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На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град

БРОЈЕВИЖРТАВАУКОНЦЕНТРАЦИОНОМЛОГОРУ
ЈАСЕНОВАЦ1942.ГОДИНЕПРЕМАИСКАЗИМА

ПРЕЖИВЕЛИХСВЕДОКА

Апстракт: На осно ву ис ка за све до ка у ода бра ној ли те ра ту ри, као и 
де ла об ја вље них ори ги нал них до ку ме на та, пред ста вљен је про се чан број љу
ди ко ји су бо ра ви ли у ло го ру и број оних ко ји су до прем ље ни у ло го ре, про
це не бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша, те ми ни мал ни и мак си мал ни бро је ви 
жр та ва до ко јих смо до шли ана ли зом по да та ка. Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 
стра да ња у кон цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац (без ло го ра Ста ра Гра ди шка) 
у 1942. го ди ни.

Кључне речи: Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска, ло го ри, Ја се но вац, број 
жр та ва, зло чи ни

Ком плек сно и у сва ком по гле ду осе тљи во пи та ње, као што је пи
та ње бро ја жр та ва у си сте му кон цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац, на ла же 
из у зет ну опре зност, ка ко се не би до но си ли пре тен ци о зни или по гре шни 
за кључ ци. У овом ра ду смо ана ли зи ра ли све до че ња пре жи ве лих ло го ра
ша и то са мо са аспек та бро је ва стра да лих ко ји они из но се. Же ли мо да 
ис так не мо да из не ти по да ци о бро ју жр та ва ни ка ко не зна че да сма тра мо 
да они од го ва ра ју ствар ном бро ју стра дал ни ка, већ нам је ис кљу чи ва и 
је ди на на ме ра би ла да си сте мат ски ана ли зи ра мо пр вен стве но све до че ња 
пре жи ве лих ло го ра ша о то ме, и да на осно ву њих пре зен ту је мо од ре ђе
не ре зул та те. По ред све до че ња, ко ри шће ни су и ори ги нал ни об ја вље ни 
до ку мен ти ра ди утвр ђи ва ња бро ја до пре мље них ло го ра ша.

Об ра ди ли смо ис ка зе у ко ји ма су из не ти мо гу ћи бро је ви жр та ва 
ма сов них зло чи на и про це не умр лих и уби је них у 1942. го ди ни. Огра ни
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чи ли смо се са мо на ло го ре Ја се но вац III – Ци гла на и Ја се но вац IV – Ко
жа ра, а по да ци о ло го ру Ја се но вац V – Ста ра Гра ди шка би ће об ра ђе ни у 
по себ ном ра ду. Под на зи ви ма Ја се но вац или ло гор Ја се но вац, под ра зу
ме ва мо у овом слу ча ју цен трал ни и нај ве ћи ло гор  Ја се но вац III – Ци гла
на, осим уко ли ко дру га чи је ни је на зна че но.

При ли ком слич ног ис тра жи ва ња за 1941. го ди ну,1 нај те жи иза зов 
пред ста вља ли су ана ли за и утвр ђи ва ње по да та ка где су се по је ди нач ни 
зло чи ни до го ди ли. Си ту а ци ја у 1942. го ди ни би ла је знат но дру га чи ја. 
Док се то ком 1941. го ди не ко млекс кон цен тра цих ло го ра Ја се но вац са
сто јао из че ти ри ло го ра – Кра пје, Бро чи це, Ко жа ра и Ци гла на, у 1942. 
оста ло их је три – Ко жа ра, Ци гла на и Ста ра Гра ди шка. Из во ри из ко јих 
смо цр пли по дат ке су мно го број ни ји и пре ци зни ји, а у ло го ру Ко жа ра и 
ни је би ло ма сов них уби ста ва, та ко да смо пра ти ли са мо број ло го ра ша. 
Про бле ма ти ка у ве зи са ис тра жи ва њем за 1942. го ди ну је ви ше ме то до
ло шке при ро де. На и ме, многи од заточеника, а на ро чи то же не и де ца, 
ко ји су до ве де ни или су про шли кроз ло гор Ста ра Гра ди шка, на ро чи то 
по сле сло ма на Ко за ри, по гу бље ни су на ја се но вач ком стра ти шту Гра
ди на или по сла ти на рад у Не мач ку, а из ве стан број де це је рас по ре ђен 
у дру ге ло го ре (Ја стре бар ско, Ло бор град) у ко ји ма су ма сов но уми ра ла 
или су ма ли ша ни да ти на усва ја ње хр ват ским по ро ди ца ма. То исто ва жи 
и за дру ге ло го ре, ван ком плек са Ја се нов ца, као што је Ђа ко во. Сма тра
ли смо да у овим слу ча је ви ма тре ба на ве сти, уко ли ко је то мо гу ће, ко ли
ко је би ло осо ба ко је су до ве де не или су про шле кроз по је ди не ло го ре, 
а ка да из но си мо по дат ке о жр тва ма зло чи на, то чи ни мо пре ма ме сту 
стра да ња. Ка ко и због оби ма ис тра жи ва ња, а још ви ше да би се из бе гли 
пре кла па ња, сма тра ли смо да је оправ да но да про це не о бро ју жр та ва 
до ко јих смо до шли за Ја се но вац и Ста ру Гра ди шку об ја ви мо одво је но.

Све до че ња пре жи ве лих ло го ра ша пред ста вља ју основ ни из вор за 
ово ис тра жи ва ње. Она су бе ле же на већ у рат ним го ди на ма, 1942 (Ја
сеновачкилогор.Исказизаточеникакојисупобеглиизлогора) и 1944 
(Концентрациони логори. Документи усташкогтерора). Не по сред но 
по сле ра та, 1946. го ди не, Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча са чи ни ла је свој из ве штај, што је 
ујед но би ло и пр ви по ку шај хро но ло шког пре гле да ма сов них зло чи на. У 
овом ис тра жи ва њу, од мо но граф ских пу бли ка ци ја ко ри шће не су књи ге 
Его на Бер ге ра, Дра ге. Х. Чо ла ко ви ћа, Ђор ђа Ми ли ше, Мир ка Пер ше на, 
Ни ко ле Ни ко ли ћа, као и СећањаЈеврејаналогорЈасеновац. По ред ис

1 Ду шан Ни ко ди је вић, „При лог утвр ђи ва њу бро ја жр та ва си сте ма ло го ра Ја се
но вац 1941. го ди не“, у: Годишњакзаистраживањегеноцида, 8, 2016, стр. 169–213.
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ка за све до ка, ту су и до ку мен ти из све че ти ри књи ге зби р ке до ку ме на та 
Ан ту на Ми ле ти ћа.2 Иа ко ти ме ни је ис цр пље на сва рас по ло жи ва гра ђа, 
сма тра мо да смо ана ли зом по ме ну тих ра до ва учи ни ли ре ле вант ан из бор 
ко ји нам је омо гу ћио ис тра жи ва ње. На ба зи са мо ових из во ра на ста ла је 
ве о ма обим на ли те ра ту ра, где су ис ка зи све до ка по на вља ни, са на во ђе
њем из во ра или без то га, и ту ма че ни у скла ду са прет ход но уте ме ље ним 
схва та њи ма ау то ра или при ре ђи ва ча. Не ве ру је мо да би ко ри шће ње још 
не ких дру гих из во ра бит ни је из ме ни ло за кључ ке на шег ис тра жи ва ња.

Као што је већ ре че но, у ло го ру Ко жа ра, то ком 1942. го ди не ни су 
се де ша ва ли ма сов ни зло чи ни, већ по је ди нач на уби ства и смр ти услед 
бо ле сти, та ко да смо све по дат ке за тај ло гор да ли у пр вом де лу, у ко ме 
смо из не ли про сеч но број но ста ње за то че ни ка, као и број до пре мље
них ло го ра ша. До ку мен ти ко је је об ја вио Ан тун Ми ле тић би ли су за то 
основ ни из вор. У ра ду смо ана ли зи ра ли са мо она све до че ња у ко ји ма се 
по ми њу стра дал ни ци или на осно ву ко јих се мо же из ву ћи за кљу чак о 
од ре ђе ном бро ју жр та ва ма сов них зло чи на. Тру ди ли смо се да зло чи не 
пре зен ту је мо по хро но ло шком ре ду, уз на во ђе ње ми ни мал них и мак си
мал них бро је ва жр та ва ко је све до ци из но се за је дан те исти зло чин. Ка ко 
то у ве ли ком бро ју слу ча је ва ни је би ло мо гу ће, у за кључ ку ће по дроб
ни је би ти об ја шњен ме тод ко ји смо при ме ни ли ка ко би гре шке, ко ли ко 
год је то мо гу ће, би ле из бег ну те. Та ко ђе смо из не ли и на осно ву че га 
по је ди на све до че ња сма тра мо за не ве ро до стој на.

Просечанбројлогорашаибројдопремљенихлогораша

Од са мог осни ва ња, па до ли кви да ци је си сте ма кон цен тра ци о них 
ло го ра Ја се но вац кра јем апри ла 1945. го ди не, про се чан број ло го ра ша у 
Ја се нов цу, од но сно ло го ру III Ци гла на, био је око 3.000 љу ди, што по
твр ђу је и сам Љу бо Ми лош, је дан од чел ни ка ја се но вач ког ло го ра. Пре ма 
ње го вим ре чи ма, то ли ки је био и ка па ци тет из гра ђе них ба ра ка, а уко ли
ко би се де си ло да се број ло го ра ша по ве ћа на 5.000 и ви ше, спро во ђе на 
је ли кви да ци ја „ви шка“. Ове на во де сво јим ис ка зи ма по твр ђу ју број ни 
све до ци. По чет ком ја ну а ра би ло је око 1.100 ло го ра ша и њи хов број се 
по сте пе но по ве ћа вао, све до по чет ка фе бру а ра. Пр во ве ли ко „сма ње ње“ 
бро ја ло го ра ша за бе ле же но је пред до ла зак тзв. ме ђу на род не ко ми си је 
6. фе бру а ра. Та да су оста ли по ште ђе ни ре ла тив но здра ви, мла ди и ја ки 
љу ди. Би ло их је из ме ђу 600 и 2.000, а у свом из ве шта ју Зиг фрид Ка ше 
(Si eg fried Kasche), не мач ки по сла ник у За гре бу, на во ди око 1.000 љу ди. 

