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У Д К  940.53/.54:343.337.5(497.15)(“ 861: =924) 
О ри гин алн и н ауч н и  рад

Здравко АНТОНИЋ 
Балканолошки институт САНУ 
Београд

ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА И ЈЕВРЕЈИМА У ИСТОЧНОЈ 
БОСНИ 1941/42. ГОДИНЕ

Апстракт. — Злочини над Србима и Јеврејима у источној и цен- 
тралној Босни 1941—1942. године, изложени су и по хронолошко-те- 
матском слиједу систематизовани подаци који показују како су ње- 
мачки окупатори и усташе Анте Павелића примјењивали разне не- 
цивилизоване методе и средства да би уништили или бар умањили 
број српског и јеврејског становништва у једној од пограничних об- 
ласти Босне и Херцеговине у периоду другог свјетског рата. Бројни 
историјски извори разне провенијенције потврђују да је метод на- 
сиља био главно средство којим се желио постићи постављени циљ. 
Али док је Јеврејима одређена директна ликвидација, било на лицу 
мјеста или кроз транспорте и логоре смрти, Срби су имали извјесан 
избор у томе да уз бројне тешкоће пребјегну у Србију, да буду пре- 
ведени у католичку вјеру или убијени на разне начине. У раду су 
наведени примјери који то потврђују.

У  сплету замршених њемачко-адталијаиских односа и њи- 
хових интереса, настала је у току аирилоког рата 1941. године 
Независна Држава Хрватска (НДХ), као једна од првих квис- 
линшких творевина на тлу окупиране Крал>евиее Југославије. 
На чело ове квислиншке творевине, у коју су укључене Хрват- 
ска (без једног дијела поморског подручја), Срем и Босна и Хер- 
цеговина, доведени су Анте Павелић и његове усташе из еми- 
грације.

Када је вољом окупатора била створена, НДХ је обухва- 
тала површину од 101.462 к т 2 и у њој се нашло 6.500.000 ста- 
новника, од чега 3.450.000 Хрвата, 1.975.000 Срба, 700.000 Мусли- 
мана, 180.000 Нијемаца, 75.000 Мађара, 65.000 Словака, 40.000 
Јевреја, 30.000 Словенаца, 5.000 Италијана и 28.000 осталих.1

1 Тузла у радничком покрету, 1979, књ. 1, 749—750.
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124 3. Антонић

Од тога броја, према попису од 1931. године живјело је 
у источној Босни 1.030.968 становника, од чега 436.493 Мусли- 
мана, 395.154 Орба, 184.367 Хрвата, 9.730 Јевреја и 5.000 оста- 
лих. Ако се овоме броју дода и природни годишњи лрираштај, 
што за десет година износи 207.695, онда излази да је источна 
Босна ушла у 1941. годину са 1.238.439 становника.2 Муслимани 
су сачињавали релативну већину у тузланском, грачаничком, 
добојском, жепачком, височком, зеничком, чајничком и фочан- 
ском срезу; Срби у бијељиноком, власеничком и теслићком, а 
Хрвати у брчаноком, травничком и фојничком срезу. У  зворнич- 
ком, сребреничком, рогатичком, вишеградском, сарајевском и 
маглајском срезу, није било релативне већине ни једног народа, 
већ је бројчани однос између српоког и муслиманског станов- 
ништва био приближно једнак.

Фармирање НДХ и укључивање БиХ у њен државни ок- 
вир, био је само један од конкретних израза дугорочније по- 
литике окупатора срачунате на то да се Југославија разбије и 
као држава и војнмчки. Чим је БиХ укључена у НДХ, дотадаш- 
њи органи државне управе, уз велике смјене Срба са појединих 
ресорних мјеста, стављени су у службу окупаторско-квислинш- 
ког ситема. На те органе њемачки окупатор је пренио, углав- 
ном, оперативно-извршне послове, задржавајући за себе кон- 
тролу свега важнијег. Контрола је вршена преко његових оку- 
пационих снага на терену, посланства у Загребу и конзулата у 
Сарајеву, Дубровнику и Бинковцима. Њемачке привредне и дру- 
ге интересе, неттосредно по окупацији, штитио је 51. њемачки 
окупациони армијски корпус, а затим га је, по избијању рата 
са СССР-ом, замијенила 718. њемачка посадна дивизија оја- 
чана са неколико ланденшицен батаљона који су углавном чу- 
вали комуникације и важније објекте.

Њемачки окупатор је пожуривао стварање и дјеловање ор- 
гана власти НДХ и њених војних ефектива, али само тамо и у 
оној мјери гдје то није ишло на штету његових интереса. Тако 
су на пр. Нијемци задржавалм у својим рукама све важније 
руднике и предузећа, без обзира што су она била на територији 
НДХ. То се, прије свега, односи на руднике жељезне руде, бок- 
сита, угља, жељезару у Зеници, предузеће „Вистад“ у Вишегра- 
ду, Фабрику соде у Лукавцу код Тузле и др. Независно од 
органа власти НДХ, њемачка полиција је хапоила људе на ос- 
нову својих спискова и упоредо са војно-обавјештајним служба-

2 Под источном Босном подразумијева се онај дио историјске по- 
крајине Босне који је омеђен: са сјевера — ријеком Савом од Босанског 
Шамца па низводно до утока Дрине; са истока Дрином од њеног утока 
у Саву па узводно до села Земнице, затим источном границом између 
Србије и Босне и Херцеговине до средњег тока ријеке Сутјеске; са југа 
обронцима планине Лелије, Височибе, Бјелашнице, Иван седла и са за- 
пада — линијом Иван седло — Фојница — Бусовача — ријека Лашва — 
Теслић — Добој — Славонски Брод.

http://www.balcanica.rs



Злочини над Србима и Јеврејима у источној Босни 1941/42. 125

ма АБВЕР-а уепостављала пунктове својих полицијских мрежа 
срачунатих на контроглу свега зашто су заинтересовани Ни- 
јемци.

Упоредо са влашћу коју су вршили директио или преко 
бивших бановинских управа, Нијемци су радили и на томе да 
се у БиХ успостави што прије и усташка власт. Уотостава ове 
власти Нијемцима је требала да би растеретили сопствене оку- 
пационе снаге, а усташама да би на дјелу потврдили стварање 
великохрватске државе која се није могла ни замислити без 
укључивања у њу и БиХ. Потреба да се БиХ укључи што прије 
у склоп НДХ, долазила је отуда што су усташки идеолози сма- 
трали да су ове земље „срце и ередиште хрватске државе“, а 
„Муслимани цвијет хрватског народа".3 4

Терор кога су усташе предузеле према појединим вјерским 
и националним категоријама босанско-херцеговачког станов-ниш- 
тва, посебно према Србима и Јеврејима, сводио се на то да се у 
условима док рат још траје, покуша створити хомогено чиста 
хрватска држава. Из овако дефинисаног крајњег циља произи- 
лазио је и низ законсжих аката и конкретних војних и поли- 
тичких мјера којима је требало реализовати тај циљ.

Одмах по свом проглашењу усташка влада се побринула 
да одреди своје повјеренике који ће радити на успостављању 
усташке власти у Босни и Херцеговини. Међу њима су били: 
Петар Петковић, Петар Блашковић, др Иван Шарић, Хакија Ха- 
џић, Божидар Брало, Јуре Францетић, Мијо Вучак, Доминик 
Бумбер, др Драгутин Камбер, др Марџо Оршанић, Јосип Сти- 
панчић, Антун Алауповић, Драгутин Дујмушић и многи други. 
Њиховом ефикаснијем дјеловању допринио је долазак у Сара- 
јево посебног одреда усташке војске на челу са њемачким гене- 
ралом Глезом и усташким генералом Славком Кватерником, чије 
су језгро сачињавали усташе емигранти и припадници бивше 
Мачекове тјелесне гарде. Повелићеви повјереници позивали су 
у Сарајево поједине људе из разних срезова за које су имали 
податке да су проусташки орјентисани и, зависно од повјерења, 
додјељивали им функцију стожерника, логорника, таборника. 
Ови би се потом враћали у своја мјеста и слали податке за 
нове људе којима је требало дати разне функције. Највећи број 
разних усташких функционера и носилаца власти НДХ, регру- 
тован је из редова оних Хрвата и Муслимана који су својим 
радом потпомагали рушење југословеноке државе и били у ап- 
рилском рату и послије њега на разним услугама окупатору —  
санупљали оружје, приводили бивше војнике у заробљеништво, 
пљачкали војне магацине итд/‘

3 »Нгуа1зк1 пагосЈ«, бр. 48, 60, 65, 71, 76, 108, 1376; »Ка^оНСМ 1је«1шк«, 
бр. 17, »5агајеузк1 Нв!«, бр. 87; Душан Лукач, 1967, 47.

