ау стри ји и Не мач кој, али ни јед на се ни је 
од но си ла на зло чи не по чи ње не над срп ским ци ви ли ма.25

Де јан Ри стић пред ста вља књи гу Ари ју са ван Тин хо ве на Стра
хотератауСрбији:Дневникратногхирурга, код нас об ја вље не у два 
из да ња, 2005. и 2016. го ди не. Овај рат ни хи рург бо ра вио је у Ср би ји за 
вре ме бал кан ских ра то ва. Овде је по но во сти гао по чет ком ле та 1914. го-
ди не. У Ва љев ској рат ној бол ни ци, Тин хо вен је ра дио као ру ко во ди лац 
оде ље ња за хи рур ги ју. Још пре Ар чи бал да Рај са ука зао је ме ђу на род ној 
јав но сти на зло чи не и окрут ност ау стр о у гар ских вој ни ка над срп ским 
ци ви ли ма на Бал кан ском фрон ту 1914. го ди не, то ком рат них зби ва ња на 
Дри ни, Це ру и Ко лу ба ри.26

Мо мир Нин ко вић ука зу је на стра ни ца ма историјских свески на 
зна чај ну и на уч но из у зет но вред ну књи гу Алек сан дра Лу ки ћа и Ми ро сла-
ве Ко ји ћа: Учешће1.300ђакакапларауКолубарскојбици.Усусретсто
годишњици(1914–2014),  об ја вље ну у Љи гу 2014. го ди не. Ау то ри књи ге 

25 Бо ри во је Ми ло ше вић, „Ан тон Хол цер, Џе ла тов сме шак – не по зна ти рат про-
тив ци вил ног ста нов ни штва 1914–1918“, историјскесвеске, број 23, но вем бар 2015, 
стр. 36–37.  

26 Де јан Ри стић, „Днев ник рат ног хи рур га Ари ју са ван Тин хо ве на“, историјске
свеске, број 27, март 2016, стр. 2–4.
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да ли су при каз бор би у Ср би ји 1914, од пр ве ве ли ке ау стро у гар ске офан-
зи ве по кре ну те у ав гу сту па до ве ли ке срп ске по бе де у Ко лу бар ској би-
ци сре ди ном де цем бра те го ди не. Ау то ри су на чи ном пред ста вља ња дих 
до га ђа ја омо гу ћи ли да се схва ти због че га је део омла ди не Ср би је по зван 
под оруж је, на фронт, и ка кву су уло гу и зна чај у бор би има ли. До не та 
је од лу ка да се сту ден ти и ђа ци свих шко ла до спе ли за вој ску по зо ву на 
обу ку за ста ре ши не у Ско пљу. По том су упу ће ни на фронт и уче ство ва ли 
су у Ко лу бар ској би ци. У књи зи су де таљ но при ка за не дру га и тре ћа ау-
стро у га р ска офан зи ва на Ср би ју, као и кри за срп ске вој ске што се очи та-
ва ло на мно гим по љи ма: не пре кид ни на па ди не при ја те ља, ис цр пље ност 
вој ни ка, ма сов но обо ле ва ње, ве ли ки број ра ње них и по ги ну лих, на ро чи то 
офи цир ског и под о фи цир ског ка дра...Сва та дешавања на не ки на чин све-
до чи о то ме за што је Вр хов на ко ман да срп ске вој ске од лу чи ла да сре ди-
ном но вем бра 1914. го ди не по ша ље у бор бу и скоп ске ђач ке че те. Ау то ри 
су на ве ли име на 22 по ги ну ла ка пла ра са те ри то ри је љи шке оп шти не, уз 
њи хо ве кра ће би о гра фи је. По је ди ни су пре ми ну ли од по сле ди ца ра ња-
ва ња „дум-дум“ ме ци ма, а и ве ли ки број је умро у бол ни ца ма од по сле-
ди ца раз ли чи тих ра на. У спи ску по ги ну лих на ве де но је да су стра да ли и 
Алек сан дар Ша ца Ла за ре вић, ака дем ски сли кар шко ло ван у Пра гу, и Ми-
лан По ро бић, сту дент пра ва и пе сник. Ђа ци -ка пла ри оли ча ва ју при мер 
жр тво ва ња за на род и др жа ву. Они су оба ви ли за да так ко ји им је за да ла 
Вр хов на ко ман да срп ске вој ске: по ди за ње мо ра ла и бор бе ног ду ха срп ске 
вој ске у вре ме Ко лу бар ске бит ке. То ком две не де ље бор би, погинуло је 
више од 400 младих каплара,више од трећине упућених на фронт,а још 
200 њих је би ло те шко ра ње но.27

Да ли бор Ден да у тек сту о Пр вој срп ској до бро во љач кој ди ви зи ји 
у бор ба ма у До бру џи 1916. го ди не, део ис тра жи ва ња по све тио је укуп-
ним стра да њи ма срп ског на ро да у Ве ли ком ра ту: бро ју жр та ва срп ске 
вој ске и дру гим гу би ци ма срп ског на ро да. По зи ва ју ћи се и на по дат ке 
про фе со ра Ђор ђа Стан ко ви ћа, об ја вље не 2011. го ди не (Ђор ђе Стан ко-
вић, „Ка ко је по че ла Ју го сла ви ја“, првисветскиратиБалкан–90го
динакасније, те мат ски збо р ник ра до ва, Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра-
жи ва ња, Бе о град, 2011. стр. 232–233), на во ди да је срп ска вој ска из гу би-
ла 371.000 вој ни ка, док је 114.000 бо ра ца би ло те шко ра ње но и трај но 
оне спо со бље но. Од 280.000 ин тер ни ра них ци ви ла срп ске на ци о нал но-
сти, у ло го ри ма је умр ло око 63.000 љу ди. Пре ма по пи су Ме ђу на род ног 

27 Мо мир Нин ко вић, „Ни ко ра ка на зад, Осврт на књи гу Алек сан дра Лу ки ћа и 
Ми ро сла ве Ко јић Учешће1.300ђакакапларауКолубарскојбици.Усусретстогоди
шњици(1914–2014), Љиг 2014, историјскесвеске, број 29, мај 2016, стр. 30–39.
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комитета Цр ве ног кр ста у Ср би ји је 58.000 де це оста ло без хра ни те ља. 
Кра јем 1914. и по чет ком 1915. го ди не од пе га вог ти фу са умр ло је 196.000 
ци ви ла и вој ни ка. У од ма зда ма оку па то ра, пре ма про це на ма и ис тра жи-
ва њи ма на те ре ну оба вље ним не по сред но по за вр шет ку Ве ли ког ра та, 
стра да ло је око 40.000 љу ди. Исто вре ме но, тим бро је ви ма тре ба до да ти и 
жр тве срп ског на ро да у Ау стро-Угар ској, би ло ци вил ног ста нов ни штва, 
би ло вој ни ка на фрон то ви ма.28

Пи та ње срп ских до бро во љач ких је ди ни ца у Ру си ји и њи хо во 
уче шће на до бру џан ском фрон ту 1916. го ди не јед на је од ва жни јих ис-
тра жи вач ких те ма срп ске исто ри о гра фи је о Ве ли ком ра ту. Је ди ни це су 
по пу ња ва не срп ским/ју го сло вен ским до бро вољ ци ма из пре ко мор ских 
зе ма ља, до бро вољ ци ма – рат ним за ро бље ни ци ма у Ру си ји (при пад ни ци 
ау стро у гар ске вој ске ме ђу ко ји ма је нај ви ше би ло Ср ба из Бо сне и Хер-
це го ви не, Ли ке, са Ба ни је, Кор ду на, из Дал ма ци је, Сла во ни је, као и из 
ју жне Ма ђар ске, да нас се вер на срп ска по кра ји на Вој во ди на). Иде ју фор-
ми ра ња до бро во љач ких је ди ни ца по кре ну ли су Ср би из Ау стро-Уга р ске, 
од но сно за ро бље ни ци на ви ше раз ли чи тих ме ста у Ру си ји. То пи та ње 
ни су, да кле, по кре ну ле ни ру ска ни срп ска вла да, јер по ме ђу на род ном 
рат ном пра ву ни је би ло до зво ље но ан га жо ва ње рат них за ро бље ни ка у 
ра ту про тив фор мал но властите др жа ве.

Кра јем ма ја 1916. за вр ше но је фор ми ра ње Пр ве срп ске до бро-
во љач ке ди ви зи је. Ру ска вр хов на ко ман да до не ла је од лу ку да се та ди-
ви зи ја ан га жу је за јед но са тру па ма ру ске вој ске у До бру џи и с тим се 
сло жи ла и срп ска вла да. Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја ушла је у 
са став 47. ру ског кор пу са, 14. ав гу ста 1916. го ди не. На дан 6. сеп тем бра 
1916. број но ста ње би ло је 509 офи ци ра и 16.059 под о фи ци ра и вој ни ка. 
Ме ђу офи ци ри ма био је 56% Ср ба, а ме ђу под о фи ци ри ма и вој ни ци ма 
95% Ср ба. Глав ни про тив ник Ср би ма на до бру џан ском фрон ту би ла је 
бу гар ска вој ска. Бор бе у До бру џи тра ја ле су од кра ја ав гу ста до кра ја ок-
то бра 1916. го ди не. (Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја уче ство ва ла је 
у пет ве ли ких бо је ва). Укуп ни гу би ци ди ви зи је у опе ра ци ја ма у До бру џи 
би ли су 8.539 офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка – по ги ну ло је 755, ра ње но 
6.463, а не ста ло њих 1.321. Ди ви зи ја је по чет ком но вем бра 1916. ушла у 
са став Срп ског до бро во љач ког кор пу са, чи ји је штаб био у Оде си. Укуп-
на оце на је гла си ла да је та ди ви зи ја би ла јед на од нај бо љих са ве знич ких 
вој них фор ма ци ја.29

28 Да ли бор Ден да, „Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја у бор ба ма у До бру џи 
1916. го ди не“, историјскесвеске, број 31, јул 2016, стр. 8.

29 Да ли бор Ден да, „Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја у бор ба ма у До бру џи 
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Де јан Ри стић у још јед ном при ло гу у историјским свескама, 
осветља ва не по зна ту при чу о за ро бље ним срп ским вој ни ци ма што су се 
на кон осло ба ђа ња из не мач ких за ро бље нич ких ло го ра, на шли на те ри то-
ри ји Хо лан ди је (1917–1919).30 Од укуп но 4.316 Ср ба по сле осло бо ђе ња из 
не мач ких ло го ра у Хо лан ди ји на кра ју Ве ли ког ра та и не по сред но на кон 
ње го вог за вр шет ка умр ло је њих 91, од по сле ди ца прет ход ног ра ња ва ња, 
не ху ма ног трет ма на, ис цр пље но сти и шпан ског грознице. Нај ве ћи број 
стра да лих, 86, пре ми нуо је од 11. ја ну а ра до 7. фе бру а ра 1919. го ди не од 
по сле ди ца пан де ми је „шпањолке“. Сви су са хра ње ни у Хо лан ди ји, у сле-
де ћим ме сти ма: Бар не велд (Гар де рен, 29), Нај ме ген 21, Ло не кер (Ен ше-
де, 17), Дор дрехт 15, Хен ге ло три Ро тер дам два, Бор гер два, Амер сфорт 
је дан и Нив Берт је дан. На кра ју ис црп ног тек ста об ја вљен је и спи сак 
срп ских вој ни ка умр лих и са хра ње них у Хо лан ди ји, а ка сни је са хра ње-
ним у Спо мен-ко стур ни ци у Јин дри хо ви ца ма (Че хо сло вач ка Ре пу бли ка, 
да нас Че шка Ре пу бли ка).31 Кра ље ви на Ју го сла ви ја из гра ди ла је тај ме мо-
ри јал ни ком плекс 1931, а осве штан је 1932. го ди не. До 1940. го ди не, ту 
јсу по хра ње ни посмртни остаци укуп но 7.569 рат ни ка (од то га 189 Ру са) 
стра да лих то ком Ве ли ког ра та нај ве ћим де лом у ау стро у гар ском ло го ру 
ко ји се на ла зио у том ме сту, али и на дру гим ло ка ци ја ма у Евро пи. У тај 
број укљу че ни су и по смрт ни оста ци 89 срп ских ин тер ни ра ца пре ми ну-
лих на тлу Кра ље ви не Хо лан ди је, у пе ри о ду од 1917. до 1919. го ди не.32

На осно ву ана ли зе ча со пи са историјске свеске, по себ но освр-
том на 12 чла на ка де вет ау то ра и при ре ђи ва ча, а по соп стве ном из бо ру и 
ода би ру, ми шље ња смо да, због ре зул та та ис тра жи ва ња у ана ли зи ра ним 
члан ци ма и дру гим при ло зи ма, ови ра до ви пред ста вља ју још је дан ва-
жан ру ка вац на не пре глед ном пу ту утвр ђи ва ња исто риј ских чи ње ни ца 
ко је и да ље зах те вају ан га жо ва ње тј. ис тра жи ва ње, пре и спи ти ва ње и на-

1916. го ди не“, историјскесвеске, број 31, јул 2016, стр. 2, 3, 5, 9.
30 На осно ву Ха шке кон вен ци је о пра ви ли ма и оба ве за ма не у трал них др жа ва у 

слу ча ју ору жа ног су ко ба на коп ну, као и про гла ше не не у трал но сти за вре ме тра ја ња 
Ве ли ког ра та, Кра ље ви на Хо лан ди ја је 2. ју ла 1917. по сти гла спо ра зум са Ца ре ви ном 
Не мач ком и Ује ди ње ним Кра љев ством Ве ли ке Бри та ни је и Се вер не Ир ске да на сво ју 
др жав ну те ри то ри ју при ми 17.000 рат них за ро бље ни ка ко ји су се до та да на ла зи ли у 
Не мач кој. То је био раз лог да се од ре ђе ни број срп ских вој ни ка на шао на те ри то ри ји 
Кра ље ви не Хо лан ди је. Укуп но је би ло 222.347 рат них за ро бље ни ка ко ји су из Не мач-
ке пре ба че ни у Хо лан ди ју – Де јан Ри стић, „Бол но на сле ђе, Срп ски рат ни ин тер нир ци 
на тлу Хо лан ди је то ком и не по сред но по сле Пр вог свет ског ра та“, историјскесвеске, 
број 32, ав густ 2016, стр. 14–15.

31 исто, стр. 17–19.
32 исто, стр. 14–17.
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уч ну ве ри фи ка ци ју. историјскесвескепред ста вља ју и зна ча јан до при-
нос  у не го ва њу кул ту ре се ћа ња на исто ри ју срп ског на ро да и Ср би је у 
Ве ли ком ра ту, нај ве ћем свет ском су ко бу на по чет ку 20. ве ка.

Ре зи ме

На осно ву одабирa ау то ра, пред ста вље но је 12 струч них чла на ка, при ка за и 
дру гих при ло га што су их у ча со пи су историјскесвеске об ја ви ла де ве то ри ца ау то ра 
и при ре ђи ва ча. Те жи ште је би ло на те ма ма рат них зло чи на при пад ни ка војски Цен-
трал них си ла над срп ским вој ни ци ма, срп ским ци вил ним ста нов ни штвом и уни шта-
ва њу њи хо ве цр кве не и кул тур не ба шти не. На ве де ни зло чи ни и на си ље пла ни ра ни су 
и усме ре ни због рат них ци ље ва Цен трал них си ла: не стан ка Ср би је као др жа ве, као и 
на но ше ња што ве ћих гу би та ка ци ви ли ма,ко ји су, као Ср би, сви тре ти ра ни као шпи ју ни 
и ве ле и здај ни ци, без ика квих до ка за.

Те ме ко је се на ла зе пред чи та о ци ма су: пр ве жр тве Ве ли ког ра та, кон цен тра-
ци о ни ло го ри Цен трал них си ла, бом бар до ва ње Бе о гра да и Ср би је, стра да ње цр кве не и 
кул тур не ба шти не (Срп ска пра во слав на цр ква, На род на би бли о те ка Ср би је), епи де ми ја 
ти фу са, пан де ми ја гри па (шпан ске гро зни це), рад бол ни ца у Ва ље ву на збри ња ва њу 
ра ње ни ка и су зби ја њу епи де ми ја ти фу са и дру гих за ра зних бо ле сти, рат ни зло чи ни 
вој ни ка Цен трал них си ла над за ро бље ним вој ни ци ма и ци ви ли ма, уло га ђа ка-–ка пла ра 
у срп ској вој сци у Ве ли ком ра ту, Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја у бор ба ма у До-
бру џи 1916. го ди не, суд би на срп ских вој ни ка у Хо лан ди ји, спо мен-ко стур ни ца у Јин-
дри хо ви ца ма и укуп не жр тве срп ске вој ске у Ве ли ком ра ту.
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МомирН.НиНКовић,историчар
Бе о град

Вре ме гла ди и до бро чин ства. Осврт на књи гу Ма ре Шо вља ков 
ГладуБоснииХерцеговиниисмештањедецеуВојводину1917–1918 

(Но ви Сад 2018, 324)

 Јед но од нај те жих – по раз ме ра ма и по сле ди ца ма – ис ку ста ва и 
ис ку ше ња са ко ји ма се то ком Ве ли ког ра та су о ча вао срп ски на род би ла 
је глад. Ако би смо по ку ша ли да са ста ви мо спи сак од де се так „кључ них 
ре чи“, пој мо ва ко ји су обе ле жи ли ње го во исто риј ско кре та ње у пе ри-
о ду од 1914. до 1918. го ди не, за глад би мо ра ло да се на ђе ме ста. Уз 
смрт, стра да ње, те рор, бол, пат њу, тра у му, ју на штво, под виг, осло бо ђе ње 
и ује ди ње ње, Пр ви свет ски рат је за Ср бе био и „вре ме гла ди“. Би ло је 
то – у пу ном зна че њу те ре чи – ко лек тив но ис ку ство. У ве ћој или ма њој 
ме ри глад су осе ти ли го то во сви. Она је по го ди ла ка ко ста нов ни штво 
две срп ске кра ље ви не, та ко и по да ни ке Ау стро у гар ске, ко ја је има ла ве-
ли ких те шко ћа у ве зи са „пре храм бе ним пи та њем“ (по себ но на про сто ру 
Хер це го ви не, Бо сне и Дал ма ци је). Гла до ва ли су ка ко вој ни ци на по ло-
жа ји ма (са из у зет ком Со лун ског фрон та), та ко и ци вил но ста нов ни штво 
ко је је по себ но стра да ло то ком оку па ци је – Ср би ја је та да под се ћа ла на 
„ве ли ки ло гор за из глад њи ва ње“ (Ми ра Ра до је вић, Љу бо драг Ди мић), а 
стра шна глад је обе ле жи ла и ау стро у гар ску оку па ци ју Цр не Го ре (на ро-
чи то те шке би ле су 1917. и 1918. го ди на). Од гла ди се ма сов но уми ра ло 
при ли ком по вла че ња пре ко Ал ба ни је; за ро бље ни и ин тер ни ра ни Ср би 
су гла до ва ли у ло го ри ма ши ром Ау стро у гар ске, Не мач ке, Бу гар ске, па и 
Тур ске.
 Глад је број не по ро ди це са ка ти ла. Би ла је из вор пат ње – ка ко фи-
зич ке, та ко и пси хич ке (страх за соп стве ни и жи вот бли жњих; по себ но 
бри га ро ди те ља за де цу). Услед не до стат ка хра не мно ги су би ли спрем ни 
на раз ли чи те ства ри не до стој не људ ског би ћа – ре ци мо да укра ду, али и 
да уби ју; да „па су“ тра ву и да – као што из књи ге Ма ре Шо вља ков мо-

314.15-053.2(497.6)(497.113)”1917/1918”(049.32)
338.439.053:612.391(497.6)”1917/1918”(049.32)