2 Ви ди по себ но озна че ну ли те ра ту ру на кра ју ра да.
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При ли ком про би ја ња на си па и по пла ве ко ја је за де си ла ло гор, сре ди ном 
мар та, ве ћи на пре жи ве лих ло го ра ша при вре ме но је пре се ље на у Ста ру 
Гра ди шку. У Ја се нов цу је оста ло са мо око 400 њих, а би ли су ан га жо ва
ни у ра ди о ни ца ма и на об но ви ло го ра, ка ко се во да по вла чи ла. Та да је 
би ло и нај ма ње за то че ни ка у ло го ру.3

У са мом ме сту Ја се но вац на ла зио се ло гор Ко жа ра, у ко ме су ра
ди ли ква ли фи ко ва ни рад ни ци, углав ном Је вре ји. Њи хов број се кре тао 
из ме ђу 100 и 170, у про се ку око 150, и та мо шњи усло ви би ли су не у по
ре ди во бо љи не го у цен трал ном ло го ру и Ста рој Гра ди шки, а, ка ко смо 
ре кли, то ком 1942. го ди не ту ни је би ло ма сов них зло чи на. Глав ни узрок 
смрт но сти био је пе га ви ти фус. То ком ја ну а ра и фе бру а ра 1942. го ди не у 
не ко ли ко на вра та оба вља но је пре ме шта ње ло го ра ша из Ко жа ре у Ста ру 
Гра ди шку и обрат но, све док се ни је уста ли ла ор га ни за ци ја ра ди о ни ца.4

На осно ву до ступ них из во ра, са зна је мо са мо за део и то ве ро ват
но мно го ма њи, од ре ал ног укуп ног бро ја ло го ра ша до пре мље них у Ја
се но вац 1942. го ди не. У овом слу ча ју, се ћа ња пре жи ве лих ло го ра ша су, 
да та ко ка же мо,  спо ред на, а глав ни из вор су до ку мен ти Не за ви сне Др
жа ве Хр ват ске, ко је је об ја вио Ан тун Ми ле тић.5 У њи ма су се раз ли чи ти 
ни вои вој них, по ли циј ских, уста шких и ци вил них вла сти Не за ви сне Др
жа ве Хр ват ске у фор ми из ве шта ја, на ре ђе ња, мол би и зах те ва обра ћа ли 
јед ни дру ги ма и на во ди ли, че сто са спи ско ви ма име на, због че га, ка да и 
ко ли ко је љу ди упу ће но или ће би ти до пре мље но у ло гор. У не ки ма до

3An tun Mi le tić, KoncentracionilogorJasenovac1941–1945,  I, Be o grad 1986, str. 
25, 172, 208, 316, 330, 373;knjigaII, str. 1066; knji ga III, str. 110 (у да љем тек сту: A. Ми
ле тић, н.д.); SećanjaJevrejanalogorJasenovac, Be o grad 1985, str. СећањаЈевреја...., 
стр. 77, 92 (у да љем тек сту: СећањаЈевреја....,); Дра го Х. Чо ла ко вић, Јасеновац,21VIII
1941–31III1942, Са ра је во 1948, стр. 92 (у да љем тек сту: Д. Х. Чо ла ко вић, н.д.); Egon 
Ber ger, 44mjesecauJasenovcu, Za greb 1966, str. 52 (у да љем тек сту: Е. Бер гер, н.д.).

4 СећањаЈевреја...., стр. 13–14, 37, 92–93, 101–103, 308–315; Е. Бер гер, н.д. стр. 
59; Mir ko Per šen, Ustaškilogori, Za greb 1990, str. 228 (у да љем тек сту: М. Пер шен, н.
д.); Đor đe Mi li ša, Umučilištu–pakluJasenovac, Za greb 1945, str. 233 (у да љем тек сту: 
Ђ. Ми ли ша, н.д.).

5 A. Ми ле тић, н.д.књ.I, стр. 149, 151, 157–161, 163–168, 179–180, 185, 188–
195, 237–238, 255–256, 284–288, 291–297, 299–300, 308, 329–330, 332–333, 338–340, 
356, 386–387, 401–404, 407–413, 417–423, 425–426, 430, 436–437, 462–481, 484–486, 
492–493, 496–497, 504, 511–512, 526, 532–535, 542, књ.II, стр. 963; књ.III, стр. 95–98, 
105, 125, 132–134, 142–144, 147–148, 155–156, 159, 174–177, 183–198, 205, 213–215, 
219–221, 228, 230–231, 239, 242–243, An tun Mi le tić, Koncentracioni logor Jasenovac
1941–1945, knji ga IV, Ja go di na 2007, str. 61–62, 65–70, 78, 107, 133–138, 147–148, 161 (у 
да љем тек сту: A. Ми ле тић, н.д.) ; СећањаЈевреја...., стр. 191, 211, 216–218; Д. Х. Чо
ла ко вић,  н.д. стр. 91–92; Ni ko la Ni ko lić, Jasenovačkilogor, Za greb 1948, str. 13, 285–289 
(у да љем тек сту: Н. Ни ко лић, н.д.).
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ку мен ти ма је екс пли цит но на ве де но на ко ји се од два ло го ра (Ја се но вац 
и Ста ра Гра ди шка) ми сли, по не где се пре ци зи ра ко ли ко се осо ба ша ље 
у је дан, а ко ли ко у дру ги ло гор, док се дру где са мо па у шал но спо ми ње 
да се за то че ни ци упу ћу ју „у ло гор“. Та ко смо утвр ди ли да је у Ја се но вац 
и „ло гор“ по сла то из ме ђу 7.913 и 7.953 љу ди, док је екс пли цит но са мо 
за Ја се но вац на ве де но да је по сла то из ме ђу 6.664 и 6.684 осо ба. По ред 
то га, ма њи број по да та ка ну де и из ја ве све до ка. У из во ри ма се мо гу про
на ћи по да ци о упу ћи ва њу са мо јед не осо бе до не ко ло ко хи ља да љу ди. 
Нај ма сов ни ји тран спо р ти би ли су 12. ја ну а ра из Ба ње Лу ке (88 Ср ба), 
25. ја ну а ра из Трав ни ка (150–170 Је вре ја), око 26. ја ну а ра (око 80 Хр ва
та), из ме ђу 24. и 31. ја ну а ра из Са ра је ва и ис точ не Бо сне (185 Ср ба), 5. 
мар та из Са ра је ва (300 осо ба, углав ном Је вре ја), 11. мар та из Ви со ког и 
Жеп ча (118 Је вре ја), 24. и 25. мар та из Зе ни це и око ли не (80 Је вре ја), 28. 
мар та из За гре ба (86 Је вре ја, ме ђу ко ји ма и де ца, 8. апри ла из Ба ње Лу ке 
(149 осо ба), 25. и 26. апри ла из Са ра је ва (300 Ср ба), 2. ју на из Зе му на 
(400 Ро ма), 5. ју на из Жу па ње (2.000 Ро ма), 26. ју ла из Са ра је ва, (146 
осо ба), 28. ју ла из Ба ње Лу ке (180 Је вреј ки и њи хо ве де це), 20. сеп тем
бра из Вин ске и дру гих се ла из око ли не Бо сан ског Бро да (1.008 Ср ба) и 
8. ок то бра из се ла из ме ђу Дер вен те и Бо сан ског Бро да (291 Ср бин).  

 
Проценебројаубијенихиумрлихлогораша

Пре ма Его ну Бер ге ру и Хин ку Штај не ру (Ste i ner), ко ји су ра ди
ли као гро ба ри, у пе ри о ду од де цем бра 1941. до кра ја фе бру а ра 1942. 
го ди не стра да ло је укуп но 50.000 љу ди. Бер гер та ко ђе твр ди да је у том 
пе ри о ду по ко па вао из ме ђу 200 и 300 осо ба днев но. Из то га се мо же за
кљу чи ти да је у по ме ну том пе ри о ду са хра ње но из ме ђу 18.000 и 27.000 
осо ба. Про це не гро ба ра пре но си и Во ји слав Пр ња то вић, ко ји твр ди да је 
у пе ри о ду од 25. или 27. де цем бра 1941, па до кра ја ја ну а ра 1942. уби је
но 3.000 до 4.000 љу ди.

По сто је ре ла тив но број ни по да ци о то ме ко ли ко је ин тер ни ра них 
ло го ра ша умр ло и уби је но. Ђу ро Ме дић и Си мо Ђур ко вић да ју по дат ке 
о бро ју умр лих и уби је них ин тер ни ра них ло го ра ша од осни ва ња ло го ра, 
у ав гу сту 1941, па до про ле ћа 1942. го ди не. По што то ни је ја сно на зна
че но, сма тра мо да су у на ве де не бро је ве жр та ва убро је ни и ло го ра ши 
ко ји су би ли у Кра пју и Бро чи ца ма. Пре ма пр во ме, до ње го вог из ла ска 
из ло го ра 30. мар та стра да ло је 15.000 до 17.000 љу ди, а пре ма дру го ме, 
до сре ди не ма ја уби је но је 10.000 до 12.000 љу ди. Слич ни по да ци мо гу 
се на ћи и код Сте ве Си ми ћа. Он све до чи да је до 30. мар та уби је но 5.000 



100

до 6.000 Ср ба и исто то ли ко Је вре ја, што зна чи укуп но 10.000 до 12.000 
гра ђа на. Дра го Чо ла ко вић сма тра да је та да стра да ло из ме ђу 10.000 и 
12.000 Ср ба, а број је вреј ских жр та ва ни је му по знат. Бран ко По по вић 
на во ди да је за вре ме ње го вог бо рав ка у Ја се нов цу, од 6. но вем бра 1941. 
до 30. мар та 1942. го ди не, са мо Ср ба стра да ло око 3.000, док Ву ка шин 
Же га рац сма тра да је од сре ди не но ве мра 1941. па до 30. мар та 1942. 
уби је но 3.000 до 4.000 љу ди.