4 Архив Војноисторијског института, Фонд Независне државе Хр- 
ватске (Даље: АВИИ — НДХ) бр. 15/1-1, к-85; 25/3-4, к-241. и 3/1-2, к-180.
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Уз онажну гаропаганду даосу бивши чиновници по бановин- 
ским управама и срезовима неопособни, извршене су бројне пер- 
соналне измјене и на мјесто сиинутих доведени људи одани ус- 
ташком покрету. У  неким случајевима општински и срески на- 
челници, адвокати, судије, полицијоки и други виши службе- 
ници, нису ни мијењани, већ су добили нове још веће функци- 
је. Цјелокупна пирамида изградње усташке власти, оличене у 
институцијама —  опћина, котар, велика жупа, на којим нази- 
вима је усташки покрет посебно иноистирао, одвијала се у знаку 
оштре пропаганде против орпства и била је потпомогнута број- 
ним средствима окупатора. Другу пол1овину априла, мај и јуни 
мјесец, треба узети као вријеме у коме се интензивно ради на 
уопостављању разних органа усташке власти у источној Босни.

На основу наредбе Анте Павелића од 4. маја, према којој 
је на цјелокупном подручју НДХ требало формирати четири 
жандармеријоке (по усташком оружничке) пуковније, у Сара- 
јеву је фармирана 15. маја 4. оружничка пуковнија у чију је 
надлежност спадало и подручје источне Бооне.' Претјеране ам- 
биције ПОЛИТ1ИЧКОГ и војног руководства које је радило на фор- 
мирању 4. оружничке пуковније, као и недостатак кадроза ко- 
јима је требало попунити бројна крилна заповједништва, оруж- 
ничке водове и поједине постаје у касарнама, дапринијеле су да 
су у оружништво примани проблематични људи из разних дру- 
штвених средина који су били жељни оовете, пљачке и бога- 
ћења.

Поред усташке војнице и оружништва, у источној Босни 
се сусрећемо и са бројним домобранским јединицама које су тре- 
бале да представљају редовну војску НДХ. Ове јединице биле 
су претежно из склопа Босаноког дивизијског подручја које је 
такође имало своје сједиште у Сарајеву или из састава Запо- 
вједништва Војне крајине. Повремено су пребациване у источну 
Босну и јединице са других дивизијаких подручја.

Процес формирања и развоја усташке гшлитичке, војне и 
цивилне власти у истончој Боони стајао је у тијеоној вези са 
процесом насиља према српском и јеврејском становчиштву. 
Полазну оонову за >насиље окупатори и усташе су нашли у међу- 
вјерским и међунациона.лним нетрпељивостима појединих кате- 
горија босаиско-херцеговачког становништва. Да би постигли 
своје циљеве они су Орбе и Јевреје ставили ван закона, а Хрва- 
те и Муслимане национално поистовјетили и прогласити држачо- 
творним народогм. У  својој ипри око увлачења Хрвата п Мусли- 
мана у обрачун са орпским становништвом, усташе су се кори- 
стиле најразновронијим методима и оредствима: нападали су 
на разне начине Краљевину Југославију, изнооили хиперболи- 
сане податке о убиствима појадиних Хрвата и Муслимана од 
стра-не бивше жандармерије, обилато се служили лажима, об-

г* АВИИ — НДХ, 29/5-11 и 29/5-12, к-142.
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манама и притисцима. Путем јавних говара, радија, штампе, те- 
лала по селима, повели су најжешћу прапагандно-психолошжу 
акцију с циљем да хрватско и муслиманоко становништво на 
нож супроставе српском народу. Поједини усташми функционе- 
ри обилазили су среска и апштинска мјеста по источној Босни 
да би и усмено иренијели одговарајуће инструкције вршиоцима 
власти НДХ. Тако је на пр. у јуну мјесецу, Хакија Хаџић, сам 
или у друштву са Адемагам Мешићем и Јуром Францетићем, 
обишао Тузлу, Бијељину, Зварник, Сребреницу, Власеницу и 
Рогатицу, гдје је држао зборове или уже кансултативне састан- 
ке са лакалним устанжим функционерима. Након повратка у 
Сарајево, предложио је влади НДХ: „1. да добију земљу они 
Муслимани-сељаци и грађани бивши посједници, који су остали 
без овојих земљишта, што су их наслиједили од овојих предака 
или током времена куповали било као сељаци или мали обрт- 
ници, занатлије и трговци ад својих уштеда. И друго, да се у 
лограничне срезове (према Србији и Пјрној Гори) не насељавају 
Словенци".'1 Разумије се да се земља није могла добити на други 
начин сем да се одузме од српских сељака или да се они побију.

Свакако, у договору са Хаџићем, у Карају код Брчког је 
27. јуна 1941. године, одржао гсхвор Муратбег Пашић, тада већ 
усташки логорник у Бијељини, у каме је, према извјештају 
заповједника оружничке постаје у Корају, изјавио: „Да му се 
цриведу сви људи праваславне вјераисповјести који су за ври- 
јеме југославенског режима према коме било муслиману учи- 
нили какву кривицу, овластио је усташке органе, да могу не- 
сметано и по својој вољи изнуђивати навац од бољих домаћина 
цравославне вјероиоповјести, овластио је усмено усташког та- 
борника у Корају Бурхана Бегића да од житеља православне 
вјере одузима добровољачку земљу и да је преда сиромашним 
људима исламоке вјере, наредио је да усташки органи могу по 
овојој вољи прогонити и злостављати народ православне вјеро- 
исповјести, приликом говора пред масом је рекао да сви право- 
славни морају тцрећи у ислам или у римокатоличку вјеру, а ако 
то не учине да ће бити протјерани у Орбију. Овом приликом на 
збору је учествовало и православних мјештана. Осјећа се ради 
овага, истиче на крају заповједник, велико нерасположење код 
православних, а и код виђенијих људи муслиманске вјероиспо- 
вијести".6 7 Сличних говора и договора у циљу одузимања земље 
и протјеривања орпског народа било је и по другим мјестима 
у источној Босни.

У  циљу чишћења ове области од српоког становништва 
усташе су у прво вријеме масовно каристиле метод протјеривања 
или како се то службено називало, исељавање. Срби са подручја

6 А. Ђонлагић. у штампи.
7 АВИИ — НДХ, 3/2, к-174 и 45/9-3, к_143а —‘ Извјештај заповједника 

оружничке постаје Корај од 27. 06. 1941.
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источне Босне купљени су уз помоћ оружничких ггостаја и ус- 
ташких постројби у општинска и среска сједишта, а затим дије- 
лом убијани, али у већини отггремани опецијалним транспорти- 
ма преко Саве у логоре или у Србију. У  циљу што ефихаснијег 
исељавања, био је, између њемачких и усташких представника 
4. јуна 1941. године, склоиљен ггосебан споразум. По њему, били 
су прецизирани правци, број и начин протјеривања у Србију. 
На основу закомоке одредбе Анте Павелића од 24. јуна и наред- 
бе од 26. јуна, у Загребу је основана апецијална институција —  
Државно равнатељство за понову која је, поред других послова, 
имала у овојој компетенцији и исељавање Срба са подручја 
НДХ.* 8 * У  складу са овом институцијом, формиране су по свим 
среским и општинским мјестима, посебне комисије које су се 
бавиле проблемом протјеривања Орба са дотичног подручја.1' 
Њихови чланови, заједно са усташким ројевима и оружничким 
постајама, били су извршни органи исељавања, а сам план за то 
добијали еу од Државног равнатељства за поноеу.10 *

Током прва три мјесеца постојања усташке власти, процес 
исељавања Срба био је нарочито захватио пограничне срезове 
НДХ према Србији. Почетно исеаљвање било је највише упе- 
рено рпотив Срба из Србије и Црногораца," али се касније про- 
ширило и на све остале грађане-домороце, нарочито оне за чију 
су имовину биле заинтересоване усташе.12 Из података се види 
да је само до 10. августа 1941. године, легалним путем, тј. оно 
што се службено достављало, протјерано на тле Србије 137.000 
Срба из БиХ. Ако се авоме дода број оних Срба који су протје- 
рани ван службених праваца, као и оних који су самоиницијатив- 
но побјегли, онда би наведена цифра била далеко већа. Масе 
пребјеглог и протјераног становништва са подручја БиХ, а на- 
рочито њеног источног дијела, у сусједну Србију, изазвале су 
забринутост и код њемачких локалних власти у оним мјестима 
гдје су се ове избјеглице насељавале. Да би спријечили још 
веће исељавање, које су у почетку и подстицали, Нијемци су 
на састанку у Београду, 29. и 30. јула 1941. станили до знања 
представницима НДХ, да су против илегалног пресељавања из 
Бооне и да од тога времена па надаље, остаје само Земун као 
станица преко које могу стизати транапорти Срба.1:' У  вези са 
овим преговорима, издато је опширно образложење у коме је 
тачно прецизирано —  како треба вршити исељавање. Међутим, 
сви ранији договори, као и састанак од 28. септембра, нису мо-