94(497.6)”1917/1918”(049.32)
COBISS.SR-ID 37102089 



198

же мо ви де ти – за ис хра ну ко ри сте и „го ве ђу из ме ти ну“. Не чу ди што је 
не ду го по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, Цр њан ски пе вао: „Гла дан и 
кр вав је на род мој“, од но сно „Ја ук и гро бље је на род мој“/„А сјај на про-
шлост је лаж“. Ка да је реч о стра да њу де це од глади на про сто ру Бо сне и 
Хер це го ви не, о че му го во ри мо но гра фи ја М. Шо вља ков, уми ра ње и пат-
њи би ле су та квих раз ме ра да су са вре ме ни ци не по сред но по за вр шет ку 
ра та на гла ша ва ли: „Не ма те осве те, не ма те сла ве, ко ја би нас мо гла за-
сле пи ти, да те не ви не жр тве за бо ра ви мо!“
 Упр кос ва жно сти и зна ча ју на ве де не про бле ма ти ке, пи та ње гла ди 
ни је при ву кло од го ва ра ју ћу па жњу исто ри ча ра и оста ло је ван глав них 
ис тра жи вач ких то ко ва. Ре чи ма Ма ре Шо вља ков: „Глад као со ци јал на, 
пси хо ло шка и по ли тич ка по ја ва, иа ко при сут на у вре ме Пр вог свет ског 
ра та, ни је има ла пра во ме сто у исто ри о граф ским ра до ви ма“. Мо же се 
ре ћи да је то јед но од оних пи та ња о ко ји ма смо ви ше са зна ва ли из ме мо-
ар ских све до чан ста ва и књи жев но сти, не го из ра до ва исто ри ча ра. Ка да 
је о књи жев но сти реч, а у ве зи са те мом књи ге го спо ђе Шо вља ков, не би 
би ло на од мет под се ти ти се про зног за пи са Ива Ан дри ћа из Немира, ко ји 
су об ја вље ни 1920. го ди не. (Ина че, пре ма по да ци ма из пред став ке ко ју 
је у но вем бру 1922. упу тио Скуп штин ском од бо ру за при зна ва ње на ци о-
нал ног ра да, Ан дрић је 1917. и 1918. го ди не био члан „Од бо ра за ис хра-
ну глад не бо сан ске де це“, а уче ство вао је и у ра ду „Од бо ра сло вен ских, 
хр ват ских и срп ских же на – за си ро чад“, што је фор ми ран у За гре бу у 
ју ну 1918). У тек сту под на сло вом Дјеца, Ан дрић се освр нуо на при ли ке 
у Ви ше гра ду то ком апри ла 1917. го ди не. Би ло је то – ка ко пи сац на во-
ди – вре ме „кад је др жа ва ди је ли ла сва кој ку ћи ки ло ку ку ру зна бра шна 
на тје дан и кад су љу ди по је ли сва ку трав ку од ку ку ру за и срж од зо ви ке 
и ја во ро ву ко ру, док им ни су но ге по о ти ца ле и док ни су ре дом по че ли 
уми ра ти“. У про ле ће 1917. го ди не Ви ше град је „вр вио од дје це“, ко ју 
је мла ди књи жев ник опи сао сле де ћим ре чи ма: „На из мр ша лом ти је лу и 
тан ким но га ма из гле да ле су њи хо ве гла ве стра ши во ве ли ке и очи су им 
по ста ја ле ста рач ки ту пе а ли ца ма ла, сме жу ра на и ли ша ји ва као пи пу ни 
ко ји зи ми ве ну на ра фо ви ма.“ Та де ца су по по то ку што је про ти цао крај 
вој нич ке ме са ре „ло ви ла ко ма ди ће цри је ва и дро ба“; код офи цир ских 
ку хи ња из ђу бре та би ва ди ла „пра зне ку ти је од кон зер ва, ис пи ра ла их 
вру ћом во дом и то пи ла“; је ла су „гор ку је згру“ из ко шти ца су вих шљи-
ва, лист ја гор че ви не и „хљеб од па пра ти“; ка ко би „за ва ра ла“ глад, она су 
„жва ка ла ср чи ку од зо ве та ко ду го, док им крв ни је по те ка ла иза зу ба“; 
на раз ли чи те на чи не су на сто ја ла да се до мог ну хра не („про си ла, кра ла, 
оти ма ла“), ме ђу тим „све то ни је би ло до ста да се на хра ни и оста не на 
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жи во ту“. Би ло је то вре ме у ко ме су „уми ра ли [...] и ста ри ји, али по нај-
ви ше дје ца“; „пр во дје ца па ста ри ји“. „Сва ки дан би по не ко из о ста ло 
од ски та ња; ле жа ло би пред Ве ли ким Ха ном или на пло ча ма крај мо ста, 
на те клих под оч ња ка, и зу ри ло у кал др му пре да се, без гла са и по кре та“, 
бе ле жи Ан дрић.
 На ве де не ре чи Иве Ан дри ћа, ко ји је био са вре ме ник и све док до-
га ђа ја, има ју ка рак тер (и) ме мо ар ског све до чан ства. Осим то га што нам 
је по тре сним опи си ма при бли жио те му по мо ра из глад не ле де це на про-
сто ру Бо сне и Хер це го ви не, мла ди књи жев ник, ко га су очи глед но по га-
ђа ли не прав да и стра да ње не ви них („от па ци јед ног ве ли ког европ ског 
ре сто ра на мо гли су спа си ти ту дје цу“), са на гла ше ним емо ци ја ма из нео 
– са аспек та мо ра ла, пи та ња са ве сти и од го вор но сти – од ре ђе на раз ми-
шља ња ко ја исто ри ча ру ни су у пот пу но сти „до зво ље на“: „Они ма, ко ји 
су пре жи вје ли, иш че зао је – све се за бо ра вља и све про ла зи! – одур ни 
окус па пра ти и ме мљи ва бра шна дав но из уста, али ту дје цу је те шко за-
бо ра ви ти ко их је са мо јед ном ви дио ка ко чу че у дроњ ци ма од до ма ћег 
сук на и вој нич ког оди је ла и ка ко жва ћу при је сну дје те ли ну а у угло ви ма 
с обје стра не уста им се ци је ди зе ле на пљу вач ка! И стра шна је по ми сао 
да ће мо жда јед ном та дје ца би ти са бла сни свје до ци на не ком стра шном 
су ду, гдје ће се бо ље гле да ти и пра вед ни је су ди ти не го у апри лу го ди-
не 1917.“ (Ни је на исто ри ча ри ма да се упу шта ју у раз ма тра ње пи та ња 
„ко смич ке“ прав де, али мо ра мо да про ко мен та ри ше мо да нас на ве де на 
Ан дри ће ва ми сао асо ци ра на ре чи упу ће не Ау стро у гар ској из јед не Ко-
чи ће ве при че: „са пре ле је му ке на ше на стра шном су ду“.) Ако оста ви мо 
по стра ни пи та ња у ве зи са „стра шним су дом“, смрт и пат ња на хи ља де 
де це су те ма ко ја – ка ко сма тра Ма ра Шо вља ков, а са чи ме смо са гла сни 
– „за ди ре у пи та ње са ве сти по то ма ка“. Та ква те ма – те ма ко ја има „на-
ци о нал ни и оп ште др жав ни зна чај“ – ни је не што што је до по ја ве књи ге 
Ма ре Шо вља ков би ло са свим не по зна то исто ри ча ри ма и исто ри о гра фи-
ји. Још у то ку се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка ра ђе на 
су од ре ђе на ис тра жи ва ња, од но сно ука за но је на по је ди на ва жна пи та ња, 
што су се од но си ла на глад и ак ци ју спа са ва ња де це са про сто ра Бо сне 
и Хер це го ви не. Ме ђу тим, у на ред ним де це ни ја ма из о ста ли су да љи ис-
ко ра ци у том прав цу. О гла ди се углав ном пи са ло „ус пут“. Она ни је би ла 
основ на те ма ис тра жи ва ња, већ је по ми ња на са мо као „исто риј ска по за-
ди на дру гих тра гич них зби ва ња“.
 У „од бра ну“ стру ке, тре ба ре ћи да ба вље ње те мом као што је глад 
ни је ни ма ло јед но став но. Ни књи жев ни ци ма ни је ла ко да се по ду хва те 
об ра де та квих пи та ња („А ка кав опис мо же да из ра зи да но ноћ ну хлад но-
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ћу? Или глад?“, пи та се Во до лаз ки нов „опи си вач жи во та“), а исто ри ча ри 
има ју сво је, осо бе не те шко ће. Су о ча ва ју се са про бле мом при ку пља ња 
до вољ не ко ли чи не ре ле вант них из во ра, на ро чи то за мо но граф ску об ра-
ду те ме. На и ме, глад је од оне вр сте те ма ко је из и ску ју по све ће на, ви-
ше го ди шња ис тра жи ва ња; ис тра жи ва ња у ко ји ма ни ти је дан озби љан, 
си сте мат ски при ступ ни је га ран ци ја по зи тив ног ис хо да. Осим „на мен-
ских“ тра га ња за из во ри ма, на ра ду са та квим те ма ма је нео п ход но – то-
ком об ра де дру гих срод них пи та ња – пре да но бе ле жи ти и оста вља ти на 
стра ну ма те ри јал на ко ји се „ус пут“ на и ђе. Ма ра Шо вља ков је, ка ко са ма 
на во ди, би ла „го ди на ма оку пи ра на“ ис тра жи ва њем „вре ме на глад не де-
це“ на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не и ак ци јом пред у зе том за њи хо во 
спа са ва ње, а уло гу сво је вр сног ка та ли за то ра – ко ји је убр зао рад на те ми 
и омо гу ћио из ра ду мо но гра фи је – од и грао је фонд „Ве ли ког управ ног и 
про свјет ног са ве та у Са ра је ву“, по хра њен у Ар хи ву Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма. На тај – до та да не ко риш-
ћен фонд – ау тор ку је упу тио ко ле га Жар ко Ди мић. Осе ћаји за хвал но-
сти и при стој но сти су го спо ђи Шо вља ков на ло жи ли да се у пред го во ру 
књи ге „по себ но за хва ли“ го спо ди ну Ди ми ћу на „до бр о ти“, а ми се ов де 
освр ће мо и на то – на о ко спо ред но – пи та ње због то га што увек сма тра-
мо да тре ба ис ти ца ти при ме ре не се бич не ко ле ги јал но сти.
 Тре ба на по ме ну ти и да су ау тор кин под ви жнич ки рад на књи зи, 
ду бо ко раз у ме ва ње те ме и сен зи би ли тет за по је ди на пи та ња, про ис те кли 
из ње ног осо бе ног „про фи ла“. На и ме, у жи во ту и на уч ном ра ду ко ле ги-
ни це Шо вља ков „спо је ни“ су и ис пре пли та ни бр до ви та Бо сна и пи то ма 
Вој во ди на: ро ђе на у Ца зи ну – жи ви и ра ди у Фу то гу; основ не и ма ги-
стар ске сту ди је исто ри је за вр ши ла је у Но вом Са ду – док тор ске у Ба њој 
Лу ци; ис тра жи вач ки се ба ви пи та њи ма ко ло ни за ци је Ср ба из Бо сне и 
Хер це го ви не у ју жну Бач ку по сле свет ских ра то ва (те ма ма ги стар ског 
ра да), по ли тич ким и кул тур ним ве за ма Ср ба Кар ло вач ке ми тро по ли је и 
Бо сне и Хер це го ви не кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка (те ма ди сер та ци је), 
као и раз ли чи тим пи та њи ма што се од но се на Вој во ди ну, и Бо сну и Хер-
це го ви ну у Ве ли ком ра ту. Ка да све на ве де но узме мо у об зир, сти че мо 
ути сак као да је те ма де це ни ја ма че ка ла на лич ност та квог жи вот ног и 
на уч ног „пу та“, ко ја ће се – на од го ва ра ју ћи на чин – по ду хва ти ти за ма-
шног и ва жног по сла. Тре ба ре ћи и да очи глед на емо тив на ве за ност Ма-
ре Шо вља ков за те му ни је пред ста вља ла оте жа ва ју ћу окол ност у ау тор-
ки ном на сто ја њу да што је ви ше мо гу ће објек тив но об ра ди. На про тив, 
осе ћај ду га пре ма за ви ча ју и пре ци ма (ви де ти по све ту књи ге) од и гра ли 
су уло гу сво је вр сног „пле ме ни тог по кре та ча“ ко ји јој је да вао под стре ка 
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и сна ге да ис тра је у ис тра жи ва њи ма и ра ду. Ка ко би то ре као про фе сор 
Ми лош Ко вић: „Нај бо ље књи ге пи са не су, по пра ви лу, са ви дљи вим и 
су спрег ну тим емо ци ја ма“.

***
 Мо но гра фи ја Ма ре Шо вља ков је об ја вље на у еди ци ји Србија
1914–1918, за јед нич ком из да вач ком по ду хва ту Про ме те ја и Ра дио-те-
ле ви зи је Ср би је. Од по чет ка обе ле жа ва ња сто го ди шњи це Ве ли ког ра та 
у на ве де ној еди ци ји об ја вље не су де се ти не ва жних и вред них из да ња. 
Тех нич ка при пре ма књи ге – бес пре кор на; твр ди по вез и пре по зна тљи во 
ди зај ни ра не ко ри це. Са др жај мо но гра фи је је обо га ћен са ви ше раз ли чи-
тих при ло га (фо то гра фи је, фак си ми ли до ку ме на та, спи ско ви, тек сто ви 
из пе ри о дич них пу бли ка ци ја). У књи зи су – као што се мо же ви де ти из 
на сло ва – об ра ђе не две основ не те ме: 1) глад у Бо сни и Хер це го ви ни 
то ком Пр вог свет ског ра та, са по себ ним освр том на стра да ње де це; 2) 
ак ци ја спа са ва ња, од но сно сме шта ња де це у Вој во ди ну у то ку 1917. и 
1918. го ди не. Осим уо би ча је них де ло ва јед не мо но гра фи је (пред го во ра, 
уво да, ре зи меа, спи ска ли те ра ту ре, бе ле шке о ау то ру), струк ту ру књи-
ге чи не че ти ри ве ли ке це ли не („До ба гла до ва ња“; „Пре хра на ста нов ни-
штва Бо сне и Хер це го ви не 1914–1918“; „По кре та ње ак ци је сла ња де це 
1917/1918“; „Вој во ди на – зе мља на де“), ко је су да ље по де ље не на ужа 
– те мат ски кон ци пи ра на – по гла вља. У на сто ја њу да чи та о ци ма при бли-
жи мо са др жај мо но гра фи је, освр ну ће мо се на сле де ћа че ти ри пи та ња: 1) 
од нос Ау стро у гар ске пре ма Ср би ма; 2) глад у Бо сни и Хер це го ви ни то-
ком Пр вог свет ског ра та; 3) ор га ни за ци ја и спро во ђе ње ак ци је спа са ва ња 
де це; 4) ју на ци ак ци је.