За при бли жно исти пе ри од по дат ке о ин тер ни ра ним ло го ра ши ма 
пре но си мо и из из ја ве за по вед ни ка рад не слу жбе ло го ра Ја се но вац Љу бе 
Ми ло ша. Он ка же да је од ње го вог до ла ска (ок то бар 1941) до про ле ћа  
1942. го ди не, пу тем „ви шко ва“ ли кви ди ра но „око 5.000 љу ди ко ји су 
до шли у ло гор са од лу ка ма.“

У пе ри о ду од кра ја ју на до кра ја ок то бра, ко ман дант ло го ра Ја
се но вац је био фра Ми ро слав Мај сто ро вићФи ли по вић. У из ја ви са са
слу ша ња (25. ју на 1945) он на во ди да је за то вре ме кроз ло гор про шло 
20.000 до 30.000 љу ди.

Ко му ни стич ки пр вак Ан дри ја Хе бранг је у пи сму ко је је из Ја
се нов ца упу тио Цен трал ном ко ми те ту Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске 
из нео да је у том ло го ру до по ло ви не ју на 1942. по кла но око 25.000 љу
ди.

Из ис ка за Јо си па Хир шбер ге ра ко ји је дао 14. ок то бра 1942. го ди
не пред став ни ци ма Ко за рач ке уда р не бри гаде, по сле успе шног бек ства 
из ло го ра, са зна је мо да „по уста шким из ја ва ма по би је но је до са да: у 
Гра ди ни око 200.000 Ср ба, Жи до ва и Ци га на, у Мла ки и Ја блан цу око 
40.000, у Ушти ци око 40.000 Ци га на“, да кле укуп но 280.000 љу ди. От
при ли ке исто то ли ки број жр та ва на во ди и Егон Бер гер. На и ме, он је 
од „јед ног дру га ко ји је ра дио у пи сар ни гдје је во ђен ре ги стар при до
шлих ва го на“ до знао да је од ју на до но вем бра са мо у Гра ди ни стра да ло 
250.000 љу ди.6

Та бе ла 1
Про це не бро ја уби је них и умр лих ло го ра ша

пр о це на вре ме број жр та ва
Е. Бер гер, 
Х. Штај нер 

де цем бар 1941–
фе бру ар 1942.

18.000–50.000

6 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 23–25, 43–44, 66–68; A. Ми ле тић, н.д.,књ.I, 
стр. 208, 219, 226, 248–255, 322–323, 330, књ.II, стр. 1019, 1025, 1030, 1078;  књ.III, стр. 
115, 130, 226;  Е. Бер гер, н.д., стр. 69. 
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В. Пр ња то вић 25/27. де цем бар 1941–
крај ја ну а ра 1942.

3.000–4.000

Ђ. Ме ди ћ ав густ 1941–март 1942. 15.000–17.000
С. Ђур ко ви ћ ав густ 1941–мај 1942. 10.000–12.000
С. Си ми ћ ав густ 1941–март 1942. 10.000–12.000
Д. Х. Чо ла ко ви ћ ав густ 1941–март 1942. 10.000–12.000
В. Же га рац сре ди на но вем бра 1941–

по че так фе бру а ра 1942.
3.000–4.000

Б. По по вић 6. но вем бар 1941–30. 
март 1942.

3.000

Љ. Ми ло ш ок то бар 1941–про ле ће 
1942.

5.000

Мај сто ро вић крај ју на –крај ок то бра 
1942.

20.000–30.000

А. Хе бранг до по ло ви не ју на 1942. 25.000
Ј. Хир шбер гер до ок то бра 1942. 280.000
Е. Бер гер јун –но вем бар 250.000

Бројжртавамасовнихзлочина

Иа ко у бо га тој ли те ра ту ри о Ја се нов цу на и ла зи мо на раз не по дат
ке и ту ма че ња, ау то ри ра до ва ко ји има ју пре тен зи ју да бу ду на уч ни са
гла сни су у јед ном: 1942. го ди на је и по бро ју жр та ва и по мон стру о зно
сти на чи на на ко ји су из во ђе на по гу бље ња би ла нај кр ва ви ја од свих. У 
су мор ној сва ко дне ви ци, су о че ни са уми ра њи ма и уби ја њи ма, пре о ста ли 
ло го ра ши су би ли под муч ним ути ском по чи ње них ма сов них зло чи на, 
на ро чи то при ли ком по стро ја ва ња, тзв. на сту па, ка да су уста ше пра ви ле 
ода бир ко ће од за то че ни ка ту оста ти ка ко би се ре ши ле „ви шка“ и број
но ста ње ло го ра ша све ле на њи ма у том ча су при хва тљи ву ме ру. Упо
ре до с тим, сти за ли су но ви тран спор ти му шка ра ца, же на и де це ко ји су 
ди рект но упу ћи ва ни у два нај ве ћа стра ти шта у бли зи ни ло го ра – Ушти
це и Гра ди ну. За њих су за то че ни ци углав ном до зна ва ли по сред но, од 
гро ба ра и дру гих ло го ра ша, па и са мих уста ша.

Од свих на ве де них ма сов них зло чи на, из дво ји ли смо пет. На то 
нас је опре де ли ла чи ње ни ца да су они кон ти ну и ра но у ду жем вре мен
ском пе ри о ду спро во ђе ни, или су би ли у ве зи са од ре ђе ним ме стом на 
ко ме су чи ње ни. Из дво ји ли смо: зло чи не пр вен стве но над Ср би ма у пр
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ва три или че ти ри да на ја ну а ра, ли кви да ци ју „ви шка“ ло го ра ша по чет
ком фе бру а ра, уо чи до ла ска „ме ђу на род не ко ми си је“, спа љи ва ње тела 
уби је них ло го ра ша у та ко зва ној Пи чи ли је вој пе ћи од фе бру а ра до ма ја, 
стра да ње Ро ма у за њих но во фор ми ра ном де лу ло го ра, на зва ном III Ц 
и стра да ње ло го ра ша ко ји су на исто ме сто до во ђе ни по сле за вр шет ка 
ли кви да ци је Ро ма. Тим из дво је ним зло чи ни ма ће мо се по на о соб по за ба
ви ти, док ће дру ги ма њи ма сов ни зло чи ни би ти на ве де ни хро но ло шки, 
ка ко су се де ша ва ли.

ЗлочининадСрбимапочеткомјануара

По сто је ре ла тив но број на све до чан ста ва о ма сов ним уби стви ма 
пре вас ход но Ср ба у пр вим да ни ма ја ну а ра 1942. го ди не. С тим зло чи
ни ма над ло го ра ши ма ко ји су бо ра ви ли у Ја се нов цу та ко ре ћи се ни је ни 
пре ста ја ло од ка да су ин те ви зи ра ни око ка то лич ког Бо жи ћа 25. де цем
бра 1941. го ди не, па се де ша ва да у мно гим све до чан стви ма исти зло чи
ни бу ду на ве де ни у раз ли чи тим да ни ма, што је са свим ра зу мљи во, с об
зи ром на све у куп но ста ње и пси ху за то че ни ка из ло же них сва ко днев ној 
тор ту ри. Та ко је пре ма све до чан стви ма пе то ро љу ди, 1. ја ну а ра уби је но 
из ме ђу 60 и 135 Ср ба. Сле де ћег да на, 2. ја ну а ра, пре ма ис ка зи ма ше
сто ро све до ка, уби је но је из ме ђу 30 и 186 Ср ба. И у овим слу ча је ви ма 
раз ли чи ти све до ци по ми њу исте зло чи не ко је да ти ра ју у раз ли чи те да не. 
Тре ћег да на ја ну а ра је пре ма из ја ва ма че тво ро све до ка уби је но из ме ђу 
60 и 140 Ср ба и не по знат број Је вре ја7, а зло чи нач ку ак ци ју је над гле дао 
лич но Лу бу рић. Та да је стра да ло нај ви ше Ср ба из гру пе ко ја је кра јем 
де цем бра де пор то ва на из Са ра је ва, као и Ср би ко ји ни су има ли за нат 
ко ји би био од ко ри сти уста ша ма. На осно ву из не тих по да та ка мо же се 
за кљу чи ти да је у пр ва три да на ја ну а ра стра да ло из ме ђу 150 и 461 Ср ба. 
Пре ма тврд њи Дра ге Х. Чо ла ко ви ћа, у пр ва три да на ја ну а ра 1942. го ди
не стра да ло је 262 Ср ба и не по знат број бо ле сних Је вре ја.

Дра го Свје тли чић наводи да је у зло чи ни ма по чи ње ним 4. и 5. 
ја ну а ра уби је но укуп но 130 бо ле сних Ср ба. При то ме, он по ми ње исте 
жр тве ко је су пре ма дру гим све до ци ма стра да ле 2. ја ну а ра, та ко да сма
тра мо да те зло чи не тре ба ура чу на ти у оне ко ји су се до го ди ли из ме ђу 
1. и 3. ја ну а ра.

За зло чи не о ко ји ма по дат ке из но си Ла зар Оро зо вић (уби ства но
во при до шлих 80 Ср ба из Ба ња Лу ке 2. или 3. ја ну а ра и 40 Ср ба из Са

7 A. Ми ле тић, н.д.,књ.  I, стр. 77–79, 208–209, 218–219, 246–247, 314, 351, 373; 
Д. Х. Чо ла ко вић,  н.д., стр. 76–85; A. Ми ле тић, н.д.,књ.  III, стр. 130.