8 АВИИ — НДХ, 1/1-1, к-202; 54/1-1, к-143“; Душан Лукач, 1967, 68.
8 АВИИ — НДХ' 1/1-1, к-202.
|П АВИИ — НДХ, 54/1-1, к-143а.
и „Према рјешењу Министарства унутрашњих послова НДХ бр. 2203, 

вд 10. 05. 1941 — треба отпустити из службе све Србијанце и Црногорце, 
а од осталих Срба оне који су се истакли против хрватским радом." 
АВИИ — НДХ. 2/1-1, к-171а и 54/1-1, к-143*.

Архив Института радничког покрета, Сарајево, Инв. бр. 27639.
п АВИИ — НДХ, 55/1-2, к-234.
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гли да скину са дневног реда искрсли лроблем.г‘ Да би оства- 
рили пуну контролу над исељавањем, Нијемци су тражили од 
представника НДХ, да ове особе које долазе у Србију из БиХ, 
посједују визу њемачког конзулата из Сарајева. Уз ове мјере 
појачана је и стражарска и друга служба на ријеци Дрини.

Упоредо са исељавањем Срба у Србију и друге крајеве, 
одвијао се и процес исељавања Словенаца, који су, осим у Ср- 
бију, допремани и у БиХ. На конто припреме за њихов смје- 
штај усташе су празниле бројне куће и друге објекте поједи- 
них богатији Срба, пљачкали и сабирали њихову покретну имо- 
вину и то све правдали гтрипремом за досељенике. Протјери- 
вање и бјежање босанских Орба у Србију није престајало све до 
1945. године, а нарочито је било масовно 1941/42. године.

Од оредине маја усташе су почеле и са прекрштавањем 
Срба или како се то службено називало —■ превођењем у католи- 
чку вјеру, чиме је, у супггини, отворен проблем денационализа- 
ције становништва. Већ 3. маја Поглавник је издао „Законску од- 
редбу о прелазу с једне вјере на другу“ и тиме, уједно, укинуо 
све до тада важеће прописе о евентуалном ранијем прелазу. Ова 
законска одредба, осим што је објављена у службеној штампи, 
била је достављена свигм католичким овештеницима, као и пред- 
ставиицима свјетовне власти који су по њој имали поступати.15 
Надбискупска канцеларија у Загребу, популаришући ову закон- 
ску одредбу, израдила је посебну окружницу у којој је разра- 
дила поближе услове прелаза с једне вјере на другу. Суштин- 
ски, питање прелаза Срба у католичку вјеру, остало је отворено 
и послије издавања ове законске одредбе. Док је католичка 
црква настојала да тај проблем ријеши што прије и на „мир- 
нији“ начин, дотле су усташке власти тражиле, плашећи се ма- 
совиог прелаза, да се процес покатоличења одвија спорије и да 
се, ни у ком случају, у владајућу вјеру не смију примати не- 
пожељни елементи. О томе је влада НДХ издала 30. јуна и по- 
себан акт из кога се види да она није била одушевљена са ма- 
соввним преласком у католичанство."1 Другим ријечима, то је

г* Крајем октобра Њемачко посланству у Загребу било је присиљено 
да у вези с тим, директно интервенише код Државног равнатељства за 
понову: „Унаточ споразуму од 28. IX 1941, јавило се од тога дана у Бео- 
граду опет 2.354 бјегунца из Хрватске. од тога само у прошлих 10 дана, 
мјесеца октобра, 840 особа. У овим бројкама нису рачунати нормални 
транспорти".
АВИИ — НДХ, 21/2-4, к-236 и 33/2-3, к-234.

15 »Ка1о11ск1 Цебпјк« од 15. 05. 1941.
16 „1) Жеља Хрватске владе је, да грко-источни не прелазе на грко- 

-католички обред, осим у оним грчко-католичким жупама, које су већ 
основане и у њима има грчко-источњака.

2) Грчко-источњаци, који долазе у католичке жупне уреде да 
буду примљени, морају донијети од котарских и опћинских поглаварстава 
потврду о личној честитости. Та се потврда издаје у споразуму с усташ-
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значило да треба ггрема Србима примјенити друге методе, а то 
је, лрије свега, убијање.

Тешко је утврдити тачан број Срба који су у вријеме ус- 
ташке кампање у источној и централкој Босни, прешли на ка- 
толичку вјеру. Прво, о томе није сачувана комплетна докумен- 
тација, и друго, било је и тајног прелажења, о коме се није пи- 
сало, нити службено извјештавало. „Ка1оНбк1 1јес1тк“ наводи 
да је за цијело подручје НДХ до октобра 1941. године, прешло 
на десетине хиљада Орба на католицизам, але се не наводи 
тачна цифра. Међутим у новинама „Угћђозпа“ каже се да их је 
било 70.000.

Иако су законске одредбе о превођешу у католичку вјеру, 
циркуларно упућиване у све срезове, ипак је превођење зави- 
сило од локалних црквених и свјетовних власти. У  градовима 
као и у оним срезовима и селима, гдје су Срби били у мањини, 
црелаз је ишао брже, док је у оним средиштима гдје их је било 
више —  Семберија, Мајевица, Бирач, Романија, Озрен, Требава 
и др., прелаз био опорадична појава. Тамо гдје су католички све- 
штеници и власти НДХ показале више иницијативе и примје- 
њивале већи притисак над срнским народом и прелажење је 
било веће. Највише примјера прелаза на тлу источне Босне, 
било је у Сарајеву, затим мјестима и неким селима у долини 
ријеке Бооне, као и Босанској Посавини и то претежно по ва- 
рошима. У  раду на прекрштавању, истакли су се скоро исти 
они људи, махом католички свештеници, који су и раније при- 
хватали начела усташког покрета. С обзиром да је орпско ста- 
новништво давало огорчен отпор превођењу, усташе су, заједно 
са католичним свештеницима, примјешивали најразноврсније 
облике насиља. Тако су на пр. у Брчком и околини фра Анте 
Кларић, др Илија Виолини и Венћеслав Монтани, који су по- 
ставили себи задатак да до краја 1941. године изврше покршта- 
вање свих Срба, вршили не само морални, него и физички при- 
тисак над Србима. Првога децембра, на њихово инсистирање, 
стигао је у Брчко специјални батаљон усташа, чији је задатак 
да потпомогну покрштавање.’7 Опоменути Монтани и службено 
вјеру он је настојао досљедно опровести. У  раду се служио ис- 
тим оним методима које је употребљавао и Монтани, али их је 
почео још раније примјењивати. Да је то тачно, види се из ње- 
је наредио када које српско село треба да се покрсти. На под- 
ручју среза Високо, на истом послу нарочито се истицао фра

ким логорима и таборима. О томе требају опћине и котарске области да 
извјесте Министарство правосуђа и богоштовља.

3) Код издавања тих пвтврда, треба пазити на грчко-источне жи- 
теље, попове, трговце, богате обртнике и сељаке и уопће на интелиген- 
цију да им се не издају потврде осим у случајевима, када се доиста 
докаже њихова лична честитост јер је начелно становиште владе, да се 
оваквим особамаа не издају потврде". В. Новак, 1986, 621.