***
 Јед на од пр вих ства ри ко је па да ју у очи при ли ком чи та ња књи ге 
М. Шо вља ков је сте од лич на кон тек сту а ли за ци ја. Због „не до стат ка гра-
ђе и ли те ра ту ре“, а у ци љу што пот пу ни јег са гле да ва ња те ме, ау тор ка је 
при сту пи ла об ра ди „дру штве них и по ли тич ких при ли ка“ у цр но-жу тој 
мо нар хи ји за вре ме Пр вог свет ског ра та. У том сми слу, она се – на ши-
рем пла ну – освр ну ла на „бол ну тач ку“ Ау стро у гар ске то ком Ве ли ког 
ра та: „пре храм бе но пи та ње“. („Ца ре Кар ло и ца ри ца Зи та, што ра ту јеш 
кад не ма те жи та“, пе ва ло се, по дру гљи во, у пред ве чер је сло ма Двој не 
мо нар хи је у Сла во ни ји.) По себ ну па жњу је по све ти ла „го ди на ма гла ди“ 
у Бо сни и Хер це го ви ни (ода кле је тре ба ло спа са ва ти де цу) и ста њу на 
под руч ју Вој во ди не (где су де ца сме ште на). Осим то га, М. Шо вља ков 
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ба ви ла се и при ли ка ма у Хр ват ској то ком Пр вог свет ског ра та, јер су и 
оне ути ца ле на по кре та ње ак ци је за спа са ва ње де це ко ја су гла до ва ла у 
Бо сни и Хер це го ви ни. Пот пу ни јем и бо љем раз у ме ва њу те ме до при нео 
је и осврт Ма ре Шо вља ков на пе ри од пре Пр вог свет ског ра та, од но сно 
на глад не го ди не ко је су се пе ри о дич но – у „зло коб ним акор ди ма“ – на 
про сто ру Бо сне и Хер це го ви не по на вља ле од сред њег ве ка на о ва мо. На 
то је ути цао низ чи ни ла ца, по пут кли ме, ре ље фа, пре на се ље но сти; али и 
фак то ри у ко ји ма је власт има ла „уде ла“: оп ште си ро ма штво, не по зна ва-
ње са вре ме них агро тех нич ких ме ра и екс тен зив на по љо при вре да; не ре-
ше но „аграр но пи та ње“, рас цеп ка ност по се да, кмет ски по ло жај се ља ка 
и ви со ке по ре ске да жби не.
 У де це ни ја ма што су прет хо ди ле из би ја њу ра та, у Бо сни и Хер-
це го ви ни се жи ве ло те шко и оскуд но. „Ау стри ја уда ра на мет на све што 
ни че из зе мље“, при бе ле жио је је дан са вре ме ник; Јо ван Ду чић је кри тич-
ки пи сао о ви ше стру ком по ве ћа њу по ре за у од но су на пе ри од осман ске 
вла сти; „глад се це ри, му че ни ке мје ри“, пе вао је Алек са Шан тић. Из во ри 
го во ре о то ме да се због „ду го трај не оску ди це“ – услед су шних го ди на – 
„на род [...] раз бо ље вао и уми рао од из ну ре но сти“. У пе ри о ду пре Пр вог 
свет ског ра та, ка ко на во де са вре ме ни ци, оп шта сли ка је крај ње су мор на: 
„Бо сна је се ди ште гла ди и не во ље; у њој се про па да од ра зних гло бље ња, 
му че ња и ро бо ва ња. Бо сан ци су ро бо ви ко је уце њу ју и про га ња ју.“ (Из 
та квих окол но сти и усло ва жи во та до шли су пуц њи Га ври ла Прин ци па! 
Као „се о ски син“, он је вр ло до бро знао да је на род „пот пу но оси ро тио“ 
и да га „сма тра ју сто ком“. „За то сам хтио да се осве тим, и ни је ми жао“, 
го во рио је на су ђе њу.) Бор ба за пре жи вља ва ње и „до ста хр ђа ве“ при ли ке 
су, да кле, ка рак те ри са ле тај про стор и у ми ру, а на та кву „осно ву“ на ка-
ле мље ни су про бле ми ко је је са со бом до нео Пр ви свет ски рат. На род је, 
ка ко је у сеп тем бру 1916. пи сао све ште ник Ни ко дим Плав шић из Жеп че, 
и „пре ра та жи во та рио, а са да не мо же жи ве ти“. Ре зул тат све га то га би ле 
су не из др жи ве при ли ке, окол но сти у ко ји ма је – ка ко је на во ђе но 1918. 
го ди не – до шло до „про па сти и по ги би је чи та вих кра је ва“. Од ва жно-
сти за раз у ме ва ње пи та ња ко ји ма се мо но гра фи ја ба ви јесте и ау тор ки но 
ука зи ва ње на по ве за ност по ја ве гла ди и ми гра ци о них кре та ња, као и на 
кон ти ну и тет ве за Ср ба Бо сне и Хер це го ви не са су на род ни ци ма у Вој во-
ди ни. По след њи су и ра ни је, у то ку 19. ве ка, ис ка зи ва ли со ли дар ност и 
на сто ја ли да у те шким вре ме ни ма, вре ме ни ма рат них и глад них го ди на, 
при ку пе по моћ за сво ју „ми лу бра ћу“ из Бо сне и Хер це го ви не.
 Глад, са ко јом се су о чио срп ски на род на про сто ру Бо сне и Хер-
це го ви не, ни је пред ста вља ла изо ло ва ну по ја ву, већ не што што се пре-
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пли та ло и про жи ма ло са оста лим те шко ћа ма то ком Пр вог свет ског ра та. 
Ако др жа ва мо би ли ше ве ли ки број му шка ра ца („не по у зда но“ ста нов ни-
штво Бо сне и Хер це го ви не тре ба ло је у што ве ћој ме ри ан га жо ва ти на 
фрон ту), ако у ло го ре од ве де део рад но спо соб ног ста нов ни штва или ако 
жи те љи стра да ју од шуц ко ра – то се од ра жа ва ло на ма њак рад не сна ге 
и са мим тим ути ца ло на при но се (о екс тен зив ној по љо при вре ди је реч 
– же не, ста р ци и де це ни су мо гли на пра ви на чин да на до ме сте од су ство 
му шка ра ца у „пу ној сна зи“); ако се ста нов ни штву, ко је се то ком „го ди на 
гла ди“ бо ри за го ло пре жи вља ва ње, пу тем ре кви зи ци је од у зи ма сто ка 
(нео п ход на за ис хра ну, али и об ра ду зе мље) или на сто ји узе ти што ве ћи 
део при но са – по сле ди це су фа тал не. Оп ште окол но сти су са ме по се би 
би ле ло ше (и у Бе чу се гла до ва ло), али је власт сво јим од но сом до дат но 
оте жа ва ла по ло жај Ср ба. (Вла ди мир Ћо ро вић је сво је вре ме но пи сао о 
„си сте мат ском ис цр пљи ва њу“ ста нов ни штва ко је је спро во ђе но „свим 
сред стви ма“ и ре зул ти ра ло „нео бич но ве ли ким“ по мо ром услед „сил-
них пат ња и из ну ре но сти“, те не до стат ка хра не.) Због це ло куп ног од-
но са Двој не мо нар хи је пре ма њи ма (си сте мат ске ре пре са ли је, пљач ка, 
глад...), Ср би из Бо сне и Хер це го ви не су то ком Пр вог свет ског ра та за 
Ау стро у гар ску го во ри ли да је „нај по дли ја др жа ва на све ту“ (Бо жо Ми ла-
но вић). „Шва бо нам је од у зео све. И си но ве за вој ни ке, и хра ну и сто ку, 
и зво на са цр ка ва, и оло во са џа ми ја и ба кар из ку ћа и ву ну из ду ше ка. 
От куд је до ла зио Ау стри ја нац, Ма ђар или Не мац, сву да је со бом но сио 
не сре ћу и глад“, на во дио је кра јем 1918. го ди не Ми лан Јој кић.
 Да би се у пу ној ме ри раз у ме ла по ја ва гла ди и ак ци ја ко ја је ор-
га ни зо ва на, би ло је нео п ход но – као што је то ау тор ка ура ди ла – ука за ти 
на оп шти од нос вла сти пре ма срп ском ста нов ни штву то ком Пр вог свет-
ског ра та. У очи ма Ср ба све то је де ло ва ло као да „на ши не при ја те љи 
спре ма ју пот пу но уни ште ње на ше га на ро да“, као да се „по шло да се и 
по сљед њи Ср бин ута ма ни“. Из исто риј ских из во ра се ви ди да су са вре-
ме ни ци има ли осе ћај да се про тив њих во ди сво је вр сни – услов но ре че-
но – „спе ци јал ни рат“, рат у ко јем је глад пред ста вља ла (са мо) јед но од 
„сред ста ва“, од но сно оруж ја ко ји ма је Беч рас по ла гао. Јед ну од од ли ка 
та квог од но са и др жав ног те ро ра спро во ђе ног над Ср би ма у цр но-жу-
тој мо нар хи ји чи ни ло је и при пи си ва ње ко лек тив не кри ви це. („Као да 
су сви Ср би атен та то ри, та ко нас мр зе!“, ко мен та ри са ли су са вре ме ни-
ци.) У оштри јој ва ри јан ти она је под ра зу ме ва ла стра да ње у по гро ми ма и 
„зва нич на и не зва нич на уби ства“. Ка ко је то у прак си из гле да ло у „бла-
жој“ ва ри јан ти, мо же мо ви де ти на „слу ча ју“ учи те љи це Да рин ке Ше ше-
вић из Стру ји ћа (Ко тар Љу би ње), ко ја је ухап ше на у ју лу 1914. го ди не 
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(„као ве ле и здај ник под сум њом да сам члан На род не од бра не“). У мар ту 
1915. она пи ше: „Још увек сам у ис тра жном за тво ру, већ де вет ме се ци. 
Ис тра га се про ду жу је од ме се ца до ме се ца. Бог зна до кле ће још све та ко 
му чи ти, ме не ни кри ву ни ду жну.“ Из пи сма упу ће ног кра јем ју ла 1915. 
ви ди мо да је Д. Ше ше вић осло бо ђе на оп ту жбе и да је од ре ђе но да јој се 
вра те ства ри. Ме ђу тим, ни ти су јој од у зе те ства ри вра ће не, ни ти је до би-
ла сло бо ду, не го је (са мај ком и се стром!) ин тер ни ра на у Се ге дин, ода кле 
у ав гу сту 1915. ја вља: „Не са мо као не ви на, већ и као сло бод на по да ни ца 
ове зе мље ро бу јем, нит ко ме што кри ва, ни ти ду жна, и глад на и жед на“. 
Опи су ју ћи, не ко ли ко ме се ци ка сни је, при ли ке што су је сна шле у „про-
гон ству“, ова срп ска учи те љи ца на во ди да је „у ван ред но очај ном ста њу 
и све без сво је лич не кри ви це и узро ка“. (Не чу ди што је Каф кин процес 
на стао у Ау стро у гар ској. На пи сан је, упра во, 1914/15. го ди не.)
 Сва љи ва ње ко лек тив не кри ви це би ло је пра ће но и дво стру ким 
ар ши ни ма – оно што је ва жи ло за дру ге, ни је ва жи ло за Ср бе. Уза луд су 
се Ср би, ре ци мо, пи та ли: „Ако су по је ди на учи тељ ска ли ца срп ско-пра-
во слав них шко ла до шла у кон фликт са по сто је ћим за ко ни ма и др жав ним 
про пи си ма [...] они су за то и ка жње ни, али не мо же би ти за то ка жње на 
и са ма срп ско-пра во слав на шко ла, као што ни је ка жње на ни зе маљ ска 
на род но-основ на шко ла, због то га, што су учи тељ ска ли ца тих шко ла, 
от при ли ке у истом бро ју, ка жње ни за тво ром, ин тер ни ра њем, ди сци пли-
нар ном ис тра гом и дру го.“ У кон тек сту те ме ко јом се мо но гра фи ја ба-
ви, ва жно је раз у ме ти та дво стру ка ме ри ла: то ком Пр вог свет ског ра та 
ау стриј ска де ца су за вре ме „го ди на гла ди“ упу ћи ва на на при мор је и у 
Уга р ску о др жав ном тро шку, а спа са ва ње срп ске де це – што су жи ве ла у 
не у по ре ди во те жим усло ви ма – би ло је пре пу ште но при ват ној ини ци ја-
ти ви и на ко ју су вла сти, у нај бо љу ру ку, рав но ду шно гле да ле. (Под се ћа-
мо: о деч јим жи во ти ма је реч!)
 Од нос ау стро у гар ских вла сти пре ма Ср би ма то ком Пр вог свет-
ског ра та М. Шо вља ков озна ча ва као „др жав но на си ље“, „др жав ни те-
рор“. Она уо ча ва „стро ги курс пре ма Ср би ма“, „сте гу и при ти сак вла-
сти“. Пи ше о „та ла су ср бо фо би је“ што је „за хва тио це лу Мо нар хи ју“,  
о „ан ти срп ској хи сте ри ји ко ја је пре ра сла у др жав ни те рор“. Ау тор ка 
ука зу је на „дра кон ске по ступ ке вла сти пре ма срп ском на ро ду“, то јест 
на „си стем ску по ли ти ку ис тре бље ња пра во слав них вер ни ка“ (Јо зеф Ре-
длих). По сма тра ју ћи рат не го ди не, али и пе ри од пре из би ја ња свет ског 
ра та, она уо ча ва и аспек те „ко ло ни јал не вла да ви не“ Бе ча и сма тра да 
је та кав при ступ то ком ра та до дат но за о штрен и пре ра стао у „отво ре но 
на си ље над по да ни ци ма“. Ме ђу тим, она се не за др жа ва на та квим „оп-
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штим“ пред ста ва ма, већ на сто ји ни јан си ра но да пре до чи од нос вла сти 
(ка ко цен трал них, та ко и ло кал них!) пре ма ак ци ји спа са ва ња де це, у за-
ви сно сти од кон крет них при ли ка и окол но сти. У том сми слу, мо же се 
ре ћи да Ма ра Шо вља ков при ли ком пи са ња књи ге ни је има ла „те зу“, већ 
да је те ми при сту пи ла без „се лек тив не пер цеп ци је“, на мер ног пре ћут-
ки ва ња или ис ти ца ња од ре ђе них ства ри. Она за па жа да је др жа ње Бе ча 
по ста ло „флек си бил ни је“ за вре ме Кар ла VI, и ука зу је на то да је то ком 
ле та 1917. до шло до од ре ђе ног „по пу шта ња вла сти“. Та ква про ме на је, 
на при мер, омо гу ћи ла по вра так де ла ин тер ни ра них Ср ба ку ћа ма и по-
кре та ње ак ци је спа са ва ња де це. На рав но, ни је ту би ла реч ни о ка квој 
ко ре ни тој про ме ни, већ о ме ра ма ко је су би ле из ну ђе не да би се сма њи ле 
по сто је ће на пе то сти у Двој ној мо нар хи ји. То по пу шта ње је те кло па ра-
лел но с про ме ном си ту а ци је на фрон ту и – уоп ште но по сма тра но – ка ко 
је рат да ље од ми цао (од но сно: ка ко му се бли жио за вр ше так) по је ди ни 
ор га ни, по пут Зе маљ ске вла де у Са ра је ву, по ста ја ли су све ко о пе ра тив-
ни ји. Иа ко су се прилике од сре ди не 1917. по сте пе но ме ња ле на бо ље, до 
кра ја ра та је пре вла да вао не га ти ван од нос (по до зре ње вла сти и оме та ње 
ак ци је, не по сто ја ње слу ха за по је ди на пи та ња, по вре ме но оте за ње са ор-
га ни зо ва њем тран спор та...).
 Има ју ћи на ве де но у ви ду (али и оно о че му ће у на став ку би ти ре-
чи), мо же мо констатовати да мо но гра фи ја Ма ре Шо вља ков пред ста вља 
осо бен (са на гла ском на пи та ње гла ди) при лог исто ри ји Ср ба на под-
руч ју Бо сне и Хер це го ви не и Ау стро у гар ске то ком Пр вог свет ског ра та. 
Сли ка цр но-жу те мо нар хи је ко ју нам пре до ча ва ју стра ни це ове књи ге 
да ле ко је од не ка квих сен ти мен тал них пред ста ва о Штра у со вим вал це-
ри ма и кри но ли на ма, те од „при ча“ о Ау стро у гар ској као на пред ној и 
мул ти кул тур ној др жа ви. Чи та ју ћи књи гу на ме сто при зо ра кри но ли на и 
ба ло ва су сре ће мо се са мр ша вим, из глад не лим љу ди ма оде ве ним у ри те, 
на и ла зи мо на пат њу и стра да ње стра хо ви тих раз ме ра; уме сто мул ти кул-
ту рал но сти ви ди мо из у зет но за о штре не од но се из ме ђу на ро да и вер ску 
не тр пе љи вост (у кон тек сту ак ци је тре ба на по ме ну ти да је стро го во ђе но 
ра чу на о то ме да се де ца сме сте у „срп ско-пра во слав не ку ће“; Ср би ни-
су же ле ли да им де ца бу ду „на пре хра ни код ту ђи на ца“, сма тра ли су да 
би то мо гло да има „хр ђа ве по сле ди це“ и по сто ја ла је бо ја зан да се де ца 
не „по шва бе“); на спрам пој му на пред не др жа ве – ов де ви ди мо др жа ву 
ко ја је ма ње-ви ше рав но ду шно по сма тра ла ка ко де се ти не хи ља да де це 
уми ру од гла ди; др жа ву што је у ло го ре ин тер ни ра ла соп стве не гра ђа не 
и др жала их та мо у крај ње не ху ма ним усло ви ма; др жа ву где су љу ди 
стра да ва ли због име на и пре зи ме на, ве ре, при пад но сти од ре ђе ном на ро-
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ду, а не на осно ву сво јих по сту па ка. Чи та ју ћи о од но су Ау стро у гар ске 
пре ма Ср би ма Бо сне и Хер це го ви не то ком Пр вог свет ског ра та, а има-
ју ћи у ви ду и оно што ће се до ис те ка 20. ве ка зби ва ти на том про сто ру, 
па да ју нам на па мет по зна те ре чи Ме ше Се ли мо ви ћа из пи сма Ми о дра гу 
Мак си мо ви ћу: „Слав но је Ср бин би ти, али – ску по“. Из но се ћи на ве де ну 
опаску, ве ли ки пи сац је имао у ви ду, упра во, Ср бе из Бо сне. Слав но или 
не, ов де је ма ње бит но, али се по у зда но мо же ре ћи да је сте ску по. Ску по 
и пре те шко.