ДушанНикодијевић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 9, 2017.

103

ра је ва сле де ћег да на, те уби ство 80 Ср ба у са мом ло го ру 4. ја ну а ра), не 
мо же се са си гур но шћу ре ћи да ли су исто вет ни са прет ход но из не тим.8

До по чет ка фе бру а ра за бе ле же ни су сле де ћи зло чи ни: Иви ца Ма
ти је вић, Љу бо Ми лош и Му јо Ју сић су 6. ја ну а ра, за јед но са још де се
так уста ша, из дво ји ли и уби ли 50 ло го ра ша. Ђу ро Илин чић твр ди да је 
по сле пра во слав ног Бо жи ћа уби је но 17 или 19 офи ци ра Ју го сло вен ске 
вој ске ко ји су вра ће ни из не мач ког за ро бље ни штва. Од Си ме Ђур ко ви ћа 
по ти че по да так да је до по ло ви не ма ја 1942. у Ја се нов цу жи вот окон ча ло 
око 50 Ср ба ко ји су вра ће ни из не мач ког за ро бље ни штва. Око 8. или 9. 
ја ну а ра уста ше то по ви ма га ђа ју срп ско се ло Гра ди ну пре ко Са ве, за то 
што је из тог прав ца, на вод но, пу ца но на ло гор. Ол га Пр пић ис ти че да 
уста ше на па да ју, пљач ка ју и уби ја ју Ср бе из се ла Гра ди на, Чук љи нац, 
Дрек се нић, Де ме ро ваћ и Ме ђе ђа. Нај зад, Дра го Х. Чо ла ко вић на во ди да 
ће око 200 ста нов ни ка се ла Гра ди на (же не, де ца, ста р ци) ко ји су прет
ход но би ли до ве де ни у ло гор за јед но са опљач ка ном сто ком и по кућ
ством, око 20. ја ну а ра, би ти вра ће но у се ло и та мо усмр ће но, углав ном 
та ко што су за кла ни и спа ље ни у ку ћа ма. Око 80 Ср ба из Кре ке крај 
Ту зле уби је но је 14. ја ну а ра. Око 20 ло го ра ша је за кла но 20. ја ну а ра, а 
та да је под над зо ром Љу бе Ми ло ша уби је но још 200 срп ских се ља ка из 
ра зних сла вон ских ме ста.

 Што се ти че по ме ну тог пе ри о да по сто ји при ли чан број све до
чан ста ва о че стим ли кви да ци ја ма бо ле сни ка, али се ти ис ка зи ни вре
мен ски ни по опи су не по кла па ју. Дра го Свје тли чић твр ди да је 8. или 
9. ја ну а ра уби је но око 130 бо ле сни ка (60 Ср ба и 70 Је вре ја). Дра го Чо
ла ко вић на во ди да је 20. ја ну а ра спро ве де на и пр ва од три ли кви да ци је 
бо ле сни ка, и да је та да стра да ло око 120 Ср ба и Је вре ја.Љу бо Ми лош је 
пак, на са слу ша њу, из ја вио да је том при ли ком стра да ло 150–180 бо ле
сних, сла бих и не спо соб них. Пре ма ре чи ма Хин ка Штај не ра, стра да ло 
је 300 бо ле сни ка. Ву ка шин Же га рац је ра дио као бол ни чар и пре но си 
да је бол ни ца, из гра ђе на не по сред но пред до ла зак ко ми си је, мо гла при
ми ти нај ви ше 120 па ци је на та. До 30. мар та, ка да је пу штен на сло бо ду, 
уста ше су „про блем“ бо ле сних ло го ра ша ре ша ва ли та ко што су, ка да би 
број па ци је на та до сти гао мак си мум, „ви шак“ јед но став но из во ди ли и 
ли кви ди ра ли. У пе ри о ду од по чет ка фе бру а ра до 30. мар та, то се де си ло 
че ти ри пу та, из че га про из и ла зи да је на тај на чин стра да ло нај ма ње 480 
бо ле сних ло го ра ша.9

8 A. Ми ле тић, н.д.,књ. I, стр.  273–274.
9 A. Ми ле тић, н.д., књ.  I, стр.  219, 226–227, 247, 322, 352, 373; књ.  II, стр.  1017, 

књ.  III, стр.  102–103, 121; Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 262; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 
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То ком ја ну а ра су по чи ње ни број ни ма сов ни зло чи ни за ко је све
до ци не мо гу да на ве ду та чан да тум. Си мо Ђур ко вић ука зу је да је уби
је но око 50 Ср ба се ља ка из око ли не Са ра је ва, ве ро ват но са Па ла. Вла
ди мир Лон чар је у пр вој по ло ви ни ја ну а ра са још 60 ло го ра ша са хра нио 
око 80 Ср ба. Око по ло ви не ја ну а ра, пре ма ре чи ма Во ји сла ва Пр ња то
ви ћа, уста ше су на ло жи ле по стр о ја ва ње („на ступ“) свих ло го ра ша, њих 
око 1.000, ве ћи ном Ср ба, та да је Лу бу рић из дво јио ви ше од 280 за то
че ни ка ко ји су од ве де ни у Кра пје и уби је ни. У истом пе ри о ду, Бран ко 
По по вић из по та је је ви део уби ство 10 до 12 Ср ба. Кра јем ја ну а ра или 
по чет ком фе бру а ра Чо ла ко вић и дру го ви твр де да је уби је но од 420 до 
520 љу ди на Гра ди ни и то гру па од око 120 Срп ки ња са де цом и гру па од 
око 300 до 400 му шка ра ца, Ср ба, Хр ва та и му сли ма на.10

Пр вог да на фе бру а ра, ка ко твр ди Стје пан Зо у хар, уби је но је око 
500 Ср ба из „Мла ке код Гли не“. Ми ли ша на во ди исти број срп ских жр
та ва, али ка же да су они де пор то ва ни из Сре ма, та ко да се у овом слу ча ју 
мо же ре ћи да је тог да на стра да ло из ме ђу 500 и 1.000 Ср ба.11

Злочиниуочидоласка„међународнекомисије“

Ве сти о зло чи ни ма у Ја се нов цу, и по ред свих на сто ја ња уста шких 
вла сти да их при кри ју, не ми нов но су се ши ри ле. Не би ли то не ка ко 
пред у пре дио, уста шки ре жим од лу чу је да до пу сти да ло гор по се те чла
но ви не какве ме ђу на род не ко ми си је ко ја би ис пи та ла те на во де и о то ме 
из ве сти ла јав ност. По што је њи хов до ла зак био пред ви ђен за 6. фе бру ар, 
Лу бу рић је од лу чан у за ми сли да у ре корд ном ро ку бу ду по диг ну те но ве 
ба ра ке, по угле ду на оне ко је је ви део у не мач ким ло го ри ма. За два до 
три да на ко ли ко је тра ја ла из град ња тих ба ра ка, на екс трем но ни ским 
тем пе ра ту ра ма, стра да ло је из ме ђу 200 и 500 ло го ра ша. Ка ко би се ста
ње ло го ра ша при ка за ло што бо љим, ли кви ди ра ни су сви бо ле сни ци, а у 
но ву бол ни цу су сме ште ни здра ви ло го ра ши ко ји су та ко при мо ра ни да 
на не ки на чин глу ме сво је по кој не дру го ве. Пре ма мно го број ним све
до чан стви ма, пред до ла зак ко ми си је око 4. и 5. фе бру а ра, уби је но је 40 
бо ле сни ка, а по ми ње се и до ви ше од 300 та ко стра да лих љу ди. Нај зад, 
6. фе бру а ра, до ла зи ко ми си ја ко ју су чи ни ли пред став ни ци Ва ти ка на и 
Цр ве ног кр ста, не ко ли ко не мач ких, ита ли јан ских, ма ђар ских, фран цу
ских и хр ват ских офи ци ра и но ви на ра, као и не мач ки по сла ник у За гре

44, 46, 50–51; Д. Х. Чо ла ко вић,  н.д., стр. 88–89.
10 A. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр. 209, 248,  315, 351; књ. III, стр. 129.
11 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 46–47; Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 155.
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бу Ка ше; пре ма не ким по да ци ма, чак 50 љу ди. По се ту, ко ја је тра ја ла 
око два са та, пред во ди ли су Еу ген – Ди до Ква тер ник и Вје ко слав Макс 
Лу бу рић, и сви су чла но ви ко ми си је, на рав но, стекли по вољ не ути ске.12

Дра го Х. Чо ла ко вић, 7. фе бру а ра, пре но си при чу јед ног ло го
ра ша да је уби је но око 400 љу ди, тек при сти глих из Ви со ког. Хин ко 
Штај нер и Ја коб Да нон твр де да је Иви ца Ма ти је вић, у фе бру а ру, пред 
„на сту пом“ убио пет за то че ни ка мет ком у по ти љак због, на вод не, кра ђе 
кром пи ра.13