17 Исто, 683.
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Иловача. У  долини ријеке Бооне било је више ватрених пропа- 
гатора превођења, али се посебно истицао др Драгутин Камбер. 
Законску одредбу поглавника о превођењу Орба на хатоличку 
говог писма18 упућевог поглавнику послије избијања озренског 
устанка, у коме наводи између осталог, да би устаници заузели 
и Добој, да није било једног проказивача који је дојавио да 
се апрема устанак, а који је већ раније био примљен у католичку 
вјеру. Најциничнији рецепт за прекрштавање Срба дао је фра 
Иво Бокан, свештеник у селу Кораћу, који је предлагао ус- 
ташком логору у Дервенти да обезбиједи мужеве-католике за 
500— 600 орноких жена чији су ранији, законити мужеви, би- 
ли отјерани у логоре.19

Поапто се исељавање и нокрштавање нису показали до- 
вољно ефикаоним, као и због економоких и разних других раз- 
лога, усташе прелазе све више и на физичку ликнидацију срп- 
ског народа. И овој акцији претходиле су одређене психолошко- 
-пропагандне припреме којима је тон давао сам поглавник и ње- 
гове усташе. У  пропаганди се посебно истицао Миле Будак, 
који је у низу говора, током прва три мјесеца постојања НДХ, 
пријетио овим Србима, ,вријеђао их и јанно нападао.20

Отопама Анте Павелића и његових доглавника, у источној 
Боани су кренули католички попови др Иван Шарић, др Божи- 
дар Брало, др Драгутин Кам^бер, Анте Алауповић, усташки 
функционери Хакија Хаџић, Јуре Францетић, Мирко Оршанић, 
Муратбег Пашић, Вјећеслав Монтани, браћа Кадићи, Драго Ми- 
лас, Хаоиб Бушатлић и бројни други.

Први националистички хир усташе су искалиле на право- 
славним свештеницима, припадницима бивше четничке органи- 
зације, припадницима Сокола, учитељима, официрима, вишим 
чиновницима, трговцима, угледнијим сељацима, Србима са који- 
ма су се раније замјерили због било чега, да би касније како 
је вријеме одмицало, прешли на уништавање свих Срба, а на- 
рочито на граничном простору према Србији и Црној Гори.

Насртање усташа на митраполита дабробосанске цркве Пе- 
тра Зимоњића, из чувене фамилије Зимошића, услиједило је 
још 27. априла. Почетком маја, њега је позвао сарајевски над- 
биокуп др Иван Шарић и саонштио му наредбу којом се забра- 
њује православним свештеницима и црквеним општинама да се 
служе ћирилицом. Одговор митрополита да се ћирилово писмо 
не може укинути за 24 часа био је довољан да се он лиши сло- 
боде. Дванаестог маја Зимоњић је затворен, а 17. маја, заједно 
са протом Миланом Божићем, др Душаном Јефугановићем и др.

18 Исто, 746.
19 Исто, 677.
20 „Један дио Срба ћемо побити, други раселити, а остали превести 

на католичку вјеру и тако претопити их у Хрвате". Вид. говоре Миле
Будака од 8. и 20. јуна. Тајна документа, 1952, 87—88.
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Војом Бесаровићем, као и још неким најугледнијим Србима, 
одведен у Загреб. Нешто касније пребачени су у логор Кере- 
стинац, одажле им се губи даљи траг.21

Још 27. априла, убијен је у парохијалном дому у Биљо- 
шевцу код Зенице парох Минић Миладин и то од стране като- 
личког свећеиика Еугена Гујића, родом из Фојнице код Сара- 
јева. Средином маја, затворен је у Тузли парох Магарашевић 
Јован, а крајем истог мјесеца отпремљен у логар, прво у Коприв- 
ницу, а затим у Госпић, гдје је убијен. Половином јуна, усташе 
су ухапсиле Лалића Богдана, протајереја у Сарајеву и његовог 
сина са још неким Србима, одакле су такође одведени у логор 
у Госпић и побијени. У  зворничко-тузланској епархији, такође 
је, половином јуна, извршена масовна рација на православне 
овештенике. Тако је на пр. по наређењу др Хаоиба Бушатлића, 
ухваћен у Власеници парох Бобар Душан и ускоро убијен. Два 
дана касније, ухваћен је у Хан Пијеску парох Јакшић ЈБубомир 
и исти дан, са још седам Срба убијен. Иста судбина задесила је 
и Маокијевића Драгомира, пароха у Дервенти код Власенице, 
Савића Бранка, пароха у Кнежини, Савића Милана, пароха у 
Милићима.22 Православни овештеници хватани су, дијелом уби- 
јани, а претежно одвођени у концентрационе логоре и у свим 
друтим дијеловима источне Босне. У  бијељинском срезу, усташе 
су похватале и затвориле, средином јула: Гашића Војислава, 
пароха у Тутњевцу, Госпића Ђорђа, пароха у Црњелову, Јова- 
новића Михаила, пароха у Јабланици, Катанић Павла, пароха 
у иБјељини, Крњић Љубомира, пароха у Еродцу, Марковић Ри- 
сту, пароха у Загонима, Недић Емилијана, јеромонаха у манас- 
тиру Тавна, Нешковић Тихомира, пароха у Јањи, Пантелић Ди- 
митрија, пароха у Чађевеци, Поповић Стевана, пароха у Мађа- 
шима, Поповић Саву, -пароха у Брезову пољу, Свитлић Љубо- 
мира, пароха у Вршанима, Товирац Петра, пароха у Забрђу, То- 
доровић Констатина, пароха у Утљевику, Ћулимовић Антима, 
сабрата у манастиру авна, Крњић Љубомира, пароха у Бродцу. 
Сви наведени свештеници држани су јадно краће вријеме у 
затвору у Бијељини, а затим су отпремљени у логоре Коприв- 
ницу и Гоапић гдје је већина побијена. На подручју среза 
Брчко усташе су убиле Јовановић Михаила, пароха у Јабла- 
ници, Књажев Јована, пароха у Зовику, Пекић Миладина, па- 
роха у Шибошници. У  селу Возућа код Завидовића, убијен 
је, заједно са својим шеснаестогодишњим сином, парох Зече- 
вић Јован, један од бивших чланова из групе Гаврила Прин-

21 Под удар усташке власти митрополит Патар Зимоњић је дошао не 
само због високе црквене функције, него и због свог поријекла. Он је био 
син Богдана Зимоњића, једног од истакнути вођа у Херцеговачком устан- 
ку, познатом под именом „Невесињска пушка" 1875. Споменица православ- 
ног свештенства, 21—22; АВИИ — НДХ, 58/1-7, к-321.

22 Државна комисија за утврђивање злочина окупаторима и њихо- 
вим помагачима. Ин. бр. 12903; АВИИ — НДХ, 17/1-1, к-312.
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ципа. У  селу Лужанима код Дервенте, убијен је у свом стану 
парох Петровић Милош. У  Нишићима код Сарајева, убијен 
је, августа мјесеца, парох Пејановић иДмитрије. У  Блажују код 
Сарајева скинут је са службе парох Опахић Реља и заједно 
са једним бројем Орба из Блажуја и села Раковице, убијен 10. 
августа. У  писму кога је, непосредно пред омрт оставио поро- 
дици, стајало је: „Мила моја Вукосава и дјечице, када умрем 
жеља ми је да ме укопате код блажујске цркве. Тамо ћемо се 
опет наћи. Волите се између себе. Будите дјечице, до краја 
овог кратког ништавног живота честита и поштена. Нека вас 
све Бог благослови.“ (|ггисано 10. VIII у 3,50). Један број попова 
као што су Јовичић Василије, парох у Фочи, Лукић Милорад, 
парох у Пазарићу, Мачкић Никола, руководилац Библиотеке 
„Просвјета“ у Сарајеву, Таловић Благоје, парох у Соколовићима, 
успјели су да пребјегну у Србију. Други пак, као што су: Осто- 
јић Драгомир, парох у Зварнику, Лазаревић Јово, парох у Коз- 
луку, Скакић Никола, парох у Сарајеву и неки други, прошли 
су кроз логоре у Хрватској, а затим се преко органа власти 
Милана Недића, депортовани у Србију.Ј;

Упоредо са рацијама на православно овештенотво, хватани 
су и одвођени и други, махом угледнији и богатији Срби. Циљ је, 
свакако био да се из редова орпског народа уклоне духовне и 
оветовне вође и да се он што више дезорганизује и онеспособи 
за евентуални отпор. Мада, идући од једног до друтог среског 
мјеста или општине, постоје разлике у броју похватаних, затво- 
рених, отпремљених, па и побијених Орба на лицу мјеста, ипак 
нема ни једне општине или среза у источној Боани у којима ти 
злочини нису вршени. Разлика је једино у броју убијених и у 
начину на који је то чињено.