***
 До бро при ка зав ши оп ште при ли ке на про сто ру Бо сне и Хер це го-
ви не, и Ау стро у гар ске уоп ште, М. Шо вља ков је усме ри ла ис тра жи вач ку 
сон ду (ду бо ко) на ни же. Са гле да ва ла је окол но сти у по је ди ним обла сти-
ма, гра до ви ма и се ли ма, „спу сти ла“ се до ни воа по ро ди це и по је дин ца 
(„обич ног“, „ма лог“ чо ве ка). То је ис тра жи вач ки „про стор“ у ко ме се 
– ре чи ма ре цен зен та књи ге, др Ми ла на Ми ци ћа – „осе ћа со исто ри је и 
истин ска тек сту ра ствар ног жи во та“. Ка ко би до спе ла на тај те рен, ау-
тор ка је у пу ној ме ри ис ко ри сти ла мо гућ но сти што су јој пре гле да ни 
из во ри ну ди ли. До бар при мер за то пред ста вља ју мол бе, жал бе и до пи си 
учи те ља и све ште ни ка, упу ће ни Ве ли ком управ ном и про свјет ном са ве-
ту у Са ра је ву, што све до че ка ко о од но су вла сти пре ма Ср би ма (ис тра ге, 
ин тер на ци ја, уби ства...), та ко и о раз ли чи тим ег зи стен ци јал ним те шко-
ћа ма (укљу чу ју ћи и глад) с ко ји ма су се су о ча ва ли по је дин ци, њи хо ве 
по ро ди це, од ре ђе на ме ста и кра је ви. Учи те љи и све ште ни ци су чи ни ли 
ма ло бро јан, али зна ча јан – и у из во ри ма „ви дљив“(!) – слој ста нов ни-
штва. По што су у пот пу но сти де ли ли суд би ну на ро да, њи хо ве мол бе нам 
пру жа ју од лич ну пред ста ву о бор би за го ли оп ста нак и оис ку ше њи ма ко-
ји ма је би ло из ло же но срп ско ста нов ни штво Бо сне и Хер це го ви не. Иа ко 
је цен зу ра бри са ла по је ди не де ло ве, из тих до ку ме на та ве ли ке из вор не 
вред но сти са зна је се мно го то га. Уви ђа мо раз ме ре тра ге ди је по је дин ца, 
по ро ди це и чи та вог на ро да. При из ла га њу са зна ња до ко јих је до шла то-
ком ви ше го ди шњег ра да, М. Шо вља ков је на сто ја ла да „ис тра же но пред-
ста ви у ау тен тич ном об ли ку“, то јест да о тра гич ним до га ђа ји ма го во ри 
је зи ком до ку ме на та и исто риј ских из во ра. До бра из вор на осно ва и та кав 
при ступ су омо гу ћи ли да уме сто такозваних оп штих ме ста и „уоп ште-
них фор му ла ци ја“ чи та мо о „пер со на ли зо ва ним лич но сти ма, у кон крет-
ним си ту а ци ја ма“. Ка ко су – ре чи ма са вре ме ни ка – из гле да ле при ли ке 
што су мо ри ле срп ски на род то ком „го ди на гла ди“ у Бо сни и Хер це го-
ви ни? Ка ко је – ау тен тич ним гла сом љу ди, све до ка те стра шне „про шле 
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ствар но сти“ – из гле да ло „вре ме глад не де це“ на том про сто ру?
 Пре ма на во ди ма из до ку ме на та, би ло је то „стра шно и че мер но“ 
вре ме, вре ме у ко ме су вла да ли „ве ли ка му ка и те го ба“; вре ме у ко ме је 
„због су шних го ди на и не ро ди це“ на сту пи ла „ве ли ка не во ља“, то јест 
„глад и не ма шти на“; вре ме у ко ме је „на род при сва ким му ка ма на све 
за бо ра вио, те је као из ван се бе“; вре ме у ко ме су се „чу ле [...] са мо кле-
тве и за кле тве љу ди и же на и ври сак де це“. Би ле су то го ди не то ком 
ко јих се „је два мо же чо век на жи во ту одр жа ти“; го ди не то ком ко јих је 
на род, на по слет ку, до па дао „по след ње из ну ре но сти и смр ти“. То ком Пр-
вог свет ског ра та срп ски на род је – ка ко је сре ди ном 1917. из Тре би ња 
пи сао про та Сте ван Тра ви ца – „[цензура брисала] оси ро ма шио, ра се љен, 
ин тер ни ран, ева ку и ран, по бол ни ца ма, у ра то ви ма, ста ро и не ја ко оста-
ло код ку ће [цензура брисала].“ При ли ке су би ле та кве да су – ре чи ма 
Ге ор ги не Сто ја но вић из При је до ра – „оце ви оти шли у вој ску, а на до му 
оста до ше сит на де ца, не збри ну те, не у пу ће не же не, по че да ха ра по ред 
про го на и уби ја ња и вје ше ња, бо лест и глад“. Све ште ни ци су пи са ли: 
„Сла бо је ра ђа ња, сла бо вјен ча ња а уко па и смр ти до ста“. „Хо да мо го ли 
и глад ни, а на род је наш сам та ков“, на во дио је је реј Пе тар Ћо со вић из 
Бу гој на у фе бру а ру 1917. го ди не. „Ска па ва мо од сва ке би је де и не ма-
шти не“, до да вао је, та ко ђе из Бу гој на, про та Лу ка Лу кић. „Ма ло је ко-
ји на род био из врг нут то ли ким и та ко вим ку шња ма“, ко мен та ри са ла је 
сре ди ном 1918. го ди не Је ле на Ћук. Ка да је о „ку шња ма“ реч, у ве зи са 
те мом књи ге тре ба на по ме ну ти да је глад би ла по себ но му ко трп на. „Ни 
са ма фрон та ни је та ко стра шна као смрт од гла ди ко ја нам узе на хи ља де 
де це, бу дућ но сти на ше“, ис ти ца ли су са вре ме ни ци.
 То ком тог „ту жног и очај ног ста ња“ у Ве ли ки управ ни и про свјет-
ни са вет у Са ра је ву су се из це ле Бо сне и Хер це го ви не сли ва ла оба ве-
ште ња о то ме да су за вла да ли „не ста ши ца хра не и би је да“, да је „на род 
пао у оча ја ње“, да „ов да шњем на ро ду при је ти ужа сна глад“, да се „на род 
на ла зи у бе ди и не во љи“, да „ве ли ка ве ћи на не ма баш ни шта за је ло“. 
Из раз ли чи тих кра је ва све штен ство је ја вља ло ка ко „љу та глад [...] ов ђе 
ха ра и ко си“, то јест да на род „мре од гла ди“; упо зо ра ва ло је да ће „кроз 
ме сец, два да на, по ла од гла ди по мри је ти“, од но сно да ће „глад цио овај 
крај уни шти ти“. Из ве шта ва но је о то ме да де ци „ов ђе при је ти по ги бље-
но од гла ди“, то јест да има „до ста си ро ти ње и рат не си ро ча ди, ко ја не-
ма ју шта је сти, ни ти ће мо ћи, код ку ћа сво јих зи му из др жа ти, и од гла ди 
жи ви оста ти“. Чи та ју ћи књи гу бол но спо зна је мо да је „глад [...] осво ји ла 
и ра се ља ва ла се ло за се лом, не са мо по Хер це го ви ни, не го и за пад ној 
Бо сни и Кра ји ни“. На род је уви ђао да „ни ко ни ком по мо ћи не мо же“ и 
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спо зна вао да „ов ђе не ма жи вље ња“. До ла зи ло је до сти хиј ског исе ља-
ва ње у Срем, Ба нат, Бач ку и Сла во ни ју ко је је са вре ме ни ке под се ћа ло 
на „по след њи тр зај јед не на ци је, ко ја хо ће да жи ви, а не мо же да жи ви“. 
Мно ги су та ко спа сили го ли жи вот, али би ло је и оних чи је се стра да ње 
на ста вља ло и у жи то род ној рав ни ци. При ме ра ра ди, на род из па ро хи је 
Кр ње у ша ко ји је на шао уто чи ште у Сре му, та мо је жи вео „у не ре ду, у 
шта ла ма и сва ко ја ким згра да ма, без по сте ља и без све га, по бо лио се и 
го ми ла ма по мро“.
 Зна лач ки ода бра ним из во ди ма из из во ра ау тор ка нам је при бли-
жи ла оску ди цу и ску по ћу ко ја је та да вла да ла. Ре чи ма са вре ме ни ка, би ло 
је то „те шко и пре ко сва ке мје ре пре ску по до ба“; до ба „ја ке ску по ће“. Ра-
ди ло се о го ди на ма то ком ко јих је хра на би ла „стра шно ску па“, о вре ме ну 
„ве ли ке ску по ће“. У сеп тем бру 1916. па ро хиј ско све штен ство За хум ско-
хер це го вач ке епар хи је на во ди да су „по ску пи ле све жи вот не на мир ни це, 
оди је ло и хра на, до не чу ве не ви си не“; сре ди ном 1917. са вре ме ни ци су се 
жа ли ли на то да су „све жи вот не на мир ни це пет пу та ску пље не го у мир-
но до ба“. „Усљед пре ве ли ке и не из др жи ве ску по ће од је ла и обу ће, на род 
је та ко ого лио, да их има де у под руч ју је дан дио ко ји ни ка ко не но си 
ко шу ље, а ве ћа по ло ви на но си др ве ну обу ћу“, на во ди у фе бру а ру 1918. 
па рох Ни ко ла Ска кић из Пе ћи код Гра хо ва. Док је због „ве ли ке оску ди-
це жи вот ним на мир ни ца ма“ на род гла до вао, ло кал ни ор га ни су чинили 
„ве ли ке зло у по тре бе“ са хра ном, хра ном ко ја је тих го ди на би ла ка пи тал 
„вред ни ји не го зла то“. Из књи ге ви ди мо да је бра шно – на ме ње но ста-
нов ни штву од ре ђе ног ко та ра – би ло пред мет раз ли чи тих „ма хи на ци ја“, 
„шпе ку ла ци ја“ и „зе ле на шке тр го ви не“; њи ме се „ма ни пу ли са ло“ и би ло 
је, на при мер, за др жа ва но и про да ва но у Дал ма ци ју (где беху „још ве ћа 
глад и мно го ве ће ци је не“).
 У та квим окол но сти ма на род је мо рао да се сна ла зи на раз ли чи-
те на чи не. Ка ко бе ле же са вре ме ни ци, у вре ме ни ма нај ве ћег стра да ња 
„глад ни на род ро вао је бр да тра же ћи ко ре ња, ки дао и јео тра ву и ли ш-
ће“. Је ли су тра ву и ко ру са др ве та, жир, ре се ле шник, ко ре ње, сла му и 
остат ке ко шни ца. Да би пре жи вео на род је, из ме ђу оста лог, јео ко злац, 
ко при ву, ди вљи лук (сре муш), зе ље. Ме ђу тим, по што се тра ва „је ла без 
ре да и зна ња“, би ло је слу ча је ва тро ва ња. У гра до ви ма се уме сто пше-
нич ног бра шна ко ри сти ла „ме ша ви на ку ку ру зног бра шна, ме ки ња, са-
мле ве не пле ве и ‘бог зна још че га, ко ја се гриц ка ла као пе сак – па и ова 
на це ду љу у нај ма њим ко ли чи на ма!’“. На род је пра вио хлеб од „жи ра, 
бу ко ве ко ре, гло га, пи ље ви не“, пе као је хлеб од  „са мле ве ног сир ка“, од 
„ко ре др ве та, па пра ти и ме ки ња“, од „кле но ве и ли по ве ко ре“, од „зе мље 
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и уме ша них [самлевених – прим. М. Нинковића] ко сти ју, по ме ша них са 
ло јем“. Са вре ме ни ци на во де да су се „дје ца [...] хра ни ла и го ве ђим из ме-
ти на ма“, као и да је би ло „опи ја ња дје це ал ко хо лом, да би се ко ли ко год 
убла жи ла глад“. И у ло го ри ма су при ли ке би ле ка та стро фал не. У До бо-
ју – тој „пла вој гроб ни ци“ Ср ба Бо сне и Хер це го ви не – на при мер, са мо 
1. апри ла 1915. од гла ди су умр ла 92 та о ца. По ли тич ки за тво ре ни ци су 
– по пут вла сни ка Босанскевиле Ни ко ле Ка ши ко ви ћа – „па сли“ тра ву да 
би пре жи ве ли; Ва сиљ Гр ђић је „спао на 40 кг те ле сне те жи не“.
 Ја сно је да је жи вот у окол но сти ма бор бе за пу ко пре жи вља ва ње 
био из у зет но те жак. Та кве при ли ке, са ме по се би стра шне, про те гле су се 
го ди на ма! Из ва па ја јед ног све ште ни ка упу ће ног сре ди ном 1917. го ди не 
– „а ово ни је су три да на или три мје се ца не го три го ди не“(!) – до не кле 
мо же мо на слу ти ти ка ко им је вре ме про ти ца ло. За Ср бе из Бо сне и Хер-
це го ви не, и Ау стро у гар ске уоп ште, Пр ви свет ски рат био је „бес кра јан 
рат“. Са вре ме ни ци су пи са ли о „пре те шком“, „те шком и ду гач ком ра ту“. 
Уми ра ње од гла ди – ка ко нам књи га ка зу је – по че ло је већ 1915. го ди не. 
Усле ди ла је „стра шна су ша“ 1916. го ди не. У про ле ће 1917. глад – ре чи-
ма јед ног све ште ни ка – „мо ри ве ћи део мо га на ро да и узи ма сво је жр-
тве“. „Пра ти нас и слаб род зе маљ ски, те ако је зло, да је и го ре“, ја вља ју 
сре ди ном го ди не из Хер це го ви не. У до ку мен ти ма Ве ли ког управ ног и 
про свјет ног са ве та из сеп тем бра 1917. чи та мо да ће на род у ју жним и 
ис точ ним кра је ви ма Бо сне и Хер це го ви не те шко „због не ро ди це у овој 
су шној го ди ни, пре жи ве ти зи му“. Кра јем но вем бра 1917. из Гра хо ва све-
ште ник Ко ста Ста ни шић пи ше: „Про шле го ди не би ло је мно го слу ча је ва 
смр ти од гла ди. Ове го ди не же тва је би ла де сет пу та сла би ја, те се је на-
да ти још ве ћем злу.“ Ста ње са же твом је 1918. би ло не што бо ље, али су 
оп ште при ли ке и да ље би ле из у зет но ло ше.
 Већ из до са да на ве де ног уо ча ва ју се раз ли чи те те шко ће кроз ко-
је је про ла зио на род, али књи га нам – као што смо по ме ну ли – пру жа 
увид и у тра ге ди је кон крет них љу ди и њи хо вих по ро ди ца. У њој на и ла-
зи мо на низ „оса ка ће них“ по ро ди ца, по пут по ро ди це удо ви це Ми ли це 
Ла ло вић ко јој је у зи му 1915. „у нај те жим му ка ма, од гла ди – гри зу ћи 
јед но дру го, умр ло пе те ро де це“. Из књи ге са гле да ва мо стра да ња по је-
ди на ца и те шко ће ко је су њи хо ве по ро ди це услед то га тр пе ле. Ре ци мо, 
све ште ник Ђор ђе Уми ће вић из Свод не је кра јем ју ла 1914. као та лац од-
ве ден „на же ле знич ку пру гу“, по том је бо ра вио у са ми ци у ка сар ни, па у 
„уском тор њу за цр пље ње во де на же ле зни ци“ и „уској со би“; усле ди ла 
је ин тер на ци ја у Жа гар (де цем бар 1914–де цем бар 1916), па кон фи на ци-
ја и бо ра вак код ку ће где је пре ми нуо од по сле ди ца све га пре тр пље ног. 
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„По што је био ње жан и осје тљив, гор ње пат ње су га та ко схр ва ле, да је 
жив ча но те шко обо ли јо, и у нај ве ћим му ка ма свр шио у ав гу сту 1917. 
Ме не је си ро ту оста вио са пе то ро сит не и не ја ке дје це ис под осам го ди-
на“, пи са ла је ње го ва удовица мо ле ћи за по моћ. У књи зи су при ка за не 
му ке удо ви ца ко је су се бо ри ле да спа су „сво ју дје цу од зи ме и гла ди“, 
и – по пут Ми ле ве Па ра жа нин – мо ли ле за „при по моћ у нов цу [...] за 
ше сто ро нео п скр бље не дје це“. На и ла зи мо и на су пру ге чи ји су му же ви 
би ли ин тер ни ра ни и ко је су тра жи ле по моћ да им „дје ца не ска па ју од 
гла ди“. Сре ће мо и учи те љи цу Ве ру Чо нић, чи ји је су пруг био у „за ро-
бље ни штву“ у Ру си ји, ко ја је оста ла без по сла и пла те, а из др жа ва ла де-
ве то ро де це („на па ће ну по ро ди цу“). Она се обра ћа ла Ве ли ком управ ном 
и про свјет ном са ве ту са пи та њем о то ме да ли мо же да се на ђе „ка кав 
мо дус“ да срп ске шко ле по но во поч ну да ра де. „Оће мо ли се и ми јед ног 
да на на ћи на ули ци без иђе ишта, са чо по ром глад не дје це?“, пи та ла је у 
име учи те ља ко ји су оста ли без по сла.
 С дру ге стра не, књи га све до чи и о стра ху ин тер ни ра них за ег зи-
стен ци ју њи хо вих по ро ди ца. Они су оп хр ва ни стреп ња ма за сво ју „не-
збри ну ту дје цу“. Бри ну се да им се де ца „од гла ди не па те“. Ти шти их 
што им „дје ца гла ду ју и по пу ту бо са хо да ју, а по мо ћи не ма ни ода кле“. 
Уоп ште, из књи ге спо зна је мо ко ли ко су то ком Пр вог свет ског ра та бри-
га, страх и оча ја ње ло ми ли ро ди те ље ко ји су има ли „мно го сит не, не ја ке 
дје чи це“. Ро ди те љи су упо зо ра ва ли ка ко њи хо ве по ро ди це „мо ра ју про-
па сти“ ако не до би ју по моћ; об у зи мао их је страх да ће „убр зо до жи вје ти 
по ро дич ну ка та стро фу“. „Мо је не во ље за оп ста нак фа ми ли је ни ко ма до 
Бо га не ра зу ми је. Ова бри га ја ко хр ђа во дје лу је на мо је ина че оро ну ло 
здра вље. Мој је по ло жај оча јан, јер ми дје ца гла ду ју и у по де ра ним ха-
љи на ма хо да ју, а пред сед ник оп шти не оста је хла дан као сти је на“, пи сао 
је учи тељ Бо го љуб Гли шић из Вар цар Ва ку фа у ју ну 1915. го ди не. Љу де 
је об у зи ма ла ту га („чу до да у на ма и ср це од жа ло сти не пук не“), па да ли 
су – ка ко че сто на во де у пи сми ма – у „оча ја ње“. У та квом ста њу – ста њу 
у ко ме је „ап со лут но не мо гу ће да ље жи вје ти“ – на и ла зи мо и на оне ко ји 
за се бе пи шу да су „здра во ра стро је ни“ и на во де ка ко ће се „већ и ум но 
[...] раз бо ле ти од бри ге“. Ипак, као нај о се тљи ви ја, де ца су пр ва до спе ва-
ла – ре чи ма све ште ни ка са Со ко ца Пе тра Ћо со ви ћа – „на руб про па сти 
жи вот не“. Ка ко је пи са ла Је ле на Ћук, глад је „са ви ја ла и ло ми ла све, 
што јој под за хват до ђе, а у пр вом ре ду сла бе и ње жне жи во те на ших 
нај ма њих“. Ни уми ра ње од ра слих ни је из о ста ло („не са мо дје ца не го и 
од ра сли у та ко су би јед ну ста њу да су по че ли уми ра ти од гла ди“, на во ди 
се у пи сми ма из нај у гро же ни јих кра је ва). Ме ђу тим, уми ра ла су – ка ко је 
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пи сао Иво Ан дрић – „пр во дје ца па ста ри ји“.
 Пре ма све до че њу са вре ме ни ка, де ца су „уми ра ла у нај те жим му-
ка ма“: „ис па да ли су им нок ти на ру ка ма и но га ма, оти ца ли су као бре ш-
чи ћи и нај зад су, у нај љу ћем ја ду, угри за ли јед но дру го“. При зо ри де це 
ко ја уми ру „гри зу ћи јед но дру го“ (као у по ме ну том слу ча ју де це Ми ли-
це Ла ло вић), уз слу чај сед мо го ди шња ка, ко га је „глад, ужа сна не во ља, 
на гна ла [...] да уби је сво га бра та од три го ди не“, спа да ју ме ђу нај те же у 
књи зи. (Вла ди мир Ћо ро вић је у Црнојкњизи де таљ ни је опи сао оба слу-
ча ја. У књи зи Ма ре Шо вља ков они су из не ти у основ ним цр та ма, али са-
свим до вољ но да се за пи та мо: У ка квом су то ста њу би ла де ца ко ја гри зу 
јед но дру го? Ка ко то сед мо го ди шње де те уби ја мла ђег бра та?) На стра-
ни ца ма књи ге сре ће мо низ бо ле сне, кра ста ве, ва шљи ве де це; на и ла зи мо 
на мно ге „ма ле пат ни ке“ оде ве не у ри те, бо се, мр ша ве, бле де, про зе бле, 
из не мо гле, по лу мр тве од гла ди. Осим из во да из из во ра, упе ча тљи во све-
до чан ство пру жа нам фо то гра фи ја де це из Кљу ча ко ја су у апри лу 1918. 
упу ће на у рав ни чар ске кра је ва „на пре хра ну“ (стр. 46). Са жа ље ње, ту га 
и плач беху оп ште ре ак ци је при до че ку де це у Вој во ди ни. „Ка ко су јад ни 
би ли, да хо ће ср це да се це па“, пи ше мо нах др Ав гу стин Бо шко вић при-
ја те љу Ми ле ти Јак ши ћу у фе бру а ру 1918. го ди не. Зор ка Ла зић је сле де-
ћим ре чи ма опи са ла „јед но ма ло си сан че“: „На ме не је учи ни ло бо лан 
ути сак већ ње го во ли це, ко је и ни је ни шта дру го би ло, не го ко жа и кост. 
Кад пла че, та се ко жа сва на бо ра, као хар мо ни ка, и чо ве ка по ди ла зе ср си, 
гле да ју ћи то ста рач ко ли це ше сто ме сеч ног си сан че та. А тек те ло! За ми-
сли те ожи во тво ре ну фра зу ‘кост и ко жа’. Да, као да се ру кав одр ве чи од 
ру ке, та ко му сто ји ко жа од ко сти ју. А та ко жа сва цр ве на, оје де на од не-
чи сто ће. Но жи це – тр ске. И ру ке. [...] ‘Имаш ли ти мле ка’ – пи там мај ку 
[...] ‘А ђе ће би ти, мај ко си ми ми ла, кад сам је ла са мо ко ре ње’ – ре че и 
на сме ја се гор ко. За пла ках, кр ва вим су за ма... ка ко је тим ко ре њем и де те 
хра ни ла... ску ва ла га у во ди и да ла том па ће ни ку да пи је.“
 Раз ме ре уми ра ња де це би ле су стра хо ви те. Ау тор ка на во ди раз-
ли чи те по дат ке са ко ји ма се то ком ис тра жи ва ња су сре ла – ка ко „по је-
ди нач не“ (по пут оног да је у од ре ђе ном пе ри о ду у Ча пљи ни пре ми ну ло 
150 ма ли ша на), та ко и оне ко ји го во ре о укуп ном стра да њу (Је ле на Ћук 
је 1918. на во ди ла да „50% на ше дје це из ју жних и нај ју жни јих кра је ва 
[...] про па да и ги не од гла ди“; Зор ка Ла зић је по за вр шет ку ра та на во ди ла 
да је жи во те из гу би ло 160.000 де це). Као нај ме ро дав ни ји број ко ји мо же 
по слу жи ти као ко ли ко-то ли ко по у здан ори јен тир, на ве ден је слу жбе ни 
ау стро у гар ски по да так да је од 1914. до 1917. у Бо сни и Хер це го ви ни 
„од гла ди [...] по мр ло 100.986 де це ис под 10 го ди на“. По ме ну та број ка 
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се мо же сре сти и у ста ри јој ли те ра ту ри. Ау тор ка сма тра да се она „мо же 
до ве сти у пи та ње“, али да „ипак ука зу је на број ко ји је дво стру ко ве ћи 
од нор мал них при ли ка“, што го во ри о „ви со кој сто пи смрт но сти де це“. 
(Смрт ност де це на тим про сто ри ма је и пре ра та би ла ве ли ка. Пра де да 
пи сца овог освр та Га вро, ро ђен 1910. го ди не, био је ше сто де те у по ро-
ди ци, а пр во ко је је пре жи ве ло, мај ка му је да ла та кво име да би жи вео 
ду го по пут га вра на). Од 11 де це ко је је ро ди ла чу кун ба ба Је фи ми ја, све-
га пе то ро је оста ло у жи во ту. Због та ко ве ли ке смрт но сти де це и „ши ре 
сли ке“ та да шњих зби ва ња до бро је што је М. Шо вља ков на пра ви ла па-
ра ле лу са уми ра њем у мир но доп ском пе ри о ду.) Тре ба има ти у ви ду да 
су уми ра ла и де ца ста ри ја од 10 го ди на, по том да су на ве де ном бро јем 
об у хва ће на сва пре ми ну ла де ца (без об зи ра на њи хо ву вер ску или ет-
нич ку при пад ност), као и да то ме тре ба до да ти и де цу по мр лу од гла ди 
у то ку 1918. го ди не. Све у куп но по сма тра но, Ма ра Шо вља ков сма тра да 
је то ком Пр вог свет ског ра та смрт ност де це у Бо сни и Хер це го ви ни би-
ла „ено рм на“ (че му је у ве ли кој ме ри до при не ла глад), као и да је на том 
про сто ру у пе ри о ду од 1914. до 1918. „умр ло пре ко 100.000 де це“.
 Као и по ни зу дру гих пи та ња у ве зи са стра да њем срп ског на ро-
да то ком Пр вог свет ског ра та, и за ово се мо же ре ћи да је те шко до ћи до 
пре ци зног од го во ра о бро ју жр та ва (а о пот пу ном по пи су стра да лих у 
кон тек сту ове те ме још те же је го во ри ти). Од су ство и фраг мен тар ност 
са чу ва них из во ра упу ћу ју исто ри ча ре на из но ше ње ма ње или ви ше по-
у зда них про це на и, у да љим ис тра жи ва њи ма, сва ка ко, тре ба да пре вла-
да ва те жња да се што ви ше по ме ре гра ни це осво је ног „на уч ног зна ња“ 
(мо жда би ло кал на, за ви чај на исто ри ја на том пла ну нај пре мо гла да на-
чи ни да ље ис ко ра ке). Иа ко је број жр та ва, на рав но, сам по се би би тан, 
то је са мо јед но од ва жних пи та ња, и – с об зи ром на по ме ну та огра-
ни че ња – не би тре ба ло да бу де од пре суд не ва жно сти у са гле да ва њу 
стра да ња де це и ци вил ног ста нов ни штва Бо сне и Хер це го ви не од гла ди 
то ком ра та. Са ста но ви шта са др жа ја мо но гра фи је по себ но тре ба ис та ћи 
то да је ау тор ка пи шу ћи о кон крет ним по је дин ци ма (пер со на ли зо ва ним 
жр тва ма) при бли жи ла стра да ње це ло куп ног на ро да. Зна чај и вред ност 
мо но гра фи је Ма ре Шо вља ков по чи ва ју упра во на то ме што је – да упо-
тре би мо из раз из Људибезгробова Ене са Ха ли ло ви ћа – „од шкри ну ла 
вра та пат ње“ и сли ко ви то пред ста ви ла кроз ка кве му ке је – због др жа ња 
ау стро у гар ских вла сти са јед не и при пад но сти срп ском на ро ду са дру ге 
стра не – про шао „оби чан“, „ма ли“ чо век. У ње ној књи зи љу ди ни су све-
де ни са мо на пу ке бро је ве и ста ти стич ке по дат ке о ста нов ни штву, не го је 
реч о кон крет ним лич но сти ма (пе сни ци би ре кли: ду ша ма). Она пи ше о 
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стра да њу, пат ња ма и ужа су крозкоје су про шли по је дин ци са од ре ђе ним 
име ном и пре зи ме ном; пи ше о тра ге ди ја ма кон крет них по ро ди ца. Та-
кав при ступ ком плет ни је и ши ре све до чи о пре тр пље ном стра да њу, не го 
ис кљу чи ва усред сре ђе ност на број жр та ва. У том сми слу, мо же мо ре ћи 
да мо но гра фи ја Ма ре Шо вља ков пред ста вља пу то каз и при мер на ко ји 
на чин мо же и тре ба да се са гле да ва стра да ње ци ви ла и је дан – ре чи ма 
са вре ме ни ка – „стра шан пе ри од у жи во ту на ро да“.