„Пичилијевапећ“

Под ру ко вод ством уста шког офи ци ра, ин же ње ра До ми ни ка 
Пичилијa (Pic ci li), из гра ђен је кре ма то ри јум за спа љи ва ње ле ше ва уби
је них ло го ра ша. По свом идеј ном тво р цу, тај кре ма то ри јум је убр зо на
зван Пи чи ли је ва пећ. Та пећ је „ра ди ла“ око три или че ти ри ме се ца, од 
кра ја фе бру а ра (пре ма не ким све до ци ма од по чет ка фе бру а ра, од но сно 
од по чет ка или по ло ви не мар та), па до кра ја ма ја 1942. го ди не. У њој су 
пр во спа ље на те ла ло го ра ша ко ји су је и гра ди ли, а од мах за тим же на и 
де це из ло го ра у Ста рој Гра ди шки. По је ди ни све до ци по ми њу Је вреј ке и 
њи хо ву де цу из ло го ра у Ђа ко ву, ме ша ју ћи њи хо ву ка сни ју ли кви да ци ју 
у Гра ди ни са жр тва ма „Пи чи ли је ве пе ћи“. То по на вља и Ђор ђе Ми ли ша 
по ми њу ћи број од 3.300 Је вреј ки и је вреј ске де це. Пре ма све до че њи ма 
ко ја су из не та Зе маљ ској ко ми си ји Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на, у 
пе ћи је спа ље но око 15.000 те ла. Од то га је из Ста ре Гра ди шке до ве де но 
око 5.000 же на и де це, а из оста лих кра је ва Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
око 10.000, та ко ђе ве ћи ном же на и де це. Из дру гих ре ле вант них из во ра 
мо же се са зна ти да је ка па ци тет пе ћи био око 160 те ла днев но, па ако се 
прет по ста ви да је „ра ди ла“ 120 да на (фе бру ар –мај у пу ном ка па ци те
ту), про из и ла зи да је у том пе ри о ду стра да ло око 19.200 љу ди. Из ве сни 
све до ци по ми њу број од „нај ма ње 10.000 срп ских же на и де це“, ко ји су 
до во ђе ни из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац, као и да је „њи хо во уби ја ње 

12ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 47–48; Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 155–157; Ja
senovačkilogor.Iskazizatočenikakojisupobegliizlogora, S. l. 1942, str. 10–17 (у да љем 
тек сту: Јасеновачкилогор.Искази...); Е. Бер гер, н.д., стр. 52–54; A. Ми ле тић, н.д., књ. 
I, стр. 25, 172, 210–212, 219–220, 227–228, 232–233, 247–248, 283, 315–316, 373–374, 
књ. II, стр. 906–907, 1023; књ. III, стр. 116–119, 130; књ. IV, стр. 300–303; Н. Ни ко
лић, н.д., стр. 384–389; Д. Х. Чо ла ко вић,  н.д., стр. 92–95; Na ta ša Ma ta u šić, Jasenovac
1941.–1945.Logorsmrtiiradnilogor, Ja se no vac – Za greb 2003 (у да љем тек сту: Н. Ма
та у шић,н.д.).

13 Д. Х. Чо ла ко вић,  н.д., стр. 96; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 44–45.
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и спа љи ва ње вр ше но ско ро сва ку ноћ по чев ши од ме се ца фе бру а ра, па 
не пре кид но до кон ца ма ја 1942. го ди не“. Нај ма њи број жр та ва, од 4.000 
до 5.000, по ми ње Ото Бре јер. Нај ве ћи број уби је них на во де Слав ко До
бри ла и Ла зар Јан ков. Пр ви твр ди, пре ма при чи дру гог ло го ра ша, да је 
стра да ло ви ше од 40.000 за то че ни ка, а дру ги да је у по ме ну том пе ри о ду 
(фе бру ар –мај), уби ја но 500 до 800 љу ди днев но и да због то га сва те ла 
ни су мо гли би ти спа ље на, па се та ко до ла зи до бро ја о 96.000 стра дал
ни ка. Та све до чан ства из дру ге ру ке и да та 1945. го ди не, не мо гу би ти 
при хва ће на као пот пу но ве ро до стој на. Не што дру га чи је чи ње ни це из но
си Ру фолф Сло ве нец, ко ји на во ди да су то ком 10 да на днев но спа љи ва на 
тела 200 до 300 жр та ва.14

Док је пећ гу та ла те ла не ви них жр та ва, по чи ње ни су зло чи ни из 
нај чи сти јег са ди стич ког из жи вља ва ња. Пре ма Бер ге ру, фра Ми ро слав 
Мај сто ро вић, Љу бо Ми лош и Иви ца Мат ко вић у дво ри шту пред управ
ном згра дом одво ји ли су од три же не њи хо ве ма ли ша не и бу квал но их 
на ба да ли на ба јо не те. По што су на тај сви реп на чин „кр сти ли де цу“, 
уби ли су и њи хо ве мај ке.15 Осим ово га, по сто ји и све до чан ство да је кра
јем фе бру а ра 50 же на и де це од ве де но у Гра ди ну и та мо уби је но.16

У дру гој по ло ви ни мар та Са ва је про би ла на сип и по пла ви ла про
стор на ко ме се на ла зио ло гор Ја се но вац, и по ред то га што су на од бра ни 
од на бу ја ле ре ке по ред ло го ра ша би ли ан га жо ва ни и ме шта ни Ја се нов
ца. Пре ма све до че њу Дра га Свје тли чи ћа по пла ва се де си ла 18. мар та. 
На осно ву из ја ва све до ка о том до га ђа ју, мо же се за кљу чи ти да је због 
по пла ве уби је но из ме ђу 50 и 500, па и ви ше љу ди, нај ви ше ста рих и бо
ле сних, а те ла не ких су спа ље на у пе ћи.17

То ком мар та су се де си ли сле де ћи ма сов ни зло чи ни: 22. мар та је 
за са мо два са та и 45 ми ну та уби је но укуп но 57 љу ди (47 Ср ба се ља ка из 
око ли не До бо ја и 10 ста ри јих за то че ни ка); око 23. мар та уби је но је 140 
љу ди (око 90 из Кар лов ца и око 50 Ср ба се ља ка из Бо сне); 25. мар та су 
до ве де не 42 Срп ки ње из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац, 20 их је уби је но 
исто ве че; 28. мар та је до ве де но, и ве ро ват но уби је но, 60 же на из Брч
ког. Нај ве ћи број жр та ва на во ди Ја коб Фин ци. Пре ма ње го вим ре чи ма 

14 Е. Бер гер, н.д., стр. 54–56; Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 61; ЗлочиниулогоруЈасено
вац, стр. 47–48; Јасеновачкилогор.Искази...., стр. 28–29; A. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр. 
209, 217, 316; књ.  II, стр. 620, 905–906,  984–985; књ. III, стр. 501, 514.

15 Е. Бер гер, н.д., стр. 57–58;  Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 257.
16 A. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр.  316.
17 A. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр. 247, 317, 374–375; књ. IV, стр. 300; Јасеновачки

логор.Искази..., стр. 20–21; Н. Ни ко лић, н.д., стр. 137.
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у пр вој по ло ви ни мар та, у пе ри о ду од де сет да на, за кла но је 3.000 ло го
ра ша.18

У апри лу 1942. го ди не, због на вод ног уби ства тро ји це уста ша, а 
у ства ри из стра ха да це ло се ло не пре бег не пар ти за ни ма пре ко Са ве у 
Бо сну, сви ста нов ни ци срп ског се ла Мла ка су спро ве де ни у Ја се но вац. 
Пре ма све до чан стви ма пре жи ве лих до ве де но је око 1.000 љу ди, а од тог 
бро ја 800 же на и де це је от пре мље но у Ста ру Гра ди шку. Ви ше од 100 
му шка ра ца је том при ли ком у се лу од мах уби је но. Ве ћи на ухап ше них је 
от пре мље на на рад у Не мач ку, ма да по је ди ни све до ци сма тра ју да их је 
ви ше од по ло ви не уби је но. Је ди ни по да так ко ји се мо же сма тра ти ско ро 
пот пу но ре ле вант ним је сте да је у ма ју уби је но око 40 ста ра ца и за то че
ни ка не спо соб них за рад.19

То ком апри ла нај ве ћи број стра да лих ло го ра ша је прет ход но до
ве ден из Ста ре Гра ди шке да би био уби јен у Ја се нов цу. Те ла ве ли ког 
бро ја за то че ни ка ко ји су та да уби је ни спа ље на су у кре ма то ри ју му, то 
јест у „Пи чи ли је вој пе ћи“. Пре ма при чи бра ће Би ла но вић, 9. апри ла је 
уби је но и де ве то ро Је вре ја а њи хо ва те ла спа ље на. Вла ди мир Лон чар 
на г ла ша ва да је та ко до ве де но око 500 Срп ки ња и Је вреј ки са де цом и 
да су сви уби је ни. Си мо Ђур ко вић из но си по да так да су у пе ћи спа ље на 
те ла 180 Ср ба из Гра ча ни це и Градчца и 60 до 70 Ср ба са Кор ду на, ко ји 
су као не спо соб ни из дво је ни из гру пе од око 450 за то че них ко ји су по
том углав ном по сла ти у Не мач ку. У слу ча ју зло чи на ко ји на во ди Сре то 
По по вић, ка да је то ком апри ла уби је но око 200 Ср ба, не мо же мо би ти 
си гур ни да ли су те ла жр та ва за вр ши ла у пе ћи, па ће мо кад је реч о ми
ни мал ном бро ју сма тра ти да жр та ва и ни је би ло, а у ве зи са мак си мал
ним на ве де ним бро јем, узе ће мо да тај зло чин не ма ве зе са жр тва ма чија 
су тела спа љи ва на у „пе ћи“.20

Уве че 7. ма ја уста ше су оп ко ли ле Ја се но вац и Ушти це и су тра дан 
од ве ле све Ср бе из тих ме ста. У то ку те опе ра ци је у са мом Ја се нов цу 
уби је ни су отац и син Бо ро је вић, а у Ушти ца ма три ста ри це. По сле не ко
ли ко да на, же не и де ца су спро ве де ни у Ста ру Гра ди шку. Они спо соб ни 
за рад ма хом су от пре мље ни у Не мач ку, док су ста р ци и де ца стра да ли. 
По хап ше но је око 1.800 осо ба. Ја ков Ка би љо ка же да је око 1.000 пра во
слав них ме шта на се ла Ја се но вац оте ра но у ло гор у ко јем су и стра да ли. 