На подручју власеничког ореза је, особито, након што су 
Нијемци предали власт усташама на челу са Мушаном Мутеве- 
лићем, који је доведен за усташког логарника из Сарајева, по- 
ведена широка геноцидна акција против сроског народа. У  Ме- 
морандуму Патријаршије упућеном њемачжом генералу Данкел- 
ману, наведено је, између бројних злочина над православним 
свештенством и српоким народом у цјелини у НДХ, за власе- 
нички орез следеће- „Власеница: већ 22. јуна почело је масовно 
убијање Срба у овом мјесту, поред разних злостава, понижења 
и црогона који су свакодневна појава над Србима. Само поме- 
нутог дана, према казивашу очевидаца случајно спасених Ђорђа 
Вишковића и Лазе Радовановића, убијено је преко 40 Срба у 
близини имања Бргуља, а под вођством однооно по налогу Му- 
стафе Мутевелића из Сарајева, те мештана др Шефкије Кадића 
и браће Рагиба, Суље и Хасана Кадића бив(шег) народног по-

м Споменица православних свештеника 1941—1945, 22, 38, 39, 57, 59, 
79, 80, 82, 84. 89, 92, 95, 100, 104, 105, 108, 114, 115, 116, 121, 130, 131, 132,
133—139, 140 и 142.
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сланика, Махмута Манића, Салке Куртагића, Зулфаге и др Аси- 
ма Бушатлића. Самим убијањем руководили еу студенти који су 
били означени и познати као комунисти Суљо Сучић и Аљо 
Топчић. Међу убијеним наводимо осим поменутих овештеника 
(мисли се на свештенике Савића Милоша, Савића Јаика, Бо- 
бара Душана, Јакшића Љубу и Максијевића Драгу, (примједба 
3. А.) још следеће: Бранко Ждерић, геометар, Јово Мићић, тр- 
говац, Глигор Ђурић, земљорадник, Анђелко, Коста, Новица и 
Душан Дракулић, Јанко Јокић, трговац, Ристо Ћуковић, хотели- 
јер, Војнин Дрљић, предсједник општине у Хан Пијеоку, Чам- 
џић Мирко, Пејић Милан, трговац, Јевтић Милутин, Вукашино- 
вић Љубо, бивши предсједник општине у Пакрацу, Чечур Ра- 
дован, судски глааник, Ј1ука и Васо Деурић, земљорадници, Јо- 
вичић Душан, Јакшић Драго, трговац, као и многи други којима 
се не зна име. Ово убијање настављено је <и није до данас окон- 
чано. Број жртава је свакако огроман и за сада нам није по- 
знат.“м Накнадна истраживања заиста потврђују да је број жр- 
тава у Власеници и власеничком срезу „огроман" и да га и да- 
нас, послије 50 година, од извршеног злочина, није могуће пре- 
цизно исказати. Оно што се може поуздано утврдити своди се на 
следеће:

У  циљу конкретизације глобалне клероусташке политике 
око протјеривања и уништавања српског становништва на тери- 
торији НДХ, у Власеници је заиста одржан политички састанак 
на коме је, уз помоћ браће Кадића, др Асима Бушатлића, Мах- 
мута Манића и Салиха Куртагића, заузет став да се иде на уни- 
штавање комшија Срба и да се приоваја њихова имовина. Да 
би се то и остварило, доведен је из Сарајева Мушан Мутевелић 
и постављен за усташког логорника у Власеници. Мутевелић је 
одмах почео да наоружава разни муслимански друштвени олош 
и да уз његову помоћ и подршку већ уопостављених оружнич- 
ких постаја (бивших жандармеријоких станица) залази по вла- 
сеничкој чаршији и разним околним српским селима и малтре- 
тира и хапси мирне грађане и сељаке. Почело је са пресретањем 
и понижавањем српских сељака на путу и јавним мјестима, 
претресом кућа ради проналаска, наводно сакривеног оружја, 
отимањем новца, злата, разних вриједних предмета, а завршило 
се клањем недужних људи у Рашића гају у близини Власенице, 
убиствима на разним другим мјестима и отпремањем Срба камио- 
нима и конвојима жељезничких вагона у концентрационе логоре. 
Извори потврђују да су још у мају, на путу Власеница— Хан 
Пијесак, усташе преореле једног сиромашног сељака, понижа- 
вале га, премлатиле и одузеле му 26 зарађених динара. Крајем 
истог мјесеца, дошла је усташка патрола у кућу Бранка Шу- 
пића, општина Хан Пијесак и отела му пет златника, 800 ди- 
нара и пет круна у аребру. Слично се десило и Нерић Николи

24 АВИИ — НДХ, 17/1-6, к-312.
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и Перић М ијхки из Малог Поља, Баста Цвији, Андрић Стоји и 
многим другим. Већина сељака је о наоиљу ћутала, плашећи се 
још већег зла, а само најхрабрији су долазили у оружничке по- 
стаје и жалили се. Ти случајеви су само и забиљежени. Малтре- 
тирање по кућама, злостављања људи у власеничкој касарни и 
појединачна убиства орпских сељака по селима, прерасла су са 
нападом фашистичке Њемачке на СССР —  22. јуна у све ма- 
совније злочине. Као што је већ -наведено у Меморандуму Пат- 
ријаршије, било је одмах убијено више од 40 најугледнијих Срба 
из Власенице и околине. Иза тога датума па све до подизања 
устанка и првог ослобођења Власенице, 10. августа 1941. године, 
настављено 1је са прикупљањем, одвођењем и убијањем Срба. 
Међу њима су: Анђелић Ристо, чиновник, Анђелић Милан, Бобар 
Немања, геометар, Бајагић Раде, Бајагић Ристо, Чалмић Марко, 
општински биљежник, Чишић Мустафа, солунски добровољац, 
Дракулић Цвијан, земљорадник, Драгић Милан, земљорадник, 
Ђурић Ристо, земљорадник, Ђурић Никола, земљорадник, Ђу- 
рић Душан, земљорадник, Јевтић Миливоје, геометар, Јокић Јо- 
во, земљорадник, Јакшић Душан, земљорадник, Ковачевић Ра- 
дован, Максимавић Чедо, Максимовић Марко, Максимовић Сло- 
бодан, чиновник, Марковић Бошко, учитељ, Мићић Момчило, 
студент, Мисита Владо, геометар, Мићић Рајко, гостионичар, 
Мићић Милорад, трговац, Николић Јован, земљорадшкк, Новако- 
вић Саво, Остојић Марко, оптичар, Остојић Јован, Остојић Чедо, 
Остојић Зарија, земљорадник, Петровић Никодин, земљорадник, 
Пејчић Обрад, гостионичар, Савић Љубомир, пекар, Савић Слагђ 
ко, студент богословије, Станишић Милан, Симић Јаков, земљо- 
радник, Сунарић Манојло, трговац, Сунарић Радослав, гостио- 
ничар, Сунарић Буле, трговац, Сунарић Вељко, Вуксановић 
Љубо.25

Уеташе из Власенице су дошле 28. јуна у орЈокничку по- 
стају Хан Пијесак и захтијевале да им се одмах, по већ дони- 
јетом опиоку, похвата и апроведе у Власенцу 35 људи. Али, осим 
Милана Пејчића, кога су затекли код куће, остали са опиока 
већ су били у шуми. Акција прикупљања виђенијих Орба из 
Власенице и општина власеничког среза, особито је појачана 
крајем јуна, када је провокативно ширена вијест, да ће се на 
Видовдан сроска села дићи на устанак. Да су затвараша узела 
великог маха види се и ио таме што су усташе из Власенице 
тражиле од жупоних органа власти из Сарајева да им се ставе 
на располагање жељезнички вагани из Хан Пијеска за отпре- 
мање похашпених Срба у логоре. Уочи Ввдовдана затворено је: 
у Олову 25 Срба, у Оребреници 7, Калесији 6, Бијељини 25, Бра- 
тунцу 9, Тузли 35, Лапарама 2, Козлуку 6, Кнежини 18, Вла- 
сеници 54, Кладњу 27, Брчком 14, Папраћи 7, Милићима 2, Ви- 
соком 18, Брези 54, Варешу 25, Лашви 3, Жепчу 6, Зеници 10,

'љ АВИИ — НДХ. 17/1-6, к-312. и 18/2-1, к-150.
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Виооком 19, Калиновику 9, Алипашином Мосту «од Са|рајева 9, 
Семизовцу 36, Палама 11, Соколцу 11 итд.'2'' Сазнање да су ус- 
таше ночеле да убијају људе без суда и суђења довело је до 
тога да су становници појединих села напуштали своја села и 
тражили уточшлте у оближњим шумама. Када је на пр. логор- 
ник Мутевелић, затражио да му се из општине Хан Пијесак 
дотјерају нови таоци, Иван Иваниш, командир тамошње оруж- 
ничке постаје, обавијестио га је да је наређење немогуће извр- 
шити, јер се „. . . сав народ иселио из овојих кућа у шуму, тако 
да нема сни једне живе мушке главе од 10 година па навише у 
кућама, не у намјери да нраве нека кривична дјела, већ не 
смију од великог страха у авојим кућама да станују и своју 
земљу да обрађују."27