***
 Дру го ве ли ко пи та ње ко је је ау тор ка об ра ди ла у мо но гра фи ји је 
ак ци ја спа са ва ња де це, то јест њи хо во упу ћи ва ње у жи то род не, рав ни-
чар ске кра је ве „на пре хра ну“. Од ре ђе не „пра зни не“ у до ку мен та ци ји 
фон да Ве ли ког управ ног и про свјет ног са ве та у Са ра је ву – ко ји пред ста-
вља из вор ну осно ву, те мељ на ко ме по чи ва мо но гра фи ја – Ма ра Шо в-
ља ков је пре мо сти ла ра дом са гра ђом из дру гих фон до ва Ар хи ва СА НУ 
у Срем ским Кар лов ци ма, по том Исто риј ског ар хи ва гра да Но вог Са да, 
Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, про у ча ва њем пе ри о дич них пу бли-
ка ци ја, ко ри шће њем ме мо а ри сти ке и ли те ра ту ре. Ши ро ка из вор на осно-
ва и при ку пље ни ма те ри јал до при не ли су да те ма бу де са гле да на из раз-
ли чи тих угло ва. Ау тор ка је при ка за ла ак ци ју спа са ва ња де це од по ја ве 
иде је за ње но по кре та ње 1917. го ди не, пре ко раз ли чи тих фа за ко је су 
пра ти ле ње ну ре а ли за ци ју до кра ја ра та (про ко мен та ри сан је и по сле-
рат ни пе ри од – пи та ње по врат ка де це и да ље упу ћи ва ње де це из Бо сне 
и Хер це го ви не „на пре хра ну“ у Вој во ди ну). Об ра ђе на су сва ре ле вант-
на пи та ња бит на за це ло ви то са гле да ва ње ак ци је, а Ма ра Шо вља ков је 
осве тли ла и раз ли чи те – по не кад из у зет но сит не – по је ди но сти јер су 
(од „де та ља“ као што су ка шње ње или из о ста нак пре во за на од ре ђе ним 
„ло кал ним“ ре ла ци ја ма, за ви си ли жи во ти глад не и ис цр пље не де це, ко ја 
су по не кад – по „ја кој зи ми“ и ло шим вре мен ским усло ви ма – мо ра ла да 
пе ша че де се ти не ки ло ме та ра).
 Стра шне при ли ке у Бо сни и Хер це го ви ни и ве ли ко уми ра ње де це 
по сле две „мр ша ве го ди не“ (1916, 1917), по кре ну ли су у зи му 1917/18. 
од во ђе ње на хи ља де „ма лих пат ни ка“ ка Вој во ди ни, Ба ра њи и Сла во ни-
ји. По кре та ње ак ци је је пред ста вља ло – ре чи ма В. Ћо ро ви ћа – „срећ ну 
ми сао“. Беше то спас за хи ља де мла дих жи во та; јар ка све тлост у мо ру 
ужа са и та ме над суд би ном Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не. Свест о на ци-
о нал ном је дин ству („на ша бра ћа“) ути ца ла је на ис по ља ва ње са о се ћа ња 
и со ли дар но сти код Ср ба што су жи ве ли у дру гим кра је ви ма Ау стро у-
гар ске, као и еми гра ци је (по себ но у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма) 
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ко ја је пре ко Цр ве ног кр ста и по је ди на ца сла ла нов ча не при ло ге. Ак ци ја 
је пред ста вља ла ре ак ци ју на за стра шу ју ће број ке и ве сти о уми ра њу де-
це, „од го вор“ на те шке при ли ке ко је су за де си ле срп ски на род у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Осми шље на ја као на чин да се по мог не „си ро ти њи ко-
ја ни гдје ни шта не ма“, „си ро ти њи нај си ро ма шни јој“; да се пру жи ру ка 
„јад ним си ро ма си ма“ и „бјед ним и не вољ ним“. Њи ма је требало по моћи 
„док ни су умр ли од гла ди, ко ја при је ти сва ким да ном“. Од но сно, по сто-
ја ла је по тре ба да се „дје ца из би је де њи хо ве фа ми ли јар не укло не“.
 Ак ци ја је ини ци ра на из За гре ба. На до ве за ла се на ху ма ни тар ну 
ак ци ју ко ја је за циљ има ла спа са ва ње ри мо ка то лич ке де це што су гла до-
ва ла у Ис три, Дал ма ци ји, Бо сни и Хер це го ви ни. (То ком ра та су у Бо сни 
и Хер це го ви ни „гла до ва ла де ца кри жа, кр ста и по лу ме се ца“, а ау тор ка 
је ука за ла на зна чај ак ци је за збли жа ва ње раз ли чи тих на ро да и ве ра, на 
уло гу Хр ват ско-срп ске ко а ли ци је, као и на де лат ност по је ди них Хр ва та 
ко ји су да ли до при нос по кре та њу и спро во ђе њу ак ци је. При том, ни су 
пре ви ђе ни ни по гр о ми Ср ба, ни мре жа ло го ра што су по сто ја ли на под-
руч ју да на шње Хр ват ске, већ су „про тив реч на зби ва ња“ при ка за на у свој 
њи хо вој сло же но сти.) За по кре та ње ак ци је са срп ске стра не за слу жне су 
„ро до љуп ке Срп ки ње“ и њи хо ва удру же ња и од бо ри из За гре ба. Кључ-
не лич но сти ме ђу њи ма би ле су по ро дич но по ве за не (су пру ге, ћер ке) са 
углед ним чла но ви ма „При вред ни ка“, чи ја су ис ку ства у из град њи мре же 
за сме штај де це би ла од из у зет ног зна ча ја. Са ма ак ци ја има ла је при ва-
тан ка рак тер. Та ко су је вла сти и тре ти ра ле. Је ди ни „опи пљив“, али опет 
сим бо ли чан на чин на ко ји је Зе маљ ска вла да у Са ра је ву уче ство ва ла у 
ак ци ји би ло је омо гу ћа ва ње бес плат ног пре во за де це же ле зни цом. Су о-
че ни са от по ри ма и пре пре ка ма, уче сни ци ак ци је су пи са ли да ће „на шу 
ми лу бра ћу спа сти без ичи је по мо ћи“!
 Ак ци ја је пред ста вља ла за ма шан и из у зет но сло жен по ду хват у 
ко јем ће уче ство ва ти низ од бо ра и уста но ва, као и хи ља де по је ди на ца на 
ши ро ком про сто ру. У на сто ја њу да што пот пу ни је при ка же ње ну ре а ли-
за ци ју, Ма ра Шо вља ков је об ра ди ла ши рок круг пи та ња – освр ну ла се на 
ко је на чи не су но си о ци ак ци је на сто ја ли да при ву ку што ви ше уче сни ка 
(про гла си, апе ли, тек сто ви из штам пе, из ра да раз глед ни ца са фо то гра-
фи ја ма из глад не ле де це) и на при ку пља ње при ло га за ис хра ну и оде ва ње 
де це; при ка за ла је „из град њу“, ор га ни за ци ју и рад две мре же од бо ра – 
оних што су се ба ви ли при ку пља њем и упу ћи ва њем де це у рав ни чар ске 
кра је ве и оних ко ји су ор га ни зо ва ли њи хов при хват и сме штај (при ка за-
на је де лат ност ка ко „сре ди шњих“, „глав них“ од бо ра из За гре ба, Са ра-
је ва и Но вог Са да, та ко и ло кал них, ме сних од бо ра из Ба ња лу ке, При је-
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до ра, Оси је ка, Ве ли ке Ки кин де, Пан че ва, Зе му на, Вр шца ...); ука за ла је 
на ва жну уло гу ор га на цр кве но-школ ске ау то но ми је (по себ но Ве ли ког 
управ ног и про свјет ног са вјет), као и на огром ни зна чај ми тро по ли та, 
епи ско па, све ште ни ка и учи те ља; при ка за ла је вре мен ску „ди на ми ку“ 
ко јом су упу ћи ва на де ца „на пре хра ну“ и где ће би ти раз ме ште на. Ау тор-
ка је у пот пу но сти, по не кад до из у зет но сит них по је ди но сти, ре кон стру-
и са ла це ло ку пан „пут“ ко ји су про шла де ца – од њи хо вог по пи си ва ња 
и са ку пља ња, по том тран спор та до не ког од глав них са бир них цен та-
ра (Са ра је во, Мо стар, Ба ња лу ка, При је дор), евен ту ал ног „ка ле мље ња“ 
у за ви сно сти од епи де миј ске си ту а ци је, да љег пу то ва ња ка рав ни ци уз 
за др жа ва ње на ус пут ним ста ни ца ма, где је де цу тре ба ло огре ја ти, на хра-
ни ти, обез бе ди ти им пре но ћи ште и пре да ти при ку пље ну оде ћу и обу ћу; 
при ка за ни су и до чек на ко нач ним од ре ди шти ма, при јем код хра ни те ља, 
опо ра вак (али и уми ра ње око 150 ма ли ша на од ис цр пље но сти или услед 
бо ле сти то ком збри ња ва ња), усло ви жи во та (и при ла го ђа ва ње на њих), 
ста ње у ко ме су се де ца на ла зи ла, по том њи хо во да ље шко ло ва ње, уче ње 
за на та или по ма га ње у до ма ћин стви ма.
 Спро во ђе ње и по је ди ни аспек ти ак ци је ни су иде а ли зо ва ни у мо-
но гра фи ји. Ау тор ка је на сто ја ла ни јан си ра но, сло је ви то, без „се лек тив не 
пер цеп ци је“ да по сма тра „про шлу ствар ност“. Чвр сто осло ње на на исто-
риј ске из во ре, М. Шо вља ков је ука за ла на то да је по сто ја ла илу зи ја о то-
ме да ће „из Бо сне и Хер це го ви не до ла зи ти ‘ан ђе ли’ и да ће их у Угар ској 
до че ки ва ти ‘ар хан ђе ли’“. У скла ду са тим, она на во ди да је би ло слу ча-
је ва да се „дје ца [...] нај е ду па по ста ну опа ки и не по слу шни“, пи ше о 
„за но ве та њу“ де це, о слу ча је ви ма пот кра да ња хра ни те ља, те о „хр ђа вом 
вла да њу“ ва ро шке де це ко ја су би ла „на ули ци са свим ис ква ре на“ (сви 
ци та ти су из из во ра). На и ла зи мо и на слу чај де те та ко је је „при ја ви ло 
сво га хра ни те ља по ли ци ји, да је са крио жи вот не на мир ни це“. Са дру ге 
стра не, ау тор ка је скре ну ла па жњу и на пр во бит не не у спе хе и од ре ђе на 
„лу та ња“ ко ја су пра ти ла по ла зи ште али и ка сни је фа зе ак ци је (ма ли 
од зив на по чет ку због оба зри во сти ро ди те ља; про пу сти у са ста вља њу 
спи ско ва и у во ђе њу еви ден ци је; слу ча је ви нео д го ва ра ју ћег раз ме шта ја 
де це – се о ска у гра до ве, град ска у се ла; ма ло број ност пра ти ла ца; „губ-
ље ње“ де це то ком тран спор та; са мо во љан по вра так де це или до ла зак 
по је ди них ро ди те ља по де цу у то ку 1918, ка да су се при ли ке ма ло по-
пра ви ле...). Ма ра Шо вља ков је ука за ла и на рас ко рак ко ји је по сто јао из-
ме ђу ве ли ких по тре ба, пла но ва и до брих же ља са јед не, и огра ни че них 
мо гућ но сти и усло ва жи во та код хра ни те ља, са дру ге стра не. Ка ко су 
са вре ме ни ци на во ди ли, ак ци ја је за све ње не ак те ре би ла „са свим но ва“ 
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(„ни ко се ни је ба вио тим по сло ви ма“), па су про пу сти би ли оче ки ва ни. 
Вре ме ном сти ца ло се и ис ку ство, па су не до ста ци и спор на ор га ни за ци-
о на пи та ња ре ша ва ни у хо ду. Ка ко би се пред у пре ди ло евен ту ал но ло ше 
по сту па ње пре ма де ци, пе ри о дич но је спро во ђен „над зор о мо рал ном и 
фи зич ком жи во ту бо сан ско-хер це го вач ке де це“.
 Тре ба на гла си ти да су се Ср би из Вој во ди не – ко ји су и са ми пре-
тр пе ли до ста то га то ком ра та и услед ре кви зи ци је ни су рас по ла га ли ве-
ћим ре зер ва ма хра не – спрем но ода зва ли на „ле лек из глад не ле де це“, на 
„са мрт ни по здрав сво је бо сан ске бра ће“. Ре ак ци ја гра ђа на на Про глас, 
ко ји је кра јем 1917. упу тио Сре ди шњи од бор за сме шта ње глад не де це 
из Но вог Са да, би ла је за и ста им пре сив на. „Ни је би ло он де [у Ба на ту – 
прим. М. Нинковића] го то во ни јед ног срп ског ме ста ко је ни је при ја ви ло 
ве ћи или ма њи број срп ских до ма ћи на, да же ле да при ме бо сан ско-хер-
це го вач ку де цу“, бе ле жи ли су са вре ме ни ци, до да ју ћи: „Исто та ко и у 
Бач кој би ло је до ста оп шти на ко је су од мах при ско чи ле бра ћи у по моћ.“ 
Из Сент Ан дре је су сла ли при лог и по ру чи ва ли: „Од ле ле ка не срећ них 
Бо са на ца за дрх та ла су рас ту же на ср ца и ов да шње се вер не бра ће. И нас 
ти ште ра не јад не Бо сне.“ Са раз ли чи тих стра на је сти за ла по моћ, уз об-
ја ву: „Ни смо ра ди да из о ста не мо иза на ше оста ле бра ће.“ Ја вља ли су се 
они ко ји би при хва ти ли де цу, не ки су да ва ли нов ча не при ло ге, а „до ста 
њи [...] обе ћа ше ме сеч ну пот по ру за ма лу де цу, ко ју не бу де ни ко узео, 
и за ко је ће се од бор бри ну ти“. Кра јем 1917. је кон ста то ва но: „Брат ско 
оду ше вље ње се већ ја вља са свих стра на“.
 „Ма ле пат ни ке“ из Бо сне и Хер це го ви не у Вој во ди ни су до жив-
ља ва ли као: „ма лу бра ћу на шу“, „де цу бра ће ота ца на ших и је тр ви ца 
ма те ра ва ших“, „бра ћу и се стре“, „крв на ше кр ви“. Ср би из Вој во ди не, 
Ба ра ње и Сла во ни је су их „обе руч ке“, „свој ски при хва ти ли“ и од но си ли 
се пре ма њи ма као пре ма соп стве ној де ци („ко је год узео де те и не по ми-
шља да му то ро ђе но ни је“). У су ро вим рат ним вре ме ни ма ми сли ло се и 
о то ме да де ци, осим хле ба, тре ба пру жи ти „и ду шев не хра не и – љу ба-
ви“. „Сву да су ту не срет ну де цу при ми ли са љу ба вљу“, са „нај ве ћом љу-
ба вљу и по жр тво ва њем“, кон ста то ва ли су у Вој во ди ни. На осо бен на чин 
о од но су хра ни те ља пре ма де ци све до че слу ча је ви усва ја ња си ро ча ди и 
дир љи ви ра стан ци де це и хра ни те ља по окон ча њу ра та. Ре ви зо ри ко ји 
су оби ла зи ли сме ште ну де цу из ве шта ва ли су да је „код хра ни те ља [...] 
раз ви је на она бла го род на цр та да ће по дје ли ти све са дје цом“. Има ју ћи 
на ве де но у ви ду, не чу ди што је то ком ра та по сто ја ло „ли је по ми шље-
ње о пле ме ни то сти и да ре жљи во сти Ср ба у Вој во ди ни“. Њи хо ви са пле-
ме ни ци из Бо сне и Хер це го ви не су за кљу чи ли ка ко је „наш на род“ на 
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про сто ру Вој во ди не „про жет [...] љу ба вљу за сво је су на род ња ке, ма кар 
би ли из ко га кра ја“ и сма тра ли су да су „на ша бра ћа [...] у тим кра је ви-
ма, учи ни ла [...] све, да дје ца бу ду си та, одје ве на, обу ве на, здра ва и да се 
до бро вас пи та ва ју“. То јест, да су хра ни те љи и од бо ри „мно го жр тво ва-
ли и жр тву ју се, да на шу дје цу пре хра не, пре о бу ку и уљу де“. Све у куп но 
по сма тра но, при јем и бо ра вак срп ске де це у Вој во ди ни су по ка за ли да је 
– ка ко са вре ме ни ци на во де – „Ср бин Ср би ну брат и у нај ве ћој не во љи“.
 Циљ ак ци је је био да се „дје ца скло не од бе де“; од но сно: „спа-
сти ту де цу од смр ти“. Уче сни ци ак ци је су – са пра вом – сма тра ли да су 
„оте ли из ша ка смр ти“ де цу ко ја су до шла „на пре хра ну“. „Да ту де чи цу, 
дра ги Ми ле та, при мио ни сам, би ло би у на шем ве ли ком срп ском гро бљу 
два де сет гро бо ва ви ше!“, пи сао је сре ди ном 1918. игу ман ма на сти ра Хо-
по во др Ав гу стин Бо шко вић при ја те љу. Уче сни ци ма ак ци је у Вој во ди-
ни упу ћи ва на је не из мер на бла го да р ност ро ди те ља због то га што су им 
спа сили де цу – „да им се сви је ћа не уга си, ог њи ште не опу сти“! Ка ко су 
са вре ме ни ци сма тра ли, ак ци јом је – упр кос мно гим те шко ћа ма – „у глав-
но ме по стиг нут успех“, због то га што је „мно го и мно го де те на шло ов де 
здра вља, жи во та, по у ке, па и љу ба ви“. Из осо бе ног ра кур са њен сми сао 
је при ка зан фотографијама де це из Кљу ча пре доласка на прехрану и 
шест ме се ци ка сни је (стр. 46). Од де це ко ја су уми ра ла од гла ди и из гле-
да ла као „ма ли ко сту ри“, до шло се до то га да је – ка ко је је дан над зор ник 
кон ста то вао – „те ле сно ста ње на ше дје це из над сва ког [...] оче ки ва ња“. 
„Пи та ње у ве зи са бро јем де це по сла те на пре хра ну“ је – као и пи та ње 
бро ја де це по мр ле од гла ди – „оста ло без пра вог од го во ра“. Де ца су од 
зи ме 1917/18. упу ћи ва на у „ве ћим и ма њим ро је ви ма“, а ау тор ка је на-
ве ла низ раз ли чи тих по да та ка до ко јих је до шла у из во ри ма, ука зав ши 
на чи ње ни цу да из ме ђу њих по сто је од ре ђе ни „рас ко ра ци“. На осно ву 
из ло же ног, мо же се ре ћи да је број срп ске, пра во слав не де це из Бо сне и 
Хер це го ви не ко ја су упу ће на „на пре хра ну“, сва ка ко, био ве ћи од 7.000, 
а по сто је на зна ке о то ме да је тај број био пе то ци френ. Да кле, упр кос 
не по у зда но сти по да та ка, на ве де не број ке нам пру жа ју до бар ори јен тир 
за укуп ну сли ку о ак ци ји. По у зда но се мо же ре ћи да се ту „ра ди ло о хи-
ља да ма де це спа се ним од смр ти“.
 Из до ку ме на та и за пи са што су их за со бом оста ви ли уче сни-
ци ак ци је очи глед но је да су је они до жи вља ва ли као: „ве ли ку на род ну 
ствар“, „на шу ду жност“, „на ци о нал ну ду жност“, „па три от ско за у зи ма-
ње“, „срп ску и ро до љу би ву ду жност пре ма бу ду ћем срп ском на ра шта-
ју“, „све ту ду жност да јад на би јед на дје ца не по у мру од гла ди и да се шта 
ко ри сна на у чи“, „чо ве ко љу би во де ло“, „де ло ми ло ср ђа, љу ба ви, ду жно-
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сти“. Схва та ли су је и као „ве ли ки рад“, рад „у име про ду же ња ви је ка 
му че нич ког на ро да на шег“ и „сад нај по треб ни ји рад у на ро ду“. Ма ра 
Шо вља ков сма тра да је ак ци ја има ла „ци ви ли за циј ски, со ци јал ни и на-
ци о нал ни зна чај“, јер је ту би ла реч о о „ху ма ни тар ној ак ци ји од из у зет-
ног зна ча ја за оп ста нак срп ског на ро да“. Пре ма ње ном ми шље њу, ак ци ја 
је ути ца ла на „по ве зи ва ње и со ли дар ност раз би је ног срп ског на ро да“, а 
под ста кла је и „ху ма ност и со ли дар ност ме ђу раз ли чи тим ре ли ги ја ма и 
на ци о нал но сти ма и убла жи ла по сто ја ње тен зи ја и не тр пе љи во сти“. Као 
струч њак за ми гра тор на кре та ња из Бо сне и Хер це го ви не ка Вој во ди ни, 
ау тор ка је ука за ла на то да је ак ци ја „тра си ра ла“ пут по сле рат ној ко ло-
ни за ци ји до бро во ља ца. Скре ну ла је па жњу и на ди рект не по ли тич ке ре-
пер ку си је ове ак ци је – ње но пре ра ста ње у дру штве ни по крет, а по том и 
ства ра ње по ли тич ког ор га на (Срп ски на род ни од бор) ко ји је про ис те као 
из Сре ди шњег од бо ра за сме шта ње глад не де це у Ба нат, Бач ку и Ба ра-
њу у Но вом Са ду, и имао за па же ну уло гу при ли ком сло ма ау стро у гар ске 
вла сти. Са ко је год стра не да по гле да мо, мо же се ре ћи да је ак ци ја за и ста 
би ла из у зе тан по ду хват и – ка ко би са вре ме ни ци ре кли – „пле ме нит, чо-
ве ко љу бив и срп ски по сао“.