18 A. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр. 226, 234–235, 247, 248; ЗлочиниулогоруЈасено
вац, стр. 51

19 A. Ми ле тић, н.д.,књ. I, стр. 317, 352–353; књ. III, стр. 522–523,  књ. IV, стр. 
223–224.

20 A. Ми ле тић, н.д.,књ. I, стр. 317, 352; књ.  III, стр. 162;  књ. IV,стр. 203.
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По след ње све до чан ство је до не кле не ја сно, јер се из ње га не мо же за
кљу чи ти да ли је 1.000 ста нов ни ка Ја се нов ца стра да ло већ у ма ју 1942. 
го ди не, или се ми сли на то да су сви они умр ли или уби је ни до апри ла 
1945. го ди не, то јест до кра ја ра та. Сто га се за ми ни мал ни број жр та ва 
мо же узе ти са мо по да так за гра ђа не спо ме ну те као уби је не то ком опе ра
ци је оп ко ља ва ња се ла и од во ђе ња ме шта на.21

По ло ви ном ма ја до ве де но је око 500 Ср ба се ља ка из око ли не Вој
ни ћа, Слу ња и Вр гин Мо ста. Упу ће ни су у Зе мун, а ода тле на рад у Не
мач ку. У Ја се нов цу је уби је но око 40 осо ба за ко је су уста ше про це ни ле 
да су не спо соб не за рад.22

По чет ком ју на је до ве де на и уби је на гру па од око 25 за то че ни ка 
из Бје ло ва ра. У то ку истог ме се ца је уби је но из ме ђу 80 и 300 „тро го ди
шња ка“. У то вре ме та ко су на зи ва ни гра ђа ни Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске ко је су уста шке вла сти осу ди ле на бо ра вак у ло го ру у пе ри о ду од 
три го ди не. Ве ћи ном су то би ли „не ло јал ни“ Хр ва ти и му сли ма ни, јер 
су углав ном са мо они и до би ја ли та кве „пре су де“. Пре ма не ким дру гим 
из во ри ма то се де си ло 5. ав гу ста. По сле тог зло чи на, „тро го ди шња ци“ 
су уби ја ни од мах по при спе ћу у ло гор, осим у рет ким слу ча је ви ма ка да 
би би ли при вре ме но по ште ђе ни струч ња ци из по је ди них обла сти, ко ји 
су би ли пре ко по треб ни у ло гор ском ра ди о ни ца ма.23

Из ме ђу 15. ју на и 5. ју ла је, по на ре ђе њу Лу бу ри ћа, спро ве де на 
ко нач на ли кви да ци ја ло го ра у Ђа ко ву. Из ме ђу 2.000 и 3.300 Је вреј ки 
ску па с де цом до ве зе но је у Ја се но вац и ли кви ди ра но у Гра ди ни.24

Пр вог ју ла у Ја се но вац до ла зи Ни ко ла Ни ко лић у гру пи од 40 
Хр ва та. Истог да на је по чи ње на „при мер на ег зе ку ци ја“ над ше сто ро ло
го ра ша. Од Ни ко ли ћа по ти че и по да так да је 19. ју ла по на ре ђе њу Љу бе 
Ми ло ша уби је но 30 ко му ни ста.25

У ју лу је стре ља но око 220 Је вре ја због тзв. злат не афе ре. Та да 
је, на и ме, от кри ве но да је гру па је вреј ских ло го ра ша и ло гор ни ка (ло
гор ни ци ма су, у овом слу ча ју, на зи ва ни они ло го ра ши ко је су уста ше 
по ста вља ле на ду жно сти одр жа ва ња ре да), у са рад њи са од ре ђе ним бро

21 A. Ми ле тић, н.д.,књ. I, стр. 303; књ.  II, стр. 575; књ. IV, стр. 224, Сећања
Јевреја..., стр. 91–92.

22 A. Ми ле тић, н.д.,књ. I, стр. 353.
23 Концентрационилогори..., стр. 44–46; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 51–

52;  Јасеновачкилогор.Искази..., стр. 46–47.
24 М. Пер шен, н.д., стр. 285–286; Н. Ма та у шић,н.д.,стр. 71–72;M. Ive ko vić, 

Nepokorenazemlja, Za greb 1945, str. 16–17;Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 61; Злочиниулогору
Јасеновац, стр. 67.

25 Н. Ни ко лић, н.д., стр. 13, 225–229, 285–289.
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јем уста ша, кра ла зла то ко је су про на ла зи ли за ши ве но у оде ћи уби је них 
Ро ма.26

ЗлочининадРомима

По на ре ђе њу Вр хов ног ору жнич ког за по вед ни штва Не за ви сне 
Др жав не Хр ват ске од 20. ма ја 1942. го ди не по че ло је хап ше ње и упу ћи
ва ње Ро ма у ло гор Ја се но вац. Они су до во ђе ни из свих кра је ва Не за ви
сне Др жа ве Хр ват ске и сме шта ни у по себ но огра ђе ни про стор под вед
рим не бом у се ве ро и сточ ном де лу ло го ра. Тај део ло го ра је по знат под 
на зи вом ло гор III Ц, јер су пр ви ло го ра ши би ли Ро ми, од но сно Ци га ни, 
ка ко су та да на зи ва ни. За те ло го ра ше ис пр ва ни је уоп ште во ђе на би ло 
ка ква еви ден ци ја. Они ко ји су би ли од ре ђе ни за ли кви ди ра ње у ло го ру 
III Ц су про во ди ли са мо не ко ли ко да на, док су здрав стве но спо соб ни ји 
ис цр пљи ва ни ра дом на на си пу.

До ве де ни Ро ми су ли кви ди ра ни у Ушти ци, а ка сни је на Гра ди ни. 
Пр во су одва ја ни и уби ја ни му шкар ци, а ка сни је и же не и де ца. Ин тен
зив на ли кви да ци ја Ро ма је спро во ђе на то ком ју на и ју ла, да би до кра ја 
ав гу ста би ли по би је ни ско ро сви за то че ни ци из њихових ре до ва. По ште
ђе но их је вр ло ма ло и они су пре ба че ни у про стор Гра ди не и Ушти це, 
где су оба вља ли по сло ве гро ба ра, али су при нуд но би ли и ко ља чи (тзв. 
гру па Д), да би на кра ју и они били уби је ни. Ли кви да ци ју Ро ма пред во
дио је Дра гу тин Пу дић Па ра ли за. Про це не све до ка о бро ју стра да лих су 
при лич но раз ли чи те, од око 20.000 до 50.000, па све до 100.000 љу ди.27 
Нај ве ћи по ме ну ти број по сто ји са мо у јед ном ис ка зу и иа ко је дат 1942. 
го ди не, он је, по свој при ли ци, пре у ве ли чан из про па ганд них раз ло га, па 
се сто га и не мо же сма тра ти ве ро до стој ним. Нај че шће се по ми ње да је 
уби је но око 40.000 Ро ма.

ЛогорIIIЦ

По сле уста шког „ко нач ног ре ше ња ци ган ског пи та ња“ у ло гор 

26 СећањаЈевреја..., стр. 163–165; Н. Ни ко лић, н.д., стр. 269–272; A. Ми ле тић, 
н.д.,књ. II, стр. 1029.

27 A. Ми ле тић, н.д.,књ. I, стр.290–291,488–489;књ. II, стр. 907–908; књ.  III, 
стр. 226, 514, 530, 580–581; књ. IV, стр. 286288; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 48–
49; СећањаЈевреја..., стр. 170, 322–323; Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 139–142; Е. Бер гер, н.д., 
стр. 67; Јасеновачкилогор.Искази..., стр. 33–36; Koncentracionilogori.Dokumentiustaš
kogterora, (Cr na Lo kva Kor dun), 1944. (re pr. Ja se no vac, s.a.),  str. 6, 49 (у да љем тек сту: 
Концентрационилогори...) ; Н. Ни ко лић, н.д., стр. 257–269.
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III Ц до пре ма ни су Ср би, Је вре ји и Хр ва ти. У све до че њи ма не по сто ји 
тач на про це на ко ли ко је љу ди из тог ло го ра уби је но, али по сто је тврд ње 
ло го ра ша да су че сто ви ђа ли гру пе му шка ра ца и же на ко ји су од во ђе ни 
пре ко Са ве, ка ко би у Гра ди ни би ли ли кви ди ра ни. Из два ја ју се зло чи ни 
над гру па ма ко је су бро ја ле из ме ђу 500 и 800 љу ди, а до го ди ли су се 17. 
и 29. ав гу ста и 18. ок то бра. Ду шан Ли чи на твр ди да је сва ки дан уби ја но 
10–15 осо ба, а у том ло го ру би ло је про сеч но око 800 за то че ни ка. Јо сип 
Ри бо ли ка же да је 29. ав гу ста уби је но 500 за то че ни ка. Пре ма не ким дру
гим све до че њи ма, тог да на на де лу је би ло „так ми че ње“ гру пе уста ша у 
кла њу и та да је, на во де све до ци, стра да ло 2.000 до 3.000 љу ди.

Си мо Ко тур и још тро ји ца ло го ра ша ус пе ли су да по бег ну са 
стра ти шта у Гра ди ни. Они су би ли у гру пи од 450 љу ди из ло го ра III Ц 
ко ја је 19. сеп тем бра пре ба че на пре ко Са ве, а њи хо ва ли кви да ци ја отро
ва ном хра ном и кла њем је спро ве де на 21. сеп тем бра.

Од кра ја но вем бра по чи ње ко нач на ли кви да ци ја ло го ра III Ц из
глад њи ва њем пре о ста лих из ме ђу 140 и 160 ло го ра ша. Пре то га је око 
60 за то че ни ка, ве ћи ном ка то ли ка и му сли ма на, пре ба че но у цен трал ни 
ло гор.  По сле 17 да на гла до ва ња због бек ства ше сто ри це ло го ра ша (дво
ји ца су ухва ће на и уби је на, док су че тво ри ца ус пе ла да по бег ну), Иви
ца Мат ко вић на ре ђу је да из ме ђу 35 и 40 љу ди бу де за тво ре но у јед ну 
на пу ште ну ку ћу у Гра ди ни. Та мо је прет ход но већ био до пре мљен из
ве стан број ло го ра ша из цен трал ног ло го ра, та ко да је у де цем бру умр
ло пре о ста лих 150 за то че ни ка. До мак си мал ног бро ја љу ди стра да лих у 
ко нач ној ли кви да ци ји, до шли смо та ко што смо узе ли по да так да је пре 
пре се ље ња у Гра ди ну у ло го ру III Ц умр ло 125 љу ди, а до бро ја од 115 
љу ди до шли смо та ко што смо од на ве де них по след њих 150 за то че ни ка 
од у зе ли но во при до шлих 35. Са би ра њем та два бро ја до би ја се мак си
мал ан број од 240 љу ди.