Мада су гласови о злодјелима усташа ширени све више 
по српским селима, ипак је живот био такав да бројни људи 
ниоу стигли да избјегну усташке рације. Притиоак на српски 
народ појачаван је ове више током јула и почетком августа. У  
том периоду похватани су и отпремљени у  логоре омрти: Авра- 
мовић Василије из Подгоре, Аврамовић Крсто из Дервенте, Бур- 
лица Богдан из Дервенте, Бошковић Ђоко из Дервенте, Цвјет- 
ковић Милош из Доње Ћуприје, Чалмић Јован из Горњег За- 
луковика, Деурић Ваоилије из Горњег Залуконика, Деурић Пе- 
тко из Горњег Залуковика, Деурић Данило из Горњег Залуко- 
вика, Дукић Десимир из Дервенте, Дукић Стево из Дервенте, 
Ђурић Живан из Дубнице, Голић Коста из Подгоре, Голић Реља 
из Подгоре, Голић Јевто из Подгоре, Голић Славољуб из Под- 
горе, Ивановић Милан из Дервенте, Ивановић Алексије из Дер- 
венте, Ивановић Саво из Дервенте, Ивановић Момчило из Дер- 
венте, Јевтић Милутин из Кнежине, Јаћимовић Средоје из Дуб- 
нице, Калдесић Богосав из Мишара, Кандић Ђорђе из Дервенте, 
Ковачевић Драго из Дервенте, Ковачевић Радован из Дервенте, 
Ковачевић Милосав из Дервенте, Ковачевић Млађен из Мишара, 
Лаловић Радивоје из Дервенте, Лаловић Јован из Дервенте, Мас- 
кијевић Рајко из Дервенте, Митровић Љубо из Горњег Залуко- 
вика, Михић Цвијан из Цикота, Мишић Јанко из Дервеите, Не- 
дељковић Милан из Дерванте, Новаковић Новак из Вукшић 
Поља, Пејчић Обрад из Нове Касабе, Петковић Обрад из Ми- 
лића, Савић Јанко из Стражевца, Шаин Миладин из Нове Ка- 
сабе, Васиљевић Милан из Вукшића, Ваеић Татомир из Дервеи- 
те, Вуковић Миломир из Пјеновца, Вукотић Јован из Дервенте, 
Вуковић Ђорђо из Милића, Вучићеви Раде из Ружине Воде, 
Вукотић Кроман из Метаљке и др.2*

Трећега авгуота усташе су у општини Шековићи ухапсили 
15 најугледнијих сељака, смјестили их у подрум касарне и сва-

28 АВИИ — НДХ, 18/2-1, к-150; 24/3-2, к-143ћ и 21/1-1, к-143.
27 АВИИ — НДХ, 18 '2-1, к-150.
28 АВИИ •— НДХ, 58/1-6, к-312. и 18/2-1, к-150.
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ког часа се очекишало да их очппреме за Власеницу а то је тада 
значило шихову омрт. Зато су устаници и напали на касарну 
у Шековићима 4/5. августа -94:. године, заузели је и ослобо- 
дили похапшене сељаке."'1

Ооим са окупатороко-усташким притиском, који се испоља- 
вао жроз прогоне и убијање, читава села у источној Босни била 
су у лрољеће м љето 1941. године, суочена и са појавом глади. 
У  једном извјештају из Хан Пијеока од 22. јула 1941. године, 
дословно се каже: „Пучанство на територији ове постаје је си- 
ромашно а има их и таквих који већ 15 дана нису окусили ни 
м;рве круха, јер га немају гдје ,ни зашта купити, а који има мало 
новца не смије да иде на пут, јер се боји да ће га убити и оп- 
љачкати, већ народ живи само о трави и лИ1Сту“.'0

Можда ни један документ не говори тако пластично о сво- 
јеврсној генези геноцида .над Србима у источвој Босни, као пи- 
смо Одбора Муслимана града Рогатице, кога су они упутили 6. 
децембра 1941. године Др Џаферу Куленовићу, подпредсједнику 
владе НДХ, молећи од истога овећу помоћ и заштиту оружаних 
снага НДХ за овој град. У  писму они, између осталог, пишу: „У 
првим данима након стварања Независне Државе Хрватске, у 
Рогатици и њеној околици, стање је било потпуно задовољава- 
јуће и владао је ред и мир. Српски живаљ је био потпуно ми- 
ран и свј естан да су настале нове прилике, са којима они морају 
рачунати. У  Рогатицу је дошао службеним послом бивши Пог- 
лавников повјереник г. Хакија Хаџић првих дана мјесеца липња 
(јуна) те сазвао мјеоне муслимане «а састанак у опћинску ви- 
јећницу. Том приликом је г. Хаџић одржао говор у којем је 
истакао ове три ствари које су од нароичтог значаја за Рогатицу 
и околне котареве:

1) Оенивање Војне крајине у коју се укључује и Рога- 
тица. У  вези са овим рекао је да ће се на подручју Војне кра- 
јине истријебити Срби те да ће остати само Хрвати-муслимани 
и католици.

2) Говорио је о доношењу закона о Исламској вјерској за- 
једници и уређењу вјерске заједнице, и

3) Споменуо је аграрно питање и рекао да ће се намирити 
штета која је земљорадницима учињена одузимањем земље са 
неправилним и незаконитим рјешењем аграрног питања.

Одмах након ове отзјаве г. Хаџића о истребљењу Срба са 
подручја Војне крајине, Срби су се иочели исте недјеље поди- 
зати и бунити и то прво у Соколовичкој опћини. Осим тога, по- 
слије одласка г. Хаџића из Рогатице, телал је два до три пута 
недељно у граду Рогатици, извикивао да ,се не 1см;ије ништа ку- 
повати од православаца и Јевреја. Ово извикивање телала дје- 
ловало је на православце врло лоше и одмах се осјетио револт

10 18/2-1, к-150. 
30 18/2.1, к-150.
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великог дијела православног живља против оваквог поступка 
мјесних политичких власти, које су ову наредбу издале.“,и У  
писму се даље наводи да је у другој половини јула дошао из 
Сарајева нови усташки изасланик у Рогатицу, покупио новац 
и запечетио све јев,рејске и српске радње, а један број угледни- 
јих Орба одмах похапсио. „Пошљедице рада овог усташког иза- 
сланика из Сарајева биле су врло рђаве, јер се одмах послије 
тога, православни живаљ у масама одметнуо у шуму.“32

Све што је изложено за голготу Срба у власеничком и ро- 
гатичком срезу, односи се и на српски народ у осталим срезо- 
вима источне Босне. Разлика је једино у томе пгго усташе нису 
стигле или што нису имале довољно снага да се понашају свуг- 
дје као у Власеници и Ротатици. Тамо гдје су се боље и брже 
организовали, они су чинили слична недјела. Тако су на прим- 
јер, у сусједном Кладашском срезу, у селу Брдо, поубијали Васу, 
Паву, Нику и Лазара Жугу, Милана Вуковића и још неке мје- 
штане, без икакве кривице. У  општини Илиџа код Оарајева, та- 
кође је извршено масовно хапшење Срба са Илиџе и низа окол- 
них села, од којих еу неки одмах поубијани, а други послани у 
логоре гдје их је чекала иста судбина.11 Концем маја из Рога- 
тице је упућен први транспорт од 34 затвореника у логоре, ода- 
кле се ни један није вратио. Почетком јула усташе су у Палама 
код Сарајева ерушиле надгробни опоменик иопод кога су лежале 
кости 72 орпске жртве из првог овјетског рата које су шуцкори 
и аустроугарска војека стријељали или повјешали на жељез- 
ничким станицама на Палама и на Корану, октобра 1914. годмне. 
Крајем јула 1941. године усташе еу у Палама под заповједниш- 
твом овог таборника Бошка Цвјенћека похватали 74 српска се- 
љака, отпремили их у логор Крушчицу код Травника, гдје су, 
почетком августа исте године, еви побијени. Том приликом стра- 
дало је 11 младих људи из фамилије Глуховића, 7 из фамилије 
Шараца, 4 из фамилије Нинковића, 4 из фамилије Јаковље- 
вића, 4 из фамилије Радовића, 3 из фамилије Газиводе, 3 из 
фамилије Ковачевића, 3 из фамилије Патровића, 3 из фамилије 
Радаковића.м

Као што је раније напоменуто у Тузли су усташе уочи 
Видовдана похапсиле 35 лица, од чега су ших 15, послије мал- 
третирања и мучења, отпремили у концентрационе логоре у Хр- 
ватску. Послани су: Васиљевић Никифор, трговац, Ђермћ Ду- 
шан, адвокат, Миличић Стево, адвокат, Марковић Јово, трго- 
вац, Марковић Нико, трговац, Ајвас Ђорђе, посједник, Антић 
Никица, трафикант, Михаиловић Ристо, кафеџија, Симић Јован, 
трговац, гоњанин Јово, бивши полицајац, Магарашевић Јово, 
православни поп, Тишма Лазо, радник, Тољевић Јово, табицерер,

АВИИ — НДХ. 44/5-1, к-179.
:г’ и сто.