***
 Ако за це ло куп ну ак ци ју мо же мо ре ћи да је пред ста вља ла под виг, 
пре да на де лат ност хи ља да по је ди на ца ко ји су у њу би ли укљу че ни мо-
же се ока рак те ри са ти као под ви жни штво. Но си о ци, ин спи ра то ри и сви 
уче сни ци ак ци је – као ју на ци ове књи ге и ју на ци уоп ште (не ис ка зу је 
се ју на штво са мо у уни фор ми и са пу шком у ру ци) – за слу жу ју по се-
бан осврт. Рат је – ка ко је у Тврђави пи сао Ме ша Се ли мо вић – „нај ве ћа 
пр љав шти на људ ска и нај стра шни ји зло чин“. У тој „пр љав шти ни“ се, 
по пра ви лу, ис по ља ва истин ска при ро да чо ве ка – љу ди се „раз де ле“ на 
оне што по то ну у ни скост, ани мал не на го не и зло, док код дру гих на по-
вр ши ну ис пли ва ју до бро та и пле ме ни тост; оштри је не го ина че љу ди се 
по де ле и на оне ко ји гле да ју са мо уске, лич не ин те ре се, од но сно оне што 
на сто је да по мог ну дру ги ма. Уоп ште но по сма тра но, у то ку Пр вог свет-
ском ра ту у си ту а ци ји ка да су не при ја те љи пљач ка ли, си ло ва ли, му чи ли, 
спа љи ва ли (!) и уби ја ли ци ви ле, би ло је оних ко ји су са раз ли чи тих стра-
на све та до ла зи ли да као ле ка ри и ме ди цин ске се стре по мог ну срп ском 
на ро ду. Ако усред сре ди мо по глед на са му ак ци ју збри ња ва ња де це, са 
јед не стра не ви ди мо хи ља де по је ди на ца што су „ста ви ли [...] на род ни 
ин те рес из над лич ног“ и има ли свест о – ре чи ма уче сни ка ак ци је – „од-
го вор но сти и пред Бо гом и пред срп ским на ро дом“; па су на „не во љу“ 
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ко ја је сна шла њи хо ве су на род ни ке у Бо сни и Хер це го ви ни гле да ли као 
на не што што су „у ста њу бар до не кле от кло ни ти“, те сма тра ли да „не 
би би ли вред ни име на чо ве ко ва, кад је не би от кла ња ли“. С дру ге стра не, 
сре ће мо слу жбе ни ке ко ји су се ба ви ли зло у по тре ба ма и „зе ле на шком тр-
го ви ном“ жи том, чи нов ни ке ко је су оме та ли спро во ђе ње ак ци је и оста ја-
ли не ми на мол бе гра ђа на ко ји ма су де ца уми ра ла од гла ди, те Ср бе што 
су од би ја ли да у то ме уче ству ју, па и кри ти ко ва ли(!) ак ци ју.
 Ка да је о пр ви ма реч, чи та ју ћи књи гу на и ла зи мо на низ из у зет-
них по је ди на ца што су на сто ја ли да „учи не бли жње му до бро“, ко ји су се 
жр тво ва ли да „по мог ну олак ша ти ту ђи бол“, и да но ноћ но се ан га жо ва ли 
да би спа сли што ви ше де це, де це ко ја су за њих пред ста вља ла „окр ње-
ну сна гу на шу, под се че не жи ле на ше са да шњо сти и бу дућ но сти“. Та кви 
љу ди су се би по ста вља ли пи та ње: „А шта сам ја учи нио до бро у овим 
те шким да ни ма по сво јој во љи?!“ и на ње га – сва ко днев но – да ва ли од-
го вор та ко што су: са ста вља ли про гла се и апе ле; об ја вљи ва ли тек сто ве у 
штам пи да би по пу ла ри зо ва ли ак ци ју; не у мор но пи са ли сто ти не пи са ма 
ка ко би мо би ли са ли што ве ћи круг уче сни ка; пи са ли број не до пи се и ур-
ги ра ли да се от кло не про бле ми и те шко ће што би се ис пре чи ли на пу ту 
ре а ли за ци је њи хо вог ху ма ни тар ног за дат ка; пу то ва ли по рав ни чар ским 
кра је ви ма и „аги то ва ли“ за осни ва ње ме сних од бо ра и при јем де це; ан-
га жо ва ли се у при ку пља њу и рас по де ли при ло га; са ми из два ја ли „ве ли ке 
сво те“ нов ца за по моћ де ци; убе ђи ва ли сто ти не ро ди те ља да без бо ја зни 
мо гу по сла ти де цу „на пре хра ну“; о соп стве ном тро шку – па и уз за ду-
жи ва ње – пра ти ли тран спор те де це и по не ко ли ко не де ља; у сва ко до ба 
да на, али и усред но ћи до че ки ва ли малишане на ста ни ца ма, де ли ли им 
хра ну и во ди ли их на пре но ћи ште; пре тва ра ли сво је ку ће у кан це ла ри је 
од бо ра, ме ста за до чек и при јем де це; у вре ме ну ве ли ке оску ди це осим 
сво је хра ни ли и обла чи ли – услов но ре че но – „ту ђу“ де цу (ка ко Ру си ка-
жу: „чу жих де тей не быва ет“); за не ма ри ва ли соп стве не оба ве зе („сав мој 
до ма злук ви си о кли ну“) за рад успе ха ак ци је; хра бри ли дру ге да из др же 
ка да би до ла зи ло до па да ен ту зи ја зма („кад чо вјек ра ди за на род и ми сли 
о на ро ду и ње го вом на прет ку, мо ра за бо ра ви ти на свој до ма злук и по тре-
бе“; „Зна мо да све то хо ће тру да и жр та ва, да ни је ла ко. Али смо уве ре ни, 
да ће на ши ро до љу би из др жа ти и да ља сва ис ку ше ња у ду жно сти, док 
на шем на ро ду не сва ну бо љи да ни“) и по зи ва ли на да ље под но ше ње жр-
тве („Тре ба ће но вих жр та ва. И мно ги ће пи та ти: од ку да? Па да ка же мо 
од ку да. Жр тва, пра ва жр тва, ни је оно што чо век не осе ти. Ко да де оно, 
што му ни ка ко не тре ба, ни је ни шта жр тво вао. Жр тва се до не кле от ки да 
од уста. А ако је чо век ика да ду жан да жр тву је, ду жан је да нас.“).
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 Овом при ли ком, на жа лост, не мо же мо по ме ну ти име на свих уче-
сни ка ак ци је. На ве шће мо по је ди не од оних ко ји су се ис ти ца ли, али 
на по ми ње мо да у том по ду хва ту ни је би ло ма лог, не ва жног до при но-
са, ни ти ма лог при ло га („нај ма њи при лог при ма мо са нај ве ћом бла го-
дар но шћу“!). Чи та ју ћи књи гу спо зна је мо ко ли ки су огро ман зна чај и 
до при нос ак ци ји да ли: пред сед ник Ве ли ког управ ног и про свјет ног са-
ве та, ми тро по лит да бро бо сан ски Ев ге ни је Ле ти ца и оста ли ар хи је ре ји 
са про сто ра Бо сне и Хер це го ви не: Пе тар Зи мо њић, Ва си ли је По по вић 
и Ила ри он Ра до нић; по том епи ско пи из рав ни чар ских кра је ва – Ге ор-
ги је Ле тић, Ми тро фан Ше вић и Га ври ло Зме ја но вић; се кре тар Ве ли ког 
управ ног и про свјет ног са ве та Во ји слав Бо рић; учи те љи ца из При је до-
ра Ге ор ги на Сто ја но вић; ве ле по сед ник из Оси је ка Ва са Му а че вић; Ср-
би из За гре ба: Је ле на и Ни ко ла Ћук, Јо ван ка Мр вош, Ма ра Цви ја но вић, 
Кри ста Ђор ђе вић; на про сто ру Вој во ди не: Је ле на Осто јић, Зор ка Ла зић, 
Иг њат Па влас, Ко ста Ха џи, Мар ко Бог дан; у еми гра ци ји: Ни ко ла Сто ја-
но вић, Пе ро Сли јеп че вић и мно ги дру ги. (Пи шу ћи о њи хо вом де ло ва њу 
Ма ра Шо вља ков упо тре бља ва из раз „на ци о нал ни рад ник“. Уз „пи сце 
исто ри је“, то је јед на од ле пих син таг ми ко је ау тор ка ко ри сти у књи-
зи. Тај тер мин, по хвал но спо ми њан у оно вре ме, пред ста вља су прот ност 
по ја ви ко ју је Сто јан Но ва ко вић на звао „екс пло а та ци ја па три о ти зма“, 
те да на шњим „про фе си о нал ним Ср би ма“ и „ка ри јер ним на ци о на ли сти-
ма“.) О де лат но сти на ве де них ју на ка књи ге Ма ра Шо вља ков пи ше на 
раз ли чи тим ме сти ма у мо но гра фи ји, а по је ди ни ма од њих је по све ти ла 
до ста па жње у по гла вљу „Де ло ва ње ак те ра ак ци је“.

На ве де не лич но сти су до при не ле да се у те шком вре ме ну са чу ва ју 
хи ља де деч јих жи во та, а пи та ње је ко ли ко о њи ма да нас зна мо. Док чи та-
мо књи гу по ми шља мо да би о њи ма мо жда  би ло це лис ход ни је и ва жни је 
пи са ти не го о Ни ко ли Па ши ћу, Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу и иним што 
до ла зе из сфе ре по ли ти ке, ко ја је „по сво јој при ро ди не раз лу чи ва од си ле 
и под ва ле“ (Џорџ Ор вел). (Ре че ни ца је све сно, „по ле мич ки“ за о штре на. 
Из бор по је ди на ца тог фор ма та за по ре ђе ње и пре те ри ва ње су на мер ни, са 
ци љем да се до дат но ука же на зна чај лич но сти као што су Ге ор ги на Сто-
ја но вић, Је ле на Ћук и оста ли уче сни ци ак ци је.) У сва ком слу ча ју, но си-
о ци и глав ни ак те ри ак ци је су осо бе о ко ји ма тре ба да ље пи са ти, о њи ма 
сни ма ти до ку мен тар не фил мо ве, по ди за ти им спо ме ни ке. При том, на рав-
но, не тре ба им при сту па ти са не ком apriori иде а ли за ци јом, већ тре ба 
са гле да ти и оста ле аспек те њи хо ве де лат но сти у вре ме Пр вог свет ског 
ра та и уоп ште (на при мер, ми тро по ли ту Ев ге ни ју Ле ти ци су са вре ме ни-
ци пре ба ци ва ли пре те ра ну сер вил ност пре ма ау стро у гар ским вла сти ма 

МомирН.Нинковић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 13/1, 2021.

221

то ком ра та, због че га је 1920. био сме њен, од но сно под нео остав ку).
 Као што смо по ме ну ли, на спрам тих из у зет них лич но сти ко је су 
се – ка ко су са вре ме ни ци на во ди ли – „свом ду шом пре да ле у слу жбу ху-
ма не ак ци је“, ста ја ли су они што су од би ја ли да уче ству ју у ак ци ји и чак 
је кри ти ко ва ли. Ма њак ем па ти је пре ма стра да њу де це код слу жбе ни ка 
цр но-жу те мо нар хи је је, до не кле, оче ки ван. Ме ђу тим, на и ла зи мо и на 
низ све до чан ста ва о сла бом од зи ву бо га ти јих Ср ба и „ин те ли ген ци је“. 
Ка ко са вре ме ни ци на во де, би ло је до ста оних „ко ји су че сто и са ми гла-
до ва ли, па де ли ли за ло га је са дру ги ма“, али је би ло и „мно гих, ко ји ма 
се ра си па ло, па ча сти ли и да ва ли на оно, на шта не тре ба, и ни су има ли 
на оно, на шта тре ба“. Ор га ни за то ри ак ци је су за па жа ли „оне имућ ни је, 
ко ји се до сад не ода зва ше“, до да ју ћи: „код си ро ти ње на и ла зи мо на бо љи 
успех“. Ко мен та ри са ли су до ма ћи не ко ји би мо гли без те шко ћа да хра не 
и оде ва ју ви ше ма ли ша на, али код ко јих беше „ср це твр до“. Што се ти че 
„ин те ли ген ци је“, она се, на при мер, у Срем ским Кар лов ци ма „вр ло ма-
ло уоп ће ода зва ла ро до љу би вој ду жно сти, те ма хом ни је хте ла при ми ти 
де цу, не го су то учи ни ли ра та ри и тр гов ци“. Ор га ни за то ри ак ци је су се 
су о ча ва ли и са „по је ди ним уси ја ним гла ва ма и кри ти ча ри ма“, „му дри ја-
ши ма“ ко ји ни су хте ли да по мог ну ак ци ју, а из но си ли су при мед бе.
 Ка да је о по ме ну тим „ка те го ри ја ма“ ста нов ни штва реч, из књи ге 
М. Шо вља ков ви ди мо да су у ак ци ји не са мо уче ство ва ли, већ јој тон 
да ва ли углед ни и бо га ти по је дин ци (по пут Ва се Му а че ви ћа) и по ро ди це 
(по ро ди ца Ћук из За гре ба), те да су по је ди ни ин те лек ту ал ци и њи хо ве 
по ро ди це (Ва са Ста јић, Ти хо мир Осто јић, Ми лан Ко стић, Иг њат Па влас, 
Ми лан Не дељ ко вић...) „не у мор но ра ди ли“ на спа са ва њу де це. Иа ко се 
мо гу уо чи ти од ре ђе не „тен ден ци је“ по том пи та њу не тре ба по се за ти за 
ге не ра ли за ци ја ма, већ о сва кој осо би тре ба го во ри ти по је ди нач но. Ште-
та је што – за раз ли ку од број них спо ме ну тих име на уче сни ка ак ци је, 
па и име на или, бар, функ ци ја зва нич ни ка (пред сед ни ка оп шти на, ко-
тар ских пред стој ни ка, кра љев ских са вет ни ка, ве ли ких жу па на) ко ји су 
ак ци ју оме та ли – име на „му дри ја ша“ ни су на ве де на (ве ру је мо да ау тор ка 
ни је на и шла на пи са ни траг у из во ри ма). Освр ћу ћи се у јед ном пи сму на 
„кри ти ча ре“, Ни ко ла Ћук је Во ји сла ву Бо ри ћу на пи сао: „За пам ти те оне 
ко ји би мо гли а не ће да по мог ну“! Бли ско нам је ста но ви ште пре ма ко ме 
тре ба пи са ти пре све га о „по зи тив ним при ме ри ма“; та ко ђе, сма тра мо да 
би damnatiomemoriae би ла ка зна што би има ла сми сла: за слу же ни за-
бо рав је ме ра по је дин ци ма. Ме ђу тим, чи та ње књи ге бу ди јак осе ћај да о 
та квим љу ди ма, ипак, тре ба пи са ти, да их тре ба „за пам ти ти“. Не ће пи са-
ње о њи ма на пра сно да под стак не раст осе ћа ја од го вор но сти у дру штву, 
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ни ти мо же из ме ни ти људ ску при ро ду, али ни је на од мет „но ти ра ти“ оне 
ко ји су сво јим по ступ ци ма или не чи ње њем (о деч јим жи во ти ма је би ла 
реч, па тим пре и тотре ба ура чу на ти) ути ца ли на жи во те дру гих. Осим 
то га, пи са ње о та квим осо ба ма би до при не ло да се сло же на сли ка „про-
шле ствар но сти“ упот пу ни. Ка ко је – у че твр тој књи зи До бри це Ћо си ћа 
времесмрти – Ни ко ла Па шић „го во рио“ Ву ка ши ну Ка ти ћу: „Ср би ја у 
овом ча су, то смо сви – по ште ни и не по ште ни, срећ ни и не срећ ни, ју на-
ци и ку ка ви це“. Са мо ју на ци за вре ђу ју да се о њи ма на ши ро ко пи ше, али 
ни оне дру ге не тре ба „за не ма ри ти“.

***
 Осим на ве де них, глав них пи та ња, тре ба на по ме ну ти да књи га 
пру жа низ дру гих ин те ре сант них уви да и са зна ња. На не ко ли ко ме ста 
на и ла зи мо на „при ло ге“ на ци о нал ној „ка рак те ро ло ги ји“. Ка ко оп штој, 
та ко и „ло кал ној“. Пи шу ћи о про пу сти ма у из во ђе њу ак ци је, је дан од 
уче сни ка се освр нуо на „на шу на рав“, ко мен та ри шу ћи „да смо ми све 
пре у ста њу, не го да ор га ни зу је мо и ди сци пли ни ра мо јед ну ствар“. Што 
се „ло кал них“ осо бе но сти ти че, уче сни ци ак ци је из Са ра је ва су пи са ли 
„са бор ци ма“ у Но вом Са ду: „Наш се љак, из у зев ши По са ви ну, има мно-
го ис точ њач ке ин ди фе рент но сти, ко ју је на у чио од пре ђа шњих ње го вих 
го спо да ра Ту ра ка. Он ни је на у чио то ли ко ра ди ти, ко ли ко ра тар ски сви јет 
код Вас, не го ра ди са мо оно ли ко, ко ли ко мо ра, и тај ње гов рад ни је ра ци-
о на лан, не го је она кав, ка квог га је на сли је дио од сво јих ста рих. Баш и с 
те стра не има ће ве ли ког зна ча ја тај до ла зак, јер ће наш те жач ки сви јет, 
ко ји бу де та мо до шао, ви ди ти, ка ко се зе мља ра ци о нал но об ра ђу је, ка ко 
се на ври је ме уста је и ка ко се са во љом сва ки по сао оба вља, па ће му то 
вре де ти за ње го ву бу дућ ност.“ Па да ју у очи и (ра ди кал но) дру га чи је де-
мо граф ске при ли ке и на та ли тет – на и ла зи мо на низ по ро ди ца са пе то ро, 
ше сто ро и ви ше (чак и по два на е сто ро) де це.

Упе ча тљи ва су и све до чан ства о гла си на ма, њи хо вом на стан ку и 
учин ку. Ре ци мо, у јед ном ча су 1918. по че ло је да се при ча о то ме да су 
де ца ло ше до че ка на у Вој во ди ни, па и да их ко љу и „пра ве ко ба си це“ од 
њих. „Ови гла со ви, и уко ли ко на пр ви по глед бу да ла сти и сми је шни, уто-
ли ко су стра шни за са му ак ци ју, јер про сти се ља ци вје ру ју и тра же [...] 
да се дје ца вра те на траг“, кон ста то ва ли су у Ве ли ком управ ном и про-
свјет ном са ве ту. На кра ју, ис по ста ви ло се да су де ца ко ја су због кра ђа 
би ла упу ће на на зад ро ди те љи ма „код ку ће при ча ла сва ко ја ке не по вољ не 
ства ри, са мо не оно, због че га су се мо ра ли вра ти ти“.
 Књи га, та ко ђе, пред ста вља озби љан при лог исто ри ји Срп ске пра-
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во слав не цр кве то ком Пр вог свет ског ра та (на пр вом ме сту на про сто ру 
Бо сне и Хер це го ви не, али и Вој во ди не); све до чи о те шко ћа ма кроз ко је 
су про шли срп ски учи те љи; го во ри о ан га жма ну и ак тив но сти же на и 
„пле ме ни том ра ду жен ских срп ских до бро твор них ор га ни за ци ја“ у Ау-
стро у гар ској. У њој сре ће мо и по је ди не по зна те лич но сти и њи хо ве по ро-
ди це. Та ко, на при мер, ви ди мо да је по зна ти књи жев ник, Ср бин ка то лик 
из Ду бров ни ка Иво Вој но вић да вао ве ли ке при ло ге за ак ци ју спа са ва ња 
де це из Бо сне и Хер це го ви не или да се исто ри чар Вла ди мир Ћо ро вић 
укљу чио у ак ци ју по из ла ску из за тво ра. На и ла зи мо и на те шке окол но-
сти у ко ји ма је – „у ве ли кој ма те ри јал ној би је ди и оску ди ци“ – жи ве ла 
по ро ди ца Пе тра Ко чи ћа. Упот пу ња ва мо пред ста ве о по зна тој по ро ди ци 
Сто ја но вић из При је до ра. На и ме, јед на од нај и стак ну ти јих уче сни ца ак-
ци је Ге ор ги на би ла је ро ђе на се стра др Мла де на и Сре те на Сто ја но ви ћа, 
ко ји су ши рој јав но сти да ле ко по зна ти ји.
 Мо но гра фи ја нам пру жа увид и у ни зак обра зов ни ни во ста нов-
ни штва Бо сне и Хер це го ви не. И по сле не ко ли ко де це ни ја ау стро у гар ске 
„ци ви ли за тор ске ми си је“ не пи сме ност ста нов ни штва је би ла огром на 
(1910. ско ро 88%), а про це нат де це ко ја су се шко ло ва ла ма ли (17%). Чи-
та ју ћи књи гу ви ди мо да је – ка ко су уче сни ци ак ци је из Вој во ди не кон-
ста то ва ли – „тек вр ло ма ли про це нат ове де це [...] ишао у шко лу, те зна 
чи та ти и пи са ти а оста ли су са свим не пи сме ни“. „Сте пен обра зо ва ња“ 
и „ци ви ли за циј ски ни во“ де це су све до чи ли о – ре чи ма М. Шо вља ков – 
„дру штву ко је је ка ска ло за сво јим ве ком“. На спрам те су мор не сли ке, 
сто ји њи хов на пре дак ко ји је оства рен по до ла ску „на пре хра ну“. Ар хи-
ман дрит ма на сти ра Хо по во Ав гу стин Бо шња ко вић је 1918. по но сно и са 
пу но то пли не пи сао при ја те љу о „ма лим до шља ци ма – Бо сан ци ма“: „А 
сад по чуј и ово. Одр жа ли смо не ку вр сту ис пи та сад о Ду хо ви ма. По ка-
за ли су се из вр сни у чи та њу, пи са њу, ра чу на њу и уче њу пе са ма на па мет. 
Све је то ов да шњи је ром Вик тор шњи ма по сти гао, ба ве ћи се шњи ма. [...] 
Де ца су та лен ти ра на, а то је још ин те ре сант ни је зна ти, ве ли ки – штре бе-
ри. Што је дан зна, то мо ра ју сви зна ти, па чак и онај ке ка вац од 4 го ди-
не!! Је дан је на при мер из де кла мо вао це лу ону те шку пе сму Со ко ла без 
по гре шке, па су исту пе сму и оста ли зна ли.“
 Обра зо ва ње де це „на пре хра ни“ је би ло, ка ко су над зор ни ци из-
ве шта ва ли, „пре ма мје сним при ли ка ма“, а оне су у Хо по ву би ле ме ђу 
нај бо љим. Ме ђу тим, оп шта сли ка је по зи тив на: „Дје ца су да ро ви та и 
у свем по ка зу ју при род ну ин те ли ген ци ју, нај ви ше у шко ли“. Чи та ју ћи 
о тој ра зли ци из ме ђу „ствар ног“ (ста ња у ко ме су де ца жи ве ла у Бо сни 
и Хер це го ви ни) и „мо гу ћег“ (оно га што се за ре ла тив но крат ко вре ме 



224

мо гло по сти ћи), па дао нам је на па мет онај Џе мал о ко ме је Ме ша Се ли-
мо вић – као „сим бо лу Бо сне“ – пи сао у Сјећањима и ро ма ну Дервиши
смрт. Реч је о сна жном мом ку ко ји је „исје као [...] жи ле но жем, у пи ћу, у 
нео пи си вом бу ни лу ко је ни ко из ван Бо сне не мо же ра зу мје ти“. У ро ма ну 
Дервишисмрт Ха сан за ње га ка же да је „на ша пра ва сли ка, бо сан ска“, 
до да ју ћи: „Сна га на па трљ ци ма. Сам свој крв ник. Оби ље, без прав ца и 
сми сла.“ Узро ци и раз ло зи тог „бу ни ла“ су, на рав но, сло же ни и ово што 
ће мо на пи са ти мо же де ло ва ти као (пре те ра но) по јед но ста вљи ва ње, али 
док смо чи та ли ре чи Ав гу сти на Бо шња ко ви ћа по ми шља ли смо – ве ро-
ват но илу зор но – да је та ко ма ло по треб но да се бо сан ској „сна зи“ и 
„оби љу“ да ју „пра вац и сми сао“. Осим до са да на ве де ног, у књи зи има 
још до ста ства ри ко је да ју мо гућ ност за ра зна по ре ђе ња и под сти чу ми-
сао да се кре ће у раз ли чи тим прав ци ма.