У пре пи су из ве шта ја не по зна тог ло го ра ша Ста ре Гра ди шке из 
сеп тем бра 1944, упу ће ном Цен трал ном ко ми те ту Ко му ни стич ке пар ти је 
Хр ват ске, на ла зи мо по да так да је при ли ком ли кви да ци је ло го ра III Ц у 
јед ну ба ра ку за тво ре но око 900 за то че ни ка ко ји су ту оста вље ни да умру 
од гла ди. Пре ма том из ве шта ју у ро ку од пет ме се ци уби је но је 30.000 
за то че ни ка, ма да се не по ми ње из ри чи то ка да и где, али би се из кон
тек ста мо гло за кљу чи ти да је реч о III Ц. Осим то га, по сто ји по да так од 
Ду ша на Ли чи не да је сва ки дан уби ја но 10–15 љу ди и да је у ло го ру би ло 
про сеч но око 800 љу ди. Због не по у зда но сти, ова ква све до че ња у овом 
ра ду ни смо узи ма ли у об зир.28

28 A. Ми ле тић, н.д., књ. II, стр. 770, 908–910; књ. III, стр. 508–510, 581–582; књ. 

ДушанНикодијевић



Годишњак за истраживање геноцида, св. 9, 2017.

111

По сле смр ти по след њег ло го ра ша, из да то је на ре ђе ње да се про
стор на ко ме је био ло гор III Ц, пре о ре и да му се за тре сва ки траг.

⃰⃰⃰
Да би што лак ше спро ве ли ли кви да ци ју за то че ни ка до во ђе них у 

Ја се но вац, уста ша ма је би ло у ин те ре су да здрав стве но ста ње „бу ду ћих“ 
жр та ва бу де што го ре. Је дан од на чи на да то бу де по стиг ну то био је да 
се при ли ком тран спор та, на ро чи то во зом, у је дан ва гон угу ра што ви ше 
љу ди и да им се то ком пу та не да ју ни хра на ни во да. Је дан та кав „влак 
ужа са“ је 28. ав гу ста при спео у Ја се но вац из Зе му на у прат њи Не ма ца. 
Пре ма не по сред ном све до чан ству Ни ко ли ћа, то је би ла огром на ком
по зи ци ја од око 80 ва го на са ви ше од 5.000 љу ди у њој. По при спе ћу 
на ко ло сек у Ја се нов цу већ је око 60% „путника“ умр ло од же ђи и ис
цр пље но сти. У во зу су би ли ве ћи ном Ср би из Бо сне, за ро бље ни по сле 
офан зи ве на Ко за ри, ко ји су пу то ва ли из ме ђу пет и се дам да на. Пре жи
ве ли су од ве де ни у Гра ди ну и ли кви ди ра ни. О та квом зло чи ну из ве шта
ва и Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и 
њи хо вих по ма га ча, с том раз ли ком да се не на во ди та чан да тум, али се 
пре ци зи ра да је ком по зи ци ја има ла 56 ва го на.29

По чет ком ав гу ста је на ре ђе но пре се ље ње 700 ло го ра ша (200 Је
вре ја и 500 Ср ба) из Ста ре Гра ди шке у Ја се но вац. Исте но ћи по до ла ску 
(би ла је не де ља), ли кви ди ра на је по ло ви на при спе лих (да кле 350, углав
ном ста ри јих и сла би јих). Ни ко ла Ни ко лић од мно го бр ој них зло чи на 
ко ји су се де ша ва ли то ком ав гу ста, из два ја ли кви да ци ју 11 ба ња луч ких 
бан ка ра, као и масакр над још јед ном гру пом му сли ма на из Бо сне. Пре
ма ње го вом све до че њу то ком 1942. го ди не стра да ло је 90 му сли ма на 
са мо из Са ра је ва, ве ћи ном ин те лек ту а ла ца и ан ти фа ши ста.30 

Кра јем ле та је, по ред од ра слих ло го ра ша, у Ја се нов цу био и ве
ли ки број де це ко ја су се не ка ко, ма ка ко то да нас чуд но из гле да ло, уз 
по моћ ло го ра ша, ус пе ла са кри ти и из бе ћи суд би ну сво јих ро ди те ља. То 
ни је про ма кло Лу бу ри ћу ко ји је на ре дио да се пре тра жи цео ло гор, па је 
та ко от кри ве но око 400 де це, уз ра ста из ме ђу че ти ри и 16 го ди на. У по
чет ку  су ту де цу од га ја ли у уста шком ду ху, у не кој вр сти шко ла са све 

IV, стр. 272–279;  ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 49, 52–54; Н. Ни ко лић, н.д., стр. 
275–282; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 49; Ђ. Ми ли ша, н.д., стр. 89–94, 150; Кон
центрационилогори...,н.д., стр. 98–99; Mir ko Per šen, Ustaškilogori, Za greb 1990, str. 
190–192.

29 Н. Ни ко лић, н.д., стр. 119, 207–215;  A. Ми ле тић, н.д., књ. III, стр. 514–515; 
ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 50.

30 СећањаЈевреја..., стр. 100–101; Н. Ни ко лић, н.д., стр. 244–251.
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учи те љи ма, али ка ко „ни су би ли за до вољ ни ре зул та ти ма“, а и због то га 
што су ско ро сва де ца би ла срп ска или је вреј ска, уста ше су од лу чи ле да 
их ли кви ди ра ју. Од во ди ли су их у гру па ма од по 60–80 на Гра ди ну где 
су за кла ни и за ко па ни. Јо сип Ри бо ли твр ди да је уста ша Ка пе та но вић 
ли кви ди рао 120 де це у Ја се нов цу.31

У но ћи од 6. на 7. сеп тем бар, спро ве де не је још јед на ли кви да ци ја 
свих за те че них у ло гор ској бол ни ци. Као што је ра ни је ре че но, пун ка па
ци тет бол ни це био је 120 па ци је на та, па се та ко мо же прет по ста ви ти да 
је то и нај ма њи број стра да лих.32

Од мах по сле те по след ње ли кви да ци је бо ле сних ло го ра ша, по чи
њен је је дан од нај ма сов ни јих зло чи на у јед ном да ну. До ве ден је ве ли ки 
број Ср ба свих уз ра ста и оба по ла са Ко за ре, те су пре ве зе ни пре ко Са ве 
на Гра ди ну и та мо ли кви ди ра ни и по ко па ни у ја ме ко је су прет ход но 
ис ко па не. Пре ма про це на ма ло го ра ша ко ји су ту ко ло ну кри шом по сма
тра ли, реч је о око 2.000 љу ди, али су по је ди ни, очи то под ути ском зло
чи на, го во ри ли и о 10.000 не ви но стра да лих. У на ла зу Зе маљ ске ко ми си
је Хр ват ске за утвр ђи ва ње зло чи на се твр ди да је уби је но око 7.000 љу ди 
са под руч ја Ко за ре, а не на во ди се ни при бли жан да тум. Ту на и ла зи мо и 
на по да так да је не што пре по ме ну тог зло чи на, та ко ђе на Гра ди ни по би
је но око 8.000 се ља ка из Сла во ни је.33

И то ком ок то бра су се ни за ли ма сов ни зло чи ни. Уста ше су 13. 
ок то бра, пред во ђе не Љу бом Ми ло шем, оп ко ли ле срп ска се ла Цр кве ни 
Бок, Ивањ ски Бок и Стре мен, бли зу Ја се нов ца. Од око 2.500 ста нов ни
ка тих се ла, око 1.000 је од ве де но у ло гор, око 50 од мах уби је но, док је 
ве ћи на ус пе ла да по бег не у окол не шу ме. Сва њи хо ва по крет на имо ви
на је опљач ка на. Се ља ни су у Ја се нов цу про ве ли са мо је дан дан, јер су 
на ин тер вен ци ју не мач ких вој них вла сти пу ште ни ку ћа ма и де ли мич но 
обе ште ће ни. Истог да на ка да су се ља ци из Цр кве ног Бо ка осло бо ђе ни, у 
Гра ди ни је тог 14. ок то бра уби је но око 200 Хр ва та. Не што ра ни је, пре ма 
из ве шта ју од 23. ок то бра, сви пра во слав ни ста нов ни ци се ла Ку ку њев ци 
су 11. ок то бра де пор то ва ни у Ја се но вац. При ли ком пре па да, у са мом 
се лу је уби је но 15 ме шта на. Нај зад, не где пред сме ну Мај сто ро ви ћа са 
ме ста за по вед ни ка ло го ра кра јем ок то бра 1942. го ди не, са ра да у Гра ди
ни је по бе гло тро је ло го ра ша. То ће по слу жи ти као раз лог за стре ља ње 
300 ло го ра ша.34

31 ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 54–55; A. Ми ле тић, н.д., књ. IV, 281–282.
32 Н. Ни ко лић, н.д., стр. 191–192.
33 Н. Ни ко лић, н.д., стр. 198, 202, 205; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 54.
34 Н. Ни ко лић, н.д., стр. 216–221; A. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр. 500–503, 508–
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По след њи ма сов ни зло чи ни у 1942. го ди ни (ако се не узи ма у 
об зир из глад њи ва ње за то че ни ка из ло го ра III Ц у Гра ди ни, ко је је још 
тра ја ло у де цем бру), де си ли су се у но вем бру. Не мач ки вој ни иза сла ник 
у НДХ Ед мунд Глез Хор сте нау (Ed mund Gla i seHor ste nau) по сле раз го
во ра са Ан том Па ве ли ћем 17. но вем бра, по ми ње да је у Ја се нов цу по
би је но 1.500 љу ди за то што је ло гор био „пре пун“. У ро ку од три да на 
(17, 18. и 19. но вем бар), уста ше су за тво ри ле око 800 бо ле сних и ста рих 
Је вре ја, па их де пор то ва ли у Гра ди ну и ли кви ди ра ли.35