АВИИ — НДХ, 211-1, к-143.
ж Д. Јаковљевић, у штампи.
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Ерић Дрзго, електричар, Љубо Станковић, радник.:,г’ Крајем јула 
поубијано је у Илијашу код Сарајева 30 Срба, које су усташе 
претходно похватале и држале у затвору. '(>

Од напада Њемачке на ОССР видљив је, широм источне 
Бооне, посебно појачан притисак органа усташке власти над 
српоким народом, нарочито у градовима. Мада су Нијемци и ус- 
таше, још од првог дана окупације, сакупљали грађане-Србе и 
Јевреје по улицама и становима и одводили их на чишћење об- 
јеката, поправку мостова, путева, порушених зграда итд. ипак 
је то ове било опорадично до 22. јуна, када долази до опште хај- 
ке на аво становништво. Извори потврђују да је само у сарајев- 
ским затворима било током јула мјесеца око 2000 похватаних 
грађана. Када је затвор „Хасан-кула“ постао претијесан, усташе 
су зграду православне богословије као и православну цркву пре- 
творили у нове затворе.17

У  вријеме окупације Југославије затекло се у Босни и Хер- 
цеговини и око 14.500 Јевреја. Живјели су претежно по вароши- 
ма источне Босне, од чега их је било само у Сарајеву око 9000. 
Боравак шихових предака у овим покрајинама датира још из 16. 
вијека. Од свог досељења па ове до 1941. године, они су играли 
значајну улогу у привредном, друштвеном и културном развоју 
БиХ. Тешко је уочи другог свјетског рата наћи и једну привред- 
ну грану у БиХ у којој Јевреји ниоу имали видног учешћа. Само 
у периоду 1918— 1941. основали су у БиХ 26 индустријских пре- 
дузећа, 6 пилана, 2 штампарије, 4 пекаре, 3 циглане и низ других 
већих и маших радионица. Статистика потврђује да је од 368 
трговаца животним намирницама, колико их је укупно имало 
Сарајево уочи рата, било 69 Јевреја. У  мануфактури они су 
били заступљени оа 54%, галантерији са 70Ј°/о, трговини стаклом 
и порцеланом са 75°/о, трговини златом, сребром и племенитим 
металима са 33%. У  здравству и апотекарству имали су 20°/о 
заступљености, а у адвокатури чак 43% .38 Временом се из Са- 
рајева један број Јевреја преселио у Брчко, Тузлу, Завидовиће, 
Зеницу, Бисоко, Бијељину, Зворник, Власеницу, Рогатицу, Ви- 
шеград и нека друта мјеста.39

Са окупацијом земље Јевреји су, заједно са Србима, по- 
негдје и нешто раније, стављени ван закона, затварани, прога- 
њани, понижавани, а њихова имовина немилосрдно пљачкана. 
Други дан по запосједању Сарајева од стране Нијемаца, тј. 16.

33 АВИИ — НДХ, 43/1-1, к-213.
36 АВИИ — НДХ, 23/1-1, к-143а.
37 3. Антонић, 1973, 83.
38 X. Камхи, 1966, 66—67.
39 Непосредно пред рат било је у: Брчком 350 Јевреја, Тузли 315, 

Завидовићима 200, Зеници 225, Високом 140, Бијељини 300, Зворнику 120, 
Власеници 60, Рогатици 60, Вишеграду 95. Уочи рата мијењао се број у 
појединим мјестима. јер нагло долазили нови Јевреји бјежећи из земаља 
које су Нијемци били већ окупирали. Ј. Конфорти, 1966, 131—138.
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априла, фашисти су, уз помоћ сарајевоког чаршијоког проуста- 
шког олоша, опљачкали Јеврејоки храм однијевши из њега дра- 
гоцјености великог значаја. Два дана трајало је изношење и 
уништавање разних предмета који су стољећима сакупљани. Ис- 
та судбина задесила је и Опћиеску вијећницу, Библиотеку, Ар- 
хив и Музеј. У  пламену су сагореле веће количине архивске 
грађе и књига раритетне вриједности. Дан каоније били су раз- 
рушени храмови на Миљацки, Мејтапгу и Башчаршији. Слично 
је рађено и по унутрашњости БиХ. Тако су на пр. у Тузли, Брч- 
ком, зеници, Завидовићима, Грачаници, Бишеграду и неким дру- 
гим мјестима, демолирани јеврејски храмови и претворени ма- 
хом у коњушнице и магацине.,,и Оштар курс кога су интонирали 
према Јеврејима Нијемци, наставиле су усташе уз све облике 
бруталности. Чим је преузело власт, усташко Редарство и По- 
вјеренство у Сарајеву, издало је низ наредби којима се Јевре- 
јима ограничавала слобода кретања, посјећивања јавних локала, 
објеката, ношење фесова итд/1' Оно што је посебно дошло под 
удар бројних усташких наредби, била је јеврејска покретна и 
непокретна имовина. Они су били дужни да ову имовину коју 
посједују нријаве усташким властима, не омију је продавати, 
поклањати или сакривати. Са формирашем Државног равнатељ- 
ства за понову, дата су истом сва овлашћења око манипулисања 
јеврејском имовином. Осим преко Равнатељства, јеврејска имо- 
вина пљачкана је и на директан начин од стране појединих ус- 
таша. Дана 11. маја објављена је наредба о постављању повјере- 
ника у свим јеврејоким занатским и трговачким радњама и пре- 
дузећима. Кроз наредних неколико дана на челу јеврејских рад- 
1ви нашла су се 303 усташка повјереника/'2

Упоредо са економским санкцијама започела је и физичка 
ликвидација Јевреја. Претходила јојј е политичка и психолош- 
ка припрема која је упражњавана свакодневно преко новина, ча- 
сописа, брошура, радија, говора, демонстрација, изложби, фил- 
мова ин а друге начине. У  тој бјесомучној прапаганди Јевреји- 
ма се импутирало да су они, наводно, криви што су у градовима 
наступиле несташице животних намирница. За своју пропаганду 
против Јевреја у Сарајеву, усташе су користиле и све оне суко- 
бе који су од раније постојали између Јевреја-трговаца, посло- 
даваца, чиновника и њихових комшија, такође трговаца или рад- 
ника хрватске и муслиманоке лрипадности/‘:1 Сва пропаганда сво- 
дила се, на крају на то, да „без рјешења жидовског питања нема 
коначног смирења у југоисточном простору“. ИЈза овога бројни

'•<> АВИИ — ЕДХ, 41/1-5, к-235; А. Стајић, 1966, 231.
41 »Загаје^зШ поу1 Ив1« од 27. IV, 7. V, 13. V, 14. V, 24. V, 30. V и 

27. VI 1941.
42 Исто, 11. V 1941; А. Стајић, 1966, 225.
4:1 »Загајеузк1 ш т  Нз1« бр. 20, 21, 22, 23, 24, 25; Тједник бр. 21 до 25 

из маја 1941.
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усташки листови били су преплавл.ени наредбама у којима је 
тражена ликвидација Јевреја законским путем./‘,,