***
 О стра да њу од гла ди то ком Пр вог свет ског ра та са вре ме ни ци су 
рет ко пи са ли. Би ла је то те ма ко ја је „по ти ски ва на [...] из све сти у под-
свест“, пи та ње ко је је „по ста ло део по ти сну тог се ћа ња“. Због пре тр пље-
ног стра да ња и ужа сне тра у ме та кво др жа ње са вре ме ни ка мо же се раз-
у ме ти. Пре ма ми шље њу струч ња ка ко ји се ба ве тра у ма ти зми ма та квих 
раз ме ра, нео п ход но је да про ђе до ста вре ме на – чак три или че ти ри ге не-
ра ци је – да би до шло до об но ве ин те ре со ва ња за те шка пи та ња. У од су-
ству тек сто ва ко ји би се ба ви ли тим те ма ма, се ћа ње на „ве ли ку глад“ је 
у по сле рат ном пе ри о ду „чу ва но као усме на тра ди ци ја, под сет ник на зло 
до ба“. Ме ђу тим, про то ком вре ме на се ћа ња на то стра шно ис ку ство по-
сте пе но су бле де ла и пре шла из „ко му ни ка тив ног пам ће ња“ (под ра зу ме-
ва пре но ше ње се ћа ња на до га ђа је углав ном усме ним пу тем, у тра ја њу од 
нај ви ше три ге не ра ци је) у до мен оно га што се на зи ва „кул тур ним пам-
ће њем“ и „кор пу сом до га ђа ја на ци о нал не исто ри је“. Убр зо по за вр шет ку 
ра та Иво Ан дрић је, као што смо на ве ли, пи сао да је код пре жи ве лих не-
стао „оду р ни окус па пра ти и ме мљи ва бра шна дав но из уста“. Не ко ли ко 
го ди на ка сни је (1922) Ми лан Бог да но вић је – ука зу ју ћи на то да су „већ 
ства ри по че ле да се за бо ра вља ју“ – по здра вио по ја ву јед ног ро ма на са 
рат ном те ма ти ком, ко мен та ри шу ћи: „Ви ше не го ика да по треб не су са да 
до бре, пра ве, ис кре не књи ге о ра ту, да под се те ‘за бо рав ну жи во ти њу’ 
чо ве ка на не до стој не и ан ти кул тур не пат ње ко је је пре ку жио“. Век по-
том, ка да се спо кој ни је мо же при сту пи ти об ра ди те шких те ма и ка да су 
се ћа ња на стра да ње из бле де ла, књи га ГладуБоснииХерцеговиниисме
штањедецеувојводину1917–1918. – из истих раз ло га – уто ли ко је по-
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треб ни ја. Тре ба на по ме ну ти и да се по ја ва мо но гра фи је Ма ре Шо вља ков 
по кла па са пе ри о дом об но вље ног ин те ре со ва ња за Пр ви свет ски рат до 
ко га је до шло то ком обе ле жа ва ња ње го ве сто го ди шњи це. Ми ну лих го ди-
на исто ри ча ри су у на уч ни „оп ти цај“ уве ли низ но вих из во ра, по кре ну ли 
но ве или на но во отво ри ли не до вољ но об ра ђе не те ме. (Осим гла ди, мо-
но граф ски је, ре ци мо, об ра ђе на и те ма хле ба у Ве ли ком ра ту, што је сја-
јан ис ко рак у од но су на прет ход на ис тра жи ва ња.) У том кон тек сту тре ба 
са гле да ва ти и ис тра жи вач ки на пор Ма ре Шо вља ков.
 Пре да ним, ви ше го ди шњим ис тра жи ва њи ма ау тор ка је ус пе ла да 
при ку пи ра зно вр сне из во ре; те му је по ста ви ла и са гле да ла у од го ва ра ју-
ћем окру же њу; кроз „при чу“ о „обич ним“ љу ди ма и пер со на ли зо ва ним 
жр тва ма ус пе ла је да на убе дљив на чин при ка же стра да ње ци вил ног ста-
нов ни штва од гла ди, те да ак ци ју спа са ва ња де це раз мо три из ви ше угло-
ва. Осим исто ри о граф ске ин тер пре та ци је основ них те ма књи ге, тре ба 
на по ме ну ти да је об ра да „со ци јал них и пси хо ло шких мо ме на та, у ве зи 
са снаб де ва њем и пре хра ном“ отво ри ла про стор ре љеф ни јим и ду бљим 
уви ди ма у сло же не, ви ше ди мен зи о нал не окол но сти тог „стра шног пе ри-
о да“. По себ но тре ба на по ме ну ти да књи га пред ста вља зна ча јан „при лог“ 
две ма те ма ма за ко је се мо же ре ћи да су ре ла тив но за по ста вље не у од но-
су на вој не аспек те ра та: 1) исто риј ска суд би на Ср ба ко ји су жи ве ли на 
про сто ру цр но-жу те мо нар хи је у Пр вом свет ском ра ту (пре ма ми шље-
њу М. Ми ци ћа, та те ма је „мар ги на ли зо ва на и не до вољ но ис тра же на у 
срп ској исто ри о гра фи ји“); 2) ци вил не жр тве ра та (ка да је речо про сто ру 
Бо сне и Хер це го ви не, ни век ка сни је не рас по ла же мо пре ци зним бро јем 
стра да лих, а о по пи су жр та ва да и не го во ри мо).
 То ком чи та ња књи ге ни смо уо чи ли круп ни је про пу сте и гре шке. 
Оста је жал што ова кво све о бу хват но ис тра жи ва ње ко је се ба ви ве ли-
ким бро јем кон крет них по је ди на ца, ова мо но гра фи ја у ко јој је на ведено 
сто ти не име на ни је „за о кру же на“ имен ским ре ги стром на кра ју. Тре ба 
ре ћи и да су струк ту ра књи ге, по тре ба да се те ма ра све тли из раз ли чи-
тих угло ва и те жња да се рас по ло жи ви из во ри ис ко ри сте у што је ви ше 
мо гу ћој ме ри – усло ви ли од ре ђе на по на вља ња. Ме ђу тим, то не ути че 
на оп шти по зи ти ван ути сак о књи зи. За хва љу ју ћи до бр ој кон тек сту а-
ли за ци ји те ме, од лич но ода бра ним из во ди ма из из во ра и при ло зи ма, те 
ја сном и пит ком сти лу пи сца исто ри је Ма ре Шо вља ков – текст се слио 
у је дин стве ну це ли ну, ја сну и за о кру же ну сли ку о стра да њу Ср ба Бо сне 
и Хер це го ви не од гла ди и сме шта њу де це са тих про сто ра у Вој во ди ну. 
Све у куп но по сма тра но, мо но гра фи ја ГладуБоснииХерцеговиниисме
штањедецеувојводину1917–1918. пред ста вља озбиљ ну, вред ну и – по 
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раз ли чи тим осно ва ма – у да на шње вре ме по треб ну књи гу.
 Са ви ше аспе ка та мо же се го во ри ти о зна ча ју и ва жно сти књи ге 
Ма ре Шо вља ков. На пр вом ме сту, тре ба на по ме ну ти да је у ак ту ел ном 
вре ме ну – вре ме ну ко је бо лу је од мањ ка ем па ти је, а ви шка его и зма и 
се бич но сти – нео п ход но пи са ти о ху ма но сти и со ли дар но сти ме ђу љу-
ди ма. Из ње не мо но гра фи је ви ди мо ко ли ка ја ва жност до бро чин ства и 
ми ло ср ђа у те шким, ван ред ним окол но сти ма. Књи га нас „учи“ да и чо-
век у та квим при ли ка ма – ре чи ма јед ног од уче сни ка ак ци је – „тре ба 
свак се бе да пи та: А шта сам ја учи нио до бро у овим те шким да ни ма по 
сво јој во љи?!“ Да ље, тре ба на по ме ну ти и да је у вре ме ну у ко ме гра ни це 
по но во раз два ја ју срп ски на род по треб но пи са ти о раз ли чи тим ма ни-
фе ста ци ја ма со ли дар но сти у про шло сти, те под се ћа ти на по ве за ност и 
је дин ство што су ис по ља ва ни то ком исто ри је. Тим пре због то га што су 
Ср би по ли цен три чан и – ка ко је то До бри ца Ћо сић фор му ли сао – „он-
то ло шки рас ко лан“ на род. Због те шких ис ку ше ња са ко ји ма се на род 
су о ча вао у про шло сти, до бро је под се ти ти се ре чи да је „Ср бин Ср би ну 
брат и у нај ве ћој не во љи“.

Осим што пред ста вља сјај но све до чан ство о со ли дар но сти ко ју 
су Ср би из рав ни чар ских кра је ва ис ка за ли пре ма су на род ни ци ма из Бо-
сне и Хер це го ви не, мо но гра фи ја нам – ши ре по сма тра но – ну ди увид у 
мо гућ ност дру га чи јег мо де ла по на ша ња у за тег ну тим од но си ма из ме ђу 
раз ли чи тих на ро да, што су услед ра та оп те ре ће ни и до дат ним ба ла стом. 
Књи га нас упу ћу је на мо гу ћу „ал тер на ти ву“ стра хо та ма и ужа си ма што 
су нео дво ји ви пра ти о ци ра то ва, те ука зу је на је дан од на чи на на ко ји је 
мо гу ће гра ди ти или об на вља ти по ру ше не мо сто ве. На и ме, на спрам Хр-
ва та што су у ле то 1914. го ди не „на ви е шћи ва ли Ср би ма бор бу на жи вот 
и смрт и про гон ство из Бо сне и Хер це го ви не“, на ла зи се ре ци мо Зла та 
Ко ва че вић Ло па шић, ко ја је – „са хр ват ске стра не“ – да ла под сти цај за 
„по кре та ње ак ци је спа са ва ња срп ске де це“; на спрам Хр ва та што су по-
сле Ви дов дан ског атен та та сма тра ли да се са Ср би ма мо ра ју „јед ном за 
уви јек об ра чу на ти и уни штит их“, на стра ни ца ма књи ге сре ће мо Јо си па 
Ши ло ви ћа ко ји је ру ко во дио Сре ди шњим зе маљ ским од бо ром у За гре бу 
и дао ви дан до при нос ак ци ји спа са ва ња срп ске де це (по сле Пр вог свет-
ског ра та он је као при мер са рад ње Хр ва та и Ср ба у ак ци ји на во дио Пе-
тра Ро гу љу и Је ле ну Ћук ко ји су „као ма ти и син“ ра ди ли под јед на ко на 
спа са ва њу и срп ске и хр ват ске де це); на спрам чи нов ни ка што су – по пут 
бач ког жу па на – оме та ли ак ци ју, у књи зи на и ла зи мо на Хи по кра то вог 
след бе ни ка, ле ка ра из Цре па је Иг ња ца Фе рен ца ко ји је „бес плат но ле чио 
де цу“; на спрам окру жног са вет ни ка Мур ка ко ји је у фе бру а ру 1918. од-
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био да де ци у Ко њи цу ор га ни зу је до чек и ве че ру (па и на спрам имућ ни-
јих Ср ба што су од би ја ли да уче ству ју у ак ци ји) ви ди мо Ги зе лу Штај ниц 
и Јо зе фа Мар те лен ца из Ста рих Ба но ва ца, и Фран ца Ада ма из Ве ли ке 
Ки кин де ко ји су при хва ти ли срп ску де цу из Бо сне и Хер це го ви не.
 Ни је нам ов де на ме ра да по јед но ста вљу је мо сло же не при ли ке 
ко је пра те ра то ве, али на ве де ни при ме ри го во ре да и у зле ху дим окол-
но сти ма по сто ји про стор за из бор из ме ђу ху ма но сти, со ли дар но сти и 
то ле ран ци је, с јед не, од но сно ис кљу чи во сти, мр жње и по гр о ма, с дру ге 
стра не. Због оно га што се у про шло сти де ша ва ло, чо век с пра вом „по-
не кад“ мо же да се за пи та „да ни је дух ве ћи не бал кан ских на ро да за у век 
отро ван и да, мо жда, ни кад ви ше не ће ни мо ћи ни шта дру го до јед но: да 
тр пи на си ље или да га чи ни“ (Иво Ан дрић). Због све га то га до бро је под-
се ти ти се и та квих „епи зо да“ као што је са рад ња Ср ба и Хр ва та у ак ци ји 
спа са ва ња де це, те пле ме ни тих по је ди на ца ко ји су на сто ја ли да по мог ну 
„бли жњем“ без об зи ра на његову на ци о нал ну или вер ску при пад ност.
 Сма тра мо да се ва жност књи ге пре вас ход но огле да у то ме што је 
њо ме, с још јед не стра не, осве тље но стра вич но стра да ње срп ског на ро да 
на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не (па и ши ре) то ком Пр вог свет ског ра-
та. Зна чај те те ме не мо же се пре це ни ти! Осим са мих раз ме ра стра да ња 
од гла ди, нео п ход но је раз у ме ти да то ни је пред ста вља ло спон та ну по-
ја ву, већ део сво је вр сног „спе ци јал ног ра та“ ко је су ау стро у гар ске вла-
сти во ди ле про тив ци вил ног ста нов ни штва. У ве зи с тим, по себ но тре ба 
ука за ти на ко лек тив ну од го вор ност ко ја је на мет ну та це лом на ро ду па у 
то ме ваља по тра жи ти и об ја шње ња су ро во сти на си ље над Ср би ма, стра-
да ње не ду жних у по гро ми ма, ин тер на ци ју у ло го ре, „ве ле и здај нич ке“ 
про це се, ре пре си ју над све ште ни ци ма и учи те љи ма, „удар“ на ћи ри ли цу 
и кул тур не ор га ни за ци је, као и мно ге дру ге по ја ве ме ђу ко ји ма се из два-
ја не за ин те ре со ван од нос вла сти пре ма ма сов ном уми ра њу де це. Да љи 
раз вој до га ђа ја у 20. ве ку је по ка заће да те по ја ве не са мо да ни су би ле 
спон та не, већ и ни су би ле уса мље не. У ви ше на вра та то ком 20. ве ка Ср-
би су стра да ли са мо због то га што су Ср би; и да нас – као и век ра ни је – 
на њих се ста вља жиг ко лек тив не кри ви це и од го вор но сти, про па ги ра ју 
се гле ди шта пре ма ко ји ма Ср би, као на род(!), пред ста вља ју „про блем“ и 
„ре ме ти лач ки фак тор“. Исто ри ја се, на рав но, не по на вља, али има – ка-
ко је го во рио Бо ри слав Пе кић – „уро ђе ну осо би ну [...] да ре про ду ку је 
слич не до га ђа је или ста ња“. Због то га је по треб но из у ча ва ти то стра да ње 
ко је је Ће ле-ку ли, као сим бо лу „тра гич не стра не срп ске исто ри је“, то ком 
Ве ли ког ра та до да ло „још мно го спра то ва“ (ра чу на ју ћи и Дру ги свет ски 
рат, она је – ка ко је о то ме ме та фо рич но пи сао Вла ди мир Пи шта ло – пре-
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тво ре на у „не бо дер чи ји се врх гу био у обла ци ма“).
 То „на ше ве ли ко срп ско гро бље“, о ко ме је др Ав гу стин Бо шко-
вић пи сао сре ди ном 1918. го ди не, спа да, да кле, у су штин ске по ја ве из 
про шло сти на ро да ко је је нео п ход но стал но про у ча ва ти и про ми шља ти 
да би смо раз у ме ли са да шњост, па и да би смо има ли „ори јен ти ре“ за да-
ље кре та ње у бу дућ но сти. При том, ја сно је да се не тре ба „за гли би ти“ у 
про шло сти, ни ти по ста ти „за то че ник“ пре тр пље них стра да ња, али не ка 
зби ва ња и упо зо ра ва ју ћа (!) ис ку ства не би се смела за бо ра вити. Ме ђу-
тим, Ср би су – ка ко је му дри Вла де та Је ро тић го во рио – „је дан за бо ра ван 
на род“, на род ко ји „све за бо ра вља“. Кри за „кул ту ре се ћа ња“ да нас је 
очи глед на, а пред ста ве о исто ри ји пре ви ше упро шће не. У та квим окол-
но сти ма, пред мет ис тра жи ва ња Ма ре Шо вља ков је уто ли ко ва жни је по-
зна ва ти због зна чај ног ме ста ко је Пр ви свет ски рат има у на ци о нал ном 
иден ти те ту Ср ба. (У ве зи са иден ти те том и те мом књи ге, под се ћа мо на 
то да „зла ко ја су за јед нич ки пре тр пље на“ ви ше збли жа ва ју и ја че по ве-
зу ју на ци ју не го се ћа ња на по бе де. Или ти, „за јед нич ка пат ња ви ше сје-
ди ња ва не го за јед нич ко ужи ва ње“, ка ко је о то ме пи сао Ер нест Ре нан.) 
Као и оста ле књи ге ко је се ба ве Пр вим свет ским ра том, мо но гра фи ја 
ГладуБоснииХерцеговиниисмештањедецеувојводину1917–1918. 
битна је и због ре ви зи о ни стич ких „уда ра“ што до ла зе из раз ли чи тих сре-
ди на, па и оних ко је су од го вор не за стра да ње срп ског на ро да то ком Ве-
ли ког ра та.

Осим по ме ну тог, при раз ми шља њу о зна ча ју књи ге Ма ре Шо вља-
ков тре ба узе ти у об зир и то што се пред срп ски на род да нас отво ре но 
по ста вља ју зах те ви за „про ме ном све сти“, те да у да на шњем вре ме ну 
– вре ме ну „хи брид ног ра то ва ња“, „че твр те ге не ра ци је ра то ва ња“ – људ-
ска свест пред ста вља „бо ји ште“ на ко ме се во де бор бе. (Ре чи ма Ма ти ја 
Бећ ко ви ћа: „Ви ше се не ги не од са бље и пу шке, већ од зло ста вља ња ду ха 
и ду ше“.) Ка ко на во ди је дан од ли ко ва (исто ри чар, ина че) из Кун де ри не 
Књигесмијехаизаборава: „На ро ди се ли кви ди ра ју та ко [...] да им се нај-
при је оду зме сје ћа ње. Уни ште им се књи ге, обра зо ва ње, хи сто ри ја. Не ко 
дру ги им на пи ше дру ге књи ге, дâ им дру го обра зо ва ње и из ми сли дру гу 
хи сто ри ју. И на род он да по сте пе но поч не за бо ра вља ти шта је био и шта 
је са да, а сви јет око ње га то за бо ра ви још мно го бр же.“ На зах те ве за 
„про ме ном све сти“, ре ви зи о ни стич ке тен ден ци је и по ру ке о не по жељ-
но сти ба вље њем те ма ма као што је Пр ви свет ски рат – тре ба „од го ва ра-
ти“ књи га ма као што је ГладуБоснииХерцеговиниисмештањедецеу
војводину1917–1918. Ка ко је то Кун де ра у оној чу ве ној (и ви ше знач ној) 
ре че ни ци из по ме ну те књи ге фор му ли сао: „Бор ба чо вје ка про тив си ле 
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је бор ба сје ћа ња про тив за бо ра ва“. У том сми слу, за мо но гра фи ју Ма ре 
Шо вља ков мо же се ре ћи да пред ста вља сво је вр стан чин от по ра!

Сјај но је што по об ја вљи ва њу књи ге ни су из о ста ли да љи ко ра ци у 
прав цу из град ње „кул ту ре се ћа ња“ на стра ви чан по мор де це на про сто ру 
Бо сне и Хер це го ви не то ком Пр вог свет ског ра та, на те „не до стој не и ан-
ти кул тур не пат ње“ ко је је „пре ку жио“ срп ски на род, али и на ху ма ност и 
пле ме ни тост хи ља да по је ди на ца што су ор га ни зо ва ли и спро во ди ли ак-
ци ју збри ња ва ња „ма лих пат ни ка“. На и ме, на исто ри о граф ску ин тер пре-
та ци ју до га ђа ја и по у зда на са зна ња ко ја је по ну ди ла мо но гра фи ја Ма ре 
Шо вља ков на до ве за ла се до ку мен тар на еми си ја „Спас од гла ди“ (2018), 
ко ја је сни мље на уз уче шће ау тор ке и у ви ше на вра та при ка зи ва на на 
Ра дио-те ле ви зи ји Вој во ди не. Мо же се ре ћи да то пред ста вља пра ви на-
чин на ко ји ре зул та те исто ри о граф ских ис тра жи ва ња тре ба ко ри сти ти у 
до ме ну „јав не исто ри је“ (до ку мен тар ни фил мо ви, те ле ви зиј ске еми си је, 
из ло жбе, спо мен-обе леж ја, исто риј ски ро ма ни...), јер се та ко ме ђу ши-
рим сло је ви ма ста нов ни штва мо же успе шно по бу ди ти ин те ре со ва ње за 
од ре ђе ну те му. „Струч но“ и „јав но“ – као што на овом при ме ру мо же мо 
ви де ти – не мо ра ју да се ис кљу чу ју, већ мо гу и тре ба (!) да се пре пли ћу 
и до пу њу ју. На да мо се да ће се да ље кре та ње у том прав цу на ста ви ти, 
јер оно што је мо но гра фи јом Ма ре Шо вља ков отрг ну то од за бо ра ва, да-
нас тре ба „на у чи ти“ и ви ше не за бо ра вља ти. Ка ко због де се ти на хи ља да 
не ду жних деч јих жр та ва и ви ше хи ља да пле ме ни тих пре га ла ца, та ко и 
због свих нас да нас!
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Јо ван Мир ко вић (1943–2020), би о би бли о гра фи ја

Јо ван Мир ко вић ро ђен је 1. но вем бра 1943. го ди не, у Бре зов цу 
Су боц ком, у оп шти ни Нов ска у Сла во ни ји, Кра ље ви на Ју го сла ви ја. За-
вр шио је Пе да го шку ака де ми ју у Пе три њи и по ло жио струч ни ис пит за 
зва ње на став ни ка, за тим Фи ло зоф ски фа кул тет у Са ра је ву, гру пу Исто-
ри ја. Струч ни ис пит за зва ње ку сто са по ло жио је у Му зеј ском до ку мен-
та ци о ном цен тру у За гре бу 1991. го ди не. Струч но зва ње ви шег ку сто са 
сте као је 2007. а му зеј ског са вет ни ка 2012. го ди не у На род ном му зе ју у 
Бе о гра ду.

У рад ном ве ку, био је запослен у при вре ди и у про све ти (на став-
ник и ди рек тор шко ле), а у обла сти кул ту ре, од 1. сеп тем бра 1978. го ди не: 
у Спо мен-под руч ју Ја се но вац као ди рек тор у два ман да та (1978–1980. и 
1990–1991), ди рек тор На род ног све у чи ли шта Нов ска (1980–1984). У пе-
ри о ду 1984–1990. био је на из бор ним и име но ва ним функ ци ја ма (на чел-
ник Се кре та ри ја та уну тра шњих по сло ва Нов ска).

Као ди рек тор Спо мен-под руч ја Ја се но вац, ор га ни зо вао је и спро-
во дио ис тра жи ва ња спо ме нич них (гро би шних) ло ка ли те та, бавио се 
уре ђе њем про сто ра, уз при ку пља ње и об ра ду му зеј ске гра ђе и ње ну пре-
зен та ци ју, рад са по се ти о ци ма (ви ше од 400.000 го ди шње), из да вач ку 
де лат ност (ви ше одо 40 на сло ва по себ них из да ња).