Та бе ла 2
Број жр та ва ма сов них зло чи на

злочин датум бројжртава
У би ство гру пе Ср ба 1–3. ја ну ар 150–461
Уби ство гру пе Ср ба 
(Л. Оро зо вић)

2–4. ја ну ар 0–200

Уби ство ло го ра ша 6. ја ну ар 50
Стра да ње гру пе офи ци ра по сле 7. ја ну а ра 17–50
Уби ство Ср ба из Гра ди не 
и окол них се ла 

8–20. ја ну а ра 200

Уби ство Ср ба  из Кре ке 14. ја ну ар 80
Уби ство ло го ра ша око 20. ја ну а ра 20
Уби ство гру пе Ср ба 
из Сла во ни је 

о ко 20. ја ну а ра 200

Уби ство бо ле сних ло го ра ша ја ну ар –март до 480
Уби ство гру пе Ср ба из Са ра је
ва 

ја ну ар 50

Број са хра ње них Ср ба 
(В. Лон чар)

ја ну ар 80

Из дво је ни из на сту па и уби је ну 
у Кра пју 

ја ну ар 280

Уби ство Ср ба ја ну ар 10–12
Уби ство у Гра ди ни крај ја ну а ра –

по че так фе бру а ра
420–520

509; књ.  II, стр. 1038–1039; књ. III, стр. 512;књ. IV, 141–144; Е. Бер гер, н.д., стр. 69.
35 A. Ми ле тић, н.д., књ. I, стр. 519–520; ЗлочиниулогоруЈасеновац, стр. 51; A. 

Ми ле тић, н.д.,књ.  II, стр. 910.
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злочин датум бројжртава
Уби ство Ср ба из Гли не (?) 
и Сре ма

1. фе бру ар 500–1.000

Из град ња но вих ба ра ка 
пред до ла зак ко ми си је 

по че так фе бру а ра 200–500

Уби ство бо ле сни ка 
пред до ла зак ко ми си је

4–5. фе бру ар 40–300

Уби ство гру пе љу ди из Ви со ког 7. фе бру ар 400
И. Ма ти је вић уби ја ло го ра ше фе бру ар 5
„Пи чи ли је ва пећ “ фе бру ар –мај 4.000–19.200

96000*
„Кр ште ње де це“ фе бру ар 0–6
Уби ство же на и де це у Гра ди ни фе бру ар 50
По пла ва сре ди на мар та 50–500
Уби ство Ср ба из До бо ја 
и дру гих

22. март 57

Уби ство љу ди из Кар лов ца
и Бо сне 

о ко 23. мар та 140

Уби ство Срп ки ња до ве де них из 
Ст. Гра ди шке

25. март 20

Уби ство же на из Брч ког 28. март 60
Уби ство  ло го ра ша (Ј. Фин ци) пр ва по ло ви на мар та 3.000
Уби ство Ср ба из Мла ке а прил –мај 140
Уби ство Ср ба а прил 0–200
Уби ство Ро ма ма ј–ав густ 20.000–50.000

100.000*
Уби ство Ср ба из Ја се нов ца
и Ушти ца 

мај 5–1.000 

Уби ство Ср ба из Вој ни ћа по ло ви на ма ја 40
Уби ство љу ди из Бје ло ва ра по ло ви на ју на 25
Уби ство „тро го ди шња ка“ јун  или 5. ав густ 80–300
Уби ство же на и де це 
из ло го ра Ђа ко во

15. јун–5. јул 2.000–3.300

Уби ство Хр ва та 1. јул 6
Љу бо Ми лош уби ја ко му ни сте 19. јул 30
„Злат на афе ра“ јул 220

ДушанНикодијевић
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злочин датум бројжртава
Ло гор III Ц 17. ав густ 500–800
Ло гор III Ц 29. ав густ 500–3.000
Ло гор III Ц 20–21. сеп тем бар 450
Ло гор III Ц 18 ок то бра 500–800
Ло гор III Ц – ли кви да ци ја крај но вем бра –

де цем бар
140–240

Ло гор III Ц (пи смо ЦК КП 
Хр ват ске)

у пе ри о ду пет ме се ци 30.000*

„Влак ужа са“ 28. ав густ 5000
Уби ство де це у ло го ру крај ле та –

по че так је се ни
120–400

Уби ство Ср ба и Је вре ја по че так ав гу ста 350
Уби ство ба ња луч ких бан ка ра ав густ 11
Уби ство се ља ка из Сла во ни је крај ав гу ста –

по че так сеп тем бра
8.000

Уби ство бо ле сних ло го ра ша 6/7. сеп тем бар 120
Уби ство Ср ба са Ко за ре 7. сеп тем бар 2.000–7.000

10.000*
Уби ство се ља ка из Цр кве ног 
Бо ка

13. ок то бар 50

Уби ство Хр ва та 14. ок то бар 200
Уби ство се ља ка из Ку ку ње ва ца 11/24. ок то бар 15
Уби ство због бек ства ок то бар 300
Уби ство ло го ра ша 
(Ед мунд Глез фон Хор сте нау)

17. но вем бар 1.500 

Уби ство Је вре ја 17–19. но вем бар 800
Стра да ње му сли ма на 
из Са ра је ва

1942 90

укуп но 53.751–112.308

Закључак

Да би до шли до бар при бли жног тач ног са зна ња о бро ју жр та ва 
ге но ци да у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, при ну ђе ни смо да ко ри сти мо 
ве о ма не по у зда не из во ре по пут се ћа ња, ме мо а ра, ис ка за и слич не. Сма
тра мо да по да ци ко је пру жа ју та кви из во ри мо ра ју би ти све о бу хват но 
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ана ли зи ра ни, и у овом ра ду смо пр ви пут на тај на чин да ли ре зул та те за 
ло гор Ја се но вац у 1942. го ди ни.

Ус по ста ви ли смо ми ни мал не и мак си мал не бро је ве по на о соб за 
сва ки утвр ђе ни ма сов ни зло чин.

У слу ча ју ка да ни смо би ли си гур ни да ли су жр тве стра да ле у 
од ре ђе ном зло чи ну већ би ле ура чу на те у не ки дру ги ко ји се до го дио 
у истом вре мен ском пе ри о ду (као нпр. у зло чи ни ма у ве зи са „Пи чи
ли је вом пе ћи“), та да смо као ми ни ма лан број жр та ва на ве ли 0 (ну лу). 
То ни ка ко не зна чи да се тај зло чин ни је до го дио, већ да је вр ло мо гу ће 
да мо же до ћи до пре кла па ња. Зве зди цом (*) озна чи ли смо крај ње не ве
ро до стој не по дат ке, али смо и њих на ве ли ма да их ни смо ура чу на ли у 
уку пан број жр та ва. На осно ву овог ис тра жи ва ња из ве ден је за кљу чак да 
је пре ма ис ка зи ма пре жи ве лих ло го ра ша, на под руч ју кон цен тра ци о ног 
ло го ра Ја се но вац, без узи ма ња у об зир жр та ва из ло го ра Ста ра Гра ди
шка, у 1942. го ди ни стра да ло из ме ђу 53.751 и 112.308 за то че ни ка.

Ре зи ме

У три ма ње це ли не из не ли смо за кључ ке ис тра жи ва ња о бро ју жр та ва у кон
цен тра ци о ном ло го ру Ја се но вац (без ло го ра Ста ра Гра ди шка) 1942. го ди не. Нај пре смо 
утвр ди ли ко ли ки је био про се чан број за то че ни ка ко ји су бо ра ви ли у ло го ру, као и 
број ло го ра ша до пре мље них то ком 1942. го ди не. У цен трал ном ло го ру ком плек са кон
цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац, то јест Ци гла ни, би ло је про сеч но око 3.000 осо ба, а 
ка да би се број за то че ни ка по пео на 5.000 спро во ђе на је ли кви да ци ја тзв. „ви шка“ ло
го ра ша. У ло го ру IV Ко жа ри, то ком 1942. го ди не ни је би ло ма сов них зло чи на и број 
за то че ни ка се кре тао из ме ђу 100 и 170, про сеч но око 150. То ком 1942. го ди не, на осно
ву до ступ них до ку ме на та мо же се утвр ди ти да је укуп но до пре мље но из ме ђу 7.913 
и 7.953 љу ди, док је екс пли цит но са мо за Ја се но вац на ве де но да их је би ло из ме ђу 
6.664 и 6.684, што пред ста вља са мо не по зна ти део ствар но но во при до шлих ло го ра ша. 
У дру гом де лу су да те про це не уби је них и умр лих ло го ра ша у од ре ђе ном вре мен ском 
пе ри о ду ко ји је об у хва тао и 1942. го ди ну и то на осно ву ис ка за пре жи ве лих све до ка и 
из ја ва по је ди них уста шких чел ни ка да тих то ком суд ских про це са по сле 1945. го ди не. 
У тре ћем и нај ва жни јем де лу из не ти су по да ци о ма сов ним зло чи ни ма ко је су уста ше 
по чи ни ле то ком 1942. го ди не, са мак си мал ним и ми ни мал ним бро јем жр та ва до ко јих 
смо до шли ана ли зом ис ка за све до ка об ја вље них у ода бра ној ли те ра ту ри. У за кључ ку је 
дат ми ни мал ан број од 53.751 и мак си мал ан од 112.308 број жр та ва ма сов них зло чи на, 
из ве ден на осно ву ис тра жи ва ња.
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