У Му зе ју жр та ва ге но ци да у Бе о гра ду био је у стал ном рад ном 
од но су од 1. мар та 1999, на рад ном ме сту ку сто са-ис тра жи ва ча. Ње го во 
уже под руч је ис тра жи ва ња би ли су зло чи ни ге но ци да и рат ни зло чи ни 
у вре ме Дру гог свет ског ра та, по себ но у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. 
Кад је реч о про грам ским ак тив но сти ма Му зе ја, по се бан до при нос дао 
је при ку пља њу и об ра ди гра ђе (ди ги та ли за ци ја и унос у про грам за ар-
хи ви ра ње и пре тра жи ва ње), оба вљао је по сло ве уред ни ка из да вач ке де-
лат но сти, пред ста вљао је ре зул та те свог ан га жо ва ња на ужем под руч ју 
ис тра жи ва ња на на уч ним ску по ви ма, об ја вљи вао ра до ве у пу бли ка ци-
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ја ма, за по чео је са рад њу са срод ним ин сти ту ци ја ма у све ту, по кре нуо 
из ло жбе ну де лат ност Му зе ја (по вре ме не и по крет не из ло жбе).

***
Јо ван Мир ко вић је об ја вио три вред не књи ге са те мом зло чи на у 

Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, са по себ ним фо ку сом на ја се но вач ке ло-
го ре, ко је пред ста вља ју не за о би ла зну ли те ра ту ру за све са да шње и бу ду-
ће ис тра жи ва че ове те ме.  Пр ва је књи га:Objavljeniizvoriiliteraturaoja
senovačkimlogorima, Gra fo Mark Lak ta ši, Be sje da Ba nja Lu ka, Mu zej žr ta va 
ge no ci da Be o grad, Ba nja Lu ka –Be o grad, 2000, 551. (Тај ру ко пис требало 
је да одбрани као ма ги стар ски рад на Фи ло зоф ском фа ку те ту у Са ра је ву, 
али је то осујетио рат ко ји је из био по чет ком 1992. го ди не).

Две фо то мо но гра фи је о ге но ци ду над Ср би ма у Не за ви сној Др-
жа ви Хр ват ској об ја вио је 2014. и 2016. го ди не, на срп ском и ен гле ском 
је зи ку: ЗлочининадСрбимауНезависнојдржавиХрватској, Свет књи-
ге, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град 2014. и СтрадањеСрпске право
славнецрквеуНезависнојДржавиХрватској – фотомонографија, Свет 
књи ге, Бе о град 2016.

У тим књи га ма пред ста вљен је део збир ке до ку мен тар них фо то-
гра фи ја Му зе ја жр та ва ге но ци да. Фо то гра фи је се од но се на зло чи не по-
чи ње не у на ме ри уни ште ња Ср ба, Је вре ја и Ро ма и ства ра ња ет нич ки 
чи сте хр ват ске др жа ве. 

Тек сто ви и фо то гра фи је у Мир ко ви ће вим фо то мо но гра фи ја ма не-
дво сми сле но по ка зу ју да је уни ште ње срп ског на ро да и Срп ске пра во-
слав не цр кве пред ста вљал о глав ни циљ и за да так те хр ват ске др жа ве.

Јо ван Мир ко вић био је струч ни кон сул тант, за јед но са ко ле гом 
Де ја ном Ри сти ћем. за филм у про дук ци ји Ра дио-те ле ви зи је Ср би је о ге-
но ци ду над Ср би ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској на сло вљен Страх,
понор,мук, ко ји је еми то ван у три епи зо де 2016. го ди не.

Био је ко а у тор из ло жби Му зе ја жр та ва ге но ци да: Билисусамоде
ца,Јасеновацгробница19.432девојчицеидечака(са Дра го јем Лу ки ћем) 
иГубимНевиноСвојЖивотЗбогНеваљалиипроклетиЉуди,Злочини
геноцидаиратнизлочинипротивцивилногстановништванајугосло
венским просторима 1941–1945. године (са документарнихфотогра
фија), као и ко а у тор и уред ник каталога.

При ре дио је до ку мен тар ну гра ђу о зло чи ни ма у ло го ру Ја се но-
вац: Predgovor=Forward,u:Zločiniulogorujasenovac=Crimesinthe
jasenovac camp, (fo to tip sko iz da nje: Zlo či ni u lo go ru Ja se no vac, Za greb, 
Ze malj ska ko mi si ja za utvr đi va nje zlo či na oku pa to ra i nji ho vih po ma ga ča, 
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1946, Ba nja Lu ka, Be sje da, 2000, V-XIX.
На пи сао је би бли о гра фи ју из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да 2003. 

го ди не: издањаМузејажртава геноцида (уз 10годишњицу Закона о
оснивањуМузејажртава геноцида), у: Десет годинаМузејажртава
геноциданадСрбима,ЈеврејимаиРомима, Фонд за ис тра жи ва ње ге но-
ци да и Струч на књи га, Бе о град 2003, 47–63.

Био је уред ник и пи сац са же та ка у дво том ној мо но гра фи ји Ђу ре 
За те за ла о Ја дов ну: Јадовно, комплексусташкихлогора, са же ци по по-
гла вљи ма на ен гле ском је зи ку у: Ђу ро За те за ло, Јадовно,комплексуста
шкихлогора1941.године, књ. I, (733–767) и Јадовно,Зборникдокумена
та, књ. II (21–22), Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град 2007.

При ре дио је би бли о гра фи ју ра до ва Дра го ја Лу ки ћа, ко ји је био 
де те-ло го раш и ка сни је си сте мат ски при ку пљао и ис тра жи вао исто риј-
ске из во ре и до ку мен тар не фо то гра фи је о стра да њу срп ске де це у ло-
го ри ма НДХ: БиблиографијарадоваДрагојалукића (ко а у тор Ми ли вој 
Ро дић), у: Драгојелукићродитељпокошеноогнараштаја, Му зеј жр та ва 
ге но ци да, Бе о град 2008, 331–340.

Огла сио се поводом не га тив ног исто риј ског ре ви зи о ни зма на 
стра ни ца ма Glasakoncilaкадјеречостра да њу Ср ба у глин ској пра во-
слав ној цр кви 1941. го ди не: Уз ово издање (a name for leasing илити
о ревизионизму у историографији и закључку „da je ’pokolj u glinskoj
pravoslavnoj crkvi‘ jednostavno izmišljen“), у: Ђу ро Ара ли ца, Усташки
покољиСрбауглинскојцркви, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град 2010 (1. 
из да ње), 2012 (дру го из да ње), 7–18.

Ме ђу члан ци ма у збор ни ци ма из два ја ју се сле де ћи на сло ви:
1. „Скр на вље ње Спо мен-под руч ја Ја се но вац и пи та ње ње го ве да-

ље за шти те“,у збор ни ку: Ратнизлочиниизлочинигеноцида1991–1992, 
Бе о град, СА НУ, 1993, 125–135.

2. „Ја се но вач ки мит Фра ње Туђ ма на“, у збор ни ку: Системнеи
стинаозлочинимагеноцида1991–1993.године, Бе о град, СА НУ, 1994, 
141–143.

3. „Sa op šte nje o is tra ži va nji ma u Spo men-pod ruč ju Ja se no vac u ve zi 
sa Tu đma no vim iz ja va ma o po sto ja nju kon cen tra ci o nog lo go ra u Ja se nov cu 
po za vr šet ku Dru gog svet skog ra ta“, u zbor ni ku: jasenovac,sistemustaških
logorasmrti, Mu zej žr ta va ge no ci da i In sti tut za sa vre me nu isto ri ju, Be o grad, 
1997, 239–240.

4. „Ja se no vač ki lo gor u li te ra tu ri“ (tekst i gra fič ko-ta be lar na ana li za), 
u zbor ni ku: Dijalogpovjesničara/istoričara, br. 5, Za kla da Fri e drich Na u-
mann, Za greb 2000, 531–561.
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5. „Žr tve u lo go ri ma 1941–1945. go di ne (Pri log iz u ča va nju žr ta va ra-
ta 1941–1945. go di ne u Voj vo di ni pre ma po pi su iz 1964. go di ne i do sa da 
iz vr še noj re vi zi ji po pi sa)“, u zbor ni ku: istina..., Zbor nik ra do va sa Me đu na-
rod nog na uč nog sku pa sep tem bra 2004. Ан кет ног од бо ра Skup šti ne AP Voj-
vo di ne za utvr đi va nje isti ne o do ga đa ji ma u pe ri o du od 1941. do 1945. go di ne 
u Voj vo di ni, No vi Sad 2004, 35–111.

6. „Кван ти та тив но-ква ли та тив на ана ли за упо тре бљи во сти ли те-
ра ту ре за из у ча ва ње ја се но вач ког ло го ра“, у збор ни ку: Геноциду20.веку
напросторимајугословенскихземаља, Му зеј жр та ва ге но ци да и Ин сти-
тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град 2005, 497–506.

7. „Ја се но вац: исто ри ја и исто ри о гра фи ја (Не ка отво ре на пи та ња 
о Ја се нов цу у исто ри о гра фи ји) = Ja se no vac: Hi story and Hi sto ri o graphy 
(So me mo ot qu e sti ons abo ut Ja se no vac in hi sto ri o graphy)“, у: Изра ел ско-
срп ска на уч на раз ме на у про у ча ва њу Хо ло ка у ста, Збор ник ра до ва с 
на уч ног ску па, Је ру са лим, Јад Ва шем 15–20. јун 2006 = Isra e li-Ser bian 
Aca de mic Ex chan ge in Ho lo ca ust Re se arch, Col lec tion of pa pers from the 
aca de mic con fe ren ce, Je ru sa lem – Yad Vas hem, 15–20 Ju ne 2006 (дво је зич-
на пу бли ка ци ја на срп ском и ен гле ском је зи ку), Му зеј жр та ва ге но ци да, 
Бе о град 2008, 311–326, 327–343.

8. „Хро но ло ги ја зло чи на (апри л–ав густ 1941. го ди не) – при лог 
до ка зи ма о ге но цид ном ка рак те ру Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске“, у: при
лозиистраживању злочина геноцидаиратних злочина, Му зеј жр та ва 
ге но ци да, Бе о град 2009, 11-78.

9. „Жр тве ра та 1941–1945. на под руч ју Ве ли ке жу пе Са на и Лу-
ка =The Vic tims of War bet we en 1941 and 1945 in the Area of Grand Pa-
rish Sa na – Lu ka“, у: шушњар1941, Збор ник са оп ште ња, све до че ња и 
до ку ме на та, Дру ги окру гли сто, Оштра Лу ка 1. ав густ 2010 = Šuš njar 
1941, Pro ce e dings – Pa pers, Te sti mo ni es and Do cu ments, The Se cond Ro und 
Ta ble, Oš tra Lu ka, 1. Au gust 2010, дво је зич на пу бли ка ци ја на срп ском и 
ен гле ском је зи ку, Из да ва чи: Оп шти на Оштра Лу ка, Удру же ње ра се ље-
них Са ња на „Сан ска ог њи шта“ Ба ња Лу ка, „Ау то цен тар Ба ња Лу ка“ и 
Аген ци ја за из да вач ку дје лат ност „Сло во“ Ба ња Лу ка, Оштра Лу ка 2010, 
55-81, 53–79.

10. „Жр тве ра та 1941–1945 оп шти не Би хаћ пре ма по пи су из 1964. 
го ди не и до са да из вр ше ној ре ви зи ји по пи са = Vic tims of War 1941–1945 
in Bi hac Mu ni ci pa lity Ac cor ding to the 1964 Re gi ster and Re gi ster Re vi sion 
do ne un tol now“, у: Гаравице1941, Збор ник са оп ште ња, све до че ња и до-
ку ме на та, Пр ви окру гли сто, Ба ња Лу ка 5, мај 2010 = Ga ra vi ce 1941, Col-
lec tion of Sta te ments, Te sti mo ni es and Do cu ments, First Pa nel Do scus sion, 
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Ba nja Lu ka 05/05/2010, дво је зич на пу бли ка ци ја на срп ском и ен гле ском 
је зи ку, За ви чај но удру же ње „Уна“ и „Tri vu ni ja li ne“ Ba nja Lu ka, Ба ња Лу-
ка 2011, 47–87, 46–87.

11. „Жр тве ра та 1941–1945. ро ђе не на под руч ју Бо сан ске кра ји-
не пе ма по пи су из 1964. го ди не и до са да из вр ше ној ре ви зи ји по пи са с 
по себ ним освр том на стра да ње де це“, у: Јасеновацсистемконцентра
ционих логора и стратишта хрватске државе за истребљењеСрба,
ЈеврејаиРомауДругомсветскомрату, Збор ник ра до ва са Пе те ме ђу на-
род не кон фе рен ци је, Ба ња Лу ка 24-25. мај 2011, Јав на уста но ва Спо мен-
под руч је До ња Гра ди на, Ко зар ска Ду би ца и Удру же ње Ја се но вац – До ња 
Гра ди на, Ба ња Лу ка, Ба ња Лу ка 2011, 25–35.

12. „Та бе лар ни пре глед ме ста смр ти де це жр та ва ра та 1941–1945. 
ро ђе не на под руч ју Бо сан ске кра ји не“, у: Јасеновацсистемконцентра
ционих логора и стратишта хрватске државе за истребљењеСрба,
ЈеврејаиРомауДругомсветскомрату, Збор ник из ла га ња са оп ште ња и 
све до че ња са Пе те ме ђу на род не кон фе рен ци је (При ло зи), Ба ња Лу ка 24–
25. мај 2011, Јав на уста но ва Спо мен-под руч је До ња Гра ди на, Ко зар ска 
Ду би ца и Удру же ње Ја се но вац – До ња Гра ди на, Ба ња Лу ка, Ба ња Лу ка 
2011, 317–328. и: Тран скрипт усме ног из ла га ња са оп ште ња „Жр тве ра та 
1941–1945. ро ђе не на под руч ју Бо сан ске кра ји не с по себ ним освр том на 
стра да ње де це“, у: Исто, 34–35.

13. „Жр тве ра та 1941–1945. ро ђе не на под руч ју Бо сан ске кра ји не 
пре ма до са да из вр ше ној ре ви зи ји по пи са из 1964. го ди не с по себ ним 
освр том на стра да ње ста ри јих ли ца и стра да ње у ло го ру Ја дов но (ре зи-
ме) = Vic tims оf 1941–1945 War Born in the Re gion of Bo san ska Kra ji na 
Ac cor ding to the Re vi sion of the 1964 Cen sus with Spe cial Emp ha sis on 
the Suff e ring of El derly and the Suff e ring in Camp Ja dov no“, у: прваме
ђународнаконференцијаокомплексуусташкихлогораЈадовно–Госпић
1941, Ба ња Лу ка, Бо сна и Хер це го ви на, 24-25. јун 2011, Збор ник са же та-
ка (дво је зич на пу бли ка ци ја на срп ском и ен гле ском је зи ку) = First In ter-
na ti o nal Con fe ren ce on Us tas ha Con cen tra tion Camps in Ja dov no – Go spić 
1941, Ba nja Lu ka, Bo snia and Her ze go vi na, 24–25 Ju ne 2011, Col lec tion of 
Ab stracts, Ба ња Лу ка 2011.

***
У пе ри о ду од 2002. до 2013. го ди не, Јо ван Мир ко вић био је уред-

ник ви ше зна чај них из да ња Му зе ја жр та ва ге но ци да (мо но гра фи је, збор-
ни ци ра до ва, збор ни ци до ку мен тар не гра ђе, го ди шња ци Му зе ја жр та ва 
ге но ци да – те мат ски бро је ви, ка та ло зи из ло жби), ко ја је пред ста вљао на 
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при год ним ску по ви ма по све ће ним пу бли ко ва њу тих из да ња.
Из ло жбе Му зе ја жр та ва ге но ци да о ге но ци ду над  Србима у Не-

за ви сној Др жа ви Хр ват ској, чи ји је био ау тор. пред ста вљао је у Ср би ји, 
Срп ској и Ита ли ји.

Уче ство вао је на број ним на уч ним ску по ви ма у ор га ни за ци ји 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Скуп шти не Вој во ди не, исто риј-
ских ин сти ту та у Ср би ји и дру гих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја. Био је 
уче сник на уч них ску по ва, где су пре зен то ва ли сво је ис тра жи вач ке ре-
зул та те и по ле ми са ли пред став ни ци срп ске и хр ват ске исто ри о гра фи је, 
под на зи вом „Ди ја лог по вје сни ча ра/исто ри ча ра“ у ор га ни за ци ји фон да-
ци је FriedrichnaumannStiftung.

Био је уче сник на уч ног ску па „Изра ел ско -срп ска на уч на раз ме на 
у про у ча ва њу Хо ло ка у ста у Је ру са ли му“, Јад Ва шем ју на 2006. го ди не у 
ор га ни за ци ји Ми ни стар ства кул ту ре Ср би је, Ме мо ри јал ног цен тра Јад 
Ва шем и Му зе ја жр та ва ге но ци да, као и уред ник збор ни ка ра до ва са тог 
ску па ко ји је об ја вљен 2008. го ди не на срп ском и ен гле ском је зи ку.

Био је уче сник не ко ли ко ме ђу на род них кон фе рен ци ја о Ја се нов-
цу, као и пр ве ме ђу на род не кон фе рен ци је о Ја дов ну.

Пи са ни ра до ви, на ро чи то књи ге, али и ан га жо ва ње на при ку пља-
њу и об ра ди пи са них исто риј ских из во ра и до ку мен тар них фо то гра фи ја, 
као и ди ги та ли за ци ји те гра ђе, има ли су огро ман зна чај за рад Му зе ја 
жр та ва ге но ци да, уз ње го ву из у зет ну ак тив ност као уред ни ка из да вач ке 
де лат но сти и пре да но де ло ва ње на ус по ста вља њу и одр жа ва њу са рад ње 
са срод ним ин сти ту ци ја ма.

Јо ван Мир ко вић ће за хва љу ју ћи тим ре зул та ти ма би ти не за о би-
ла зни део исто ри је до са да шњег ра да, али и бу ду ћих ак тив но сти Му зе ја 
жр та ва ге но ци да.

За ње го ве за слу ге и жи вот но де ло, Све ти ар хи је реј ски си нод Срп-
ске пра во слав не цр кве гаје 30. ја ну а ра 2020. го ди не од ли ко вао Ор де ном 
Све тог Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, на пред лог епи ско па па крач ко-сла-
вон ског Јо ва на (Ћу ли бр ка), се кре та ра Од бо ра за Ја се но вац Све тог ар-
хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве и пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра Му зе ја жр та ва ге но ци да.

Пре ми нуо је у Бе о гра ду 25. апри ла 2020. го ди не.

Др Не над Ан то ни је вић, му зеј ски са вет ник
Му зеј жр та ва ге но ци да 

Годишњак за истраживање геноцида, св. 13/1, 2021.



Садржај

Речуредника

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

МирославФилиповић
Просветне прилике пречанских Срба пре 1914. године и страдање 
српских учитеља у Аустроугарској у току Првог светског рата 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Филипшкиљан
Prevjeravanje pravoslavnih Srba u Goričkom arhiđakonatu (Karlovac i 
Okolica) između 1941. i 1945. godine

АлександраМишић
Три извештаја Богдана Рашковића о страдањима Срба у Независној 
Држави Хрватској

НебојшаСтамболија,БорисТоманић
Квантификација злочина четника Косте Миловановића Пећанца 
према подацима државне комисије за утврђивање злочина окупатора 
и њихових помагача

Бојанвићентић
Прве ескадриле ваздухоплоства Народноослободилачке војске 
Југославије

АГРЕСИЈА НАТОа 1999.

ГоранДавидовић
Ратне жртве становништва Чачка и околине у агресији НАТО-а 
1999. године

СтефанРадојковић
Из во ри о стра да њу Ср ба за вре ме УН ми си је на Ко со ву и Ме то хи-
ји: не дељ ни лист „Но во Је дин ство“ (1999-2000)

5

7

9

21

23

43

73

99

111

113

121



240

АРХИВСКА ГРАЂА

КУЛТУРА СЕЋАЊА

НенадАнтонијевић
Исто риј ске све ске као до при нос кул ту ри се ћа ња на стра да ње Ср-
ба у Ве ли ком ра ту

ПРИКАЗИ

МомирН.Нинковић
Вре ме гла ди и до бро чин ства. Осврт на књи гу Ма ре Шо вља ков Глад
уБоснииХерцеговиниисмештањедецеувојводину1917–1918
(Но ви Сад 2018, 324)

РАЗНО

НенадАнтонијевић
Јо ван Мир ко вић (1943–2020), би о би бли о гра фи ја

147

175

177

195

197

231

233

Годишњак за истраживање геноцида, св. 13/1, 2021.



CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

93/94

        ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за издаваче Вељко 
Ђурић Мишина, Маријана Станковић. - 2015, св. 7-   . - Београд : Музеј 
жртава геноцида ; Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- 
(Горњи Милановац : Графопринт). - 24 cm

Годишње. - Je nastavak: Годишњак Музеја жртава геноцида = ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868 

Издавачи 

Музеј жртава геноцида, Београд
Трг Николе Пашића 11/3

тел: +381113398883
e-mail:office@muzejgenocida.rs

Спомен-музеј „21. ок то бар“, Крагујевац
Десанкин венац бб
тел: +38134332089

е-mail: direktor@spomenpark.rs

За издаваче
др Вељко Ђурић Мишина

Маријана Станковић 

Главни и одговорни уредник
Вељко Ђурић Мишина

Графичко уређење и штампа
Графопринт, Горњи Милановац

Тираж
250 примерака