Повод за прво убиство Јевреја у Сарајеву усташе су нашле 
у екоплозији паклене машине, која је била подменута у Желез- 
ничжој ложионици у Новом Оарајеву 29/30. јула 1941. године. 
Након првих убистава Јевреја на Брацама код Сарајева, ускоро 
је услиједило и њихово масовно затварање и отпремање у ло- 
горе, сада доле, и напосљетку враћени назад у Сарајево и затво- 
це, упућена је из Сарајева 3. септем^бра у логор Крушчицу код 
Травника. Друга прупа отпремљена је 4. септембра и њу је та- 
кође сачињавало око 500 Јевреја из Оарајева и око 300 жена- 
-Српкиња, које су претходно депортоване из Херцеговине. Кра- 
јем октобра 1941. године отпремљено је у два транопорта око 
1400 Јевреја у логор Јасеновац. Средином новембра упућено је 
нових 3000 Јевреја у логор Јасеновац. Крајем истог мјесеца 
упућена је група од око 1200 жена и дјеце у логор у Лоборграду. 
Али, како је логор био препун, они су привремено враћени у Са- 
рајево. У  затвореним вагонима провели су 8 дана по великој 
хладноћи, без хране. У  једном од докумената о томе се каже: 
„Последњи дана је био упућен један већи транопорт жидова у 
логоре у Хрватској, али су враћени у Сарајево, јер није било 
више мјеста. Ови Жидови су изложени страховитом малтрети- 
рању и мучењу од стране органа Редарственог равнатељства у 
Сарајеву. По неколико дана вожеви су у хладним вагонима сада 
горе, сада доле, и напосљетку враћени назад у Сарајево и затво- 
рени у Темпле гдје морају да леже на даскама у хладним соба- 
ма, јер су им њихови станови окупирани и насељени чим су они 
били отпремљени из Сарајева. Овакав нехуман поступак редар- 
ства и враћање у Сарајево премрзлих, изгладњелих и болесних 
људи, оставио је веома ружан дојам на пучанство без разлике 
вјере.“/,Г1 Децембра 1941. године, упућена је у логор у Ђакову гру- 
па од 1830 Јевреја, углавном жена и дјеце. Почетком јануара 
1942. године, отпремљена је нова група од око 1200 Јевреја у ло- 
гор у Старој Градишки. Све до августа мјесеца 1942. године од- 
вођене су мање групе Јевреја у разне концентрационе логоре, а 
последња два транспота кренула су оа похватаним Јеврејима из 
Сарајева 20 и 22. августа за логор Аушвиц.',г' Од око 9000 Јевре- 
ја, колико их је алрила 1941. године приближно било у Сараје- 
ву, преживјело је рат свега неколико стотина, углавном оних 
који су побјегли на италијанску окупациону зону или се нашли 
у устаничким редовима. Злочиначким поступцима окупатора и 
усташа, највећи град у Босни и Херцеговини, изгубио је само за 
једну годину, више хиљада вриједпих људи који су имали ве- 
лики утицај на његов цивилизацијски изглед.

гл »Нгуа1бк1 пагоЈ«, бр. 67 од 20. IV 1941; »ИагосЈпе ш тп е« бр. 2, 4, 
5 и 6. од маја 1941. године.

',5 АВИИ — НДХ. 22/17-15, к-612; Ј. Романо, 1980, 132.
',г АВИИ — НДХ, 54/1-8, к-80.
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Прогони и убиства од стране окупатора и усташа, нису ми- 
моинхла ни оне Јевреје који су живјели по унутрашњости Босне 
и Херцеговине, а тиме и источне Босне. У  књизи др Самуела 
Пинте З л о ч и н и  о к у п а то р а  и  њ и х о в и х  по м ага ча  и  в р ш е н и  над  
Је в р е ји м а  у  Б о с н и  и  Х е р ц е го в и н и  1941— 1945. го ди не , наведена 
су имена 2900 Јевреја који су страдали из осталих мјеста Босне 
и Херцеговине, сем Сарајева. Из Зенице је од 225 Јевреја, коли- 
ко их је укупно било, већина послана у логоре у септембру 1941. 
године, а остатак крајем године. Од 315 Јевреја, колико их је 
живјело у Тузли, одведено је у логоре 261. Иста је судбина за- 
десила и остале Јевреје из источне Босне, било да су одведени у 
логоре, било да су поклани у граду у коме су живјели, као на 
примјер у Брчком, или у околини града, као и у Рогатици, од- 
носно на Романији/''

Све што су усташе лредузеле према срггском и јеврејском 
народу у источној Боони, као уосталом и на читавој територији 
НДХ гдје су живјели Срби и Јевреји, није се могло завршити 
другачије, него оружаним отпором према геноциду. Општенаро- 
дни устанци до којих је дошло, прво у Херцеговини, 3. јуна, а 
затим у свим другим облаетима НДХ гдје су живјели Срби, иза- 
звали су праву хистерију усташких инстанци власти. Понијети 
успјеоима Хитлера на источном фронту са којим су се у потпу- 
ноети индентификовали, као и својом романтиком о стварању 
чисте државе Хрватске до ријеке Дрине, они су без дилеме сма- 
трали да се оваки облик отпора њиховом циљу мора угушити у 
огњу и крви. Када су устаници у близини Раковице код Сара- 
јева, пружили отпор једној усташкој патроли која је хватала 
околне српеке сељаке, дошла су нова појачања усташа из Сара- 
јева и на звјероки начин побили око 100 људи и попалили низ 
српских села између Сарајевског поља и Илијаша. Као што је 
већ речено, одмазда је услиједила и након извршења диверзије 
у Жељезничкој радионици у Сарајеву, послије које је изведено 
више Срба и Јевреја из сарајевских затвора и постријељано на 
Врацама изнад Сарајева/* И други и најмагви облици отггора 
кажљавани су сурово.

Када је, крајем јула и почетком августа, дошло до избија- 
ња устанка на Романији и на подручју Бирча, којом приликом 
је ослобођен низ општиноких и среоких мјеста, порушене кому- 
никације и одробљени бројни таоци по затворима, тек тада се 
видјело какве су све злочине усташе починиле над српским на- 
родом. Ооим код Власенице (Рашића гај), усташе су биле отво- 
риле ефикасну линију убијања Срба и у Дрињачи код Зворника 
о чему нам говори текст из још увијек необјављеног Дневнека

'п АВИИ — НДХ, 41/5-1, к-239; Споменица, 400 година од доласка 
Јевреја у БиХ. 214.

'м Зборник, том IV, књ. 1, 97.
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Пере Ђуковића, који је стајао на челу устаника који су ослобо- 
дили Дрињачу 14. августа 1941. године. Ђукановић пише:

„Сјутра дан, на 15. августа, са једном групом бораца и ве- 
ликом групом цивила-људи, жена и нејаке дјеце, дошао сам пред 
Задружни магацин, код кога сам на ноћ поставио дупле страже 
да не дозволе никоме гариступ магацину, а поготову унутра. Сзак 
је летио да се разоткрије и обј елодани то замишљено чудо, јер 
су људи одгоњени и затварани, и нигдје в и ш е  о д  т и је  љ у д и  ни 
трага ни гласа. Сви смо били скоро ошамућени, а поготово поро- 
дице. Када амо ушли у просторије магацина, указао се страшан 
призор. Цијела просторија, па и плафон, била је испрскана људ- 
ском крвљу. Украј магацина налазило се једно овеће отворено 
храстово буре, у коме се затекло око 150 литара људске крви. 
Жртве су биле затваране у већа одјељења на магацинском за- 
дружном тавану. Одатле су извођене у посебну празну просто- 
рију и скидане до гола. Свођени ни за степенице те клате над 
буретом крви. Џелати су над појединцима искаљивали посебан 
звјерски ћеиф. Тако да су на неким исјечене руке, ноге и други 
дијелови човјечијег тијела, ваљда да допуне буре. Јер, већ су 
се пијани изговарали да пошаљу поклон Анти Павелићу, поглав- 
нику у Загреб. На шест метара са западне стране растојања од 
магацина, ископана је једна велика јама, гдје су жртве, њих око 
100 душа, побацане и загрнуте са земљом. Пошто су то били ав- 
густовсни топли љетни дани, ти комади телеса надули су се и 
подигли хумку земље над собом и већ је почела да цури људска 
ирв. Ова телеса били су већ почели да развлаче лси луталице. 
Кад су се породице попеле на таван, погледале и препознале оде- 
ло! Овдје је било тешко олстајати на нотам а  од кукњаве, нари- 
цања и плача. Ми који смо издржљивији, отпорнији, покушава- 
ли смо да ублажимо ту грозоту. Али се није, поврх ових напора, 
могло утишати. Било је жена које су довеле по шестеро нејач- 
ке дјеце, па кад погледаш сви цивиле, као змија у процјепу. Ни- 
је било особе, иако омо се уздржавали, да није плакала.“ Каме- 
но би орце препукло, а жељезне очи дале би капљу сузе.“ Жрт- 
ве су биле све са села. Породице које су присутне, ове босо, осо- 
бито дјеца у дрошцима. Ондје је био главни џелат Мишко Хрват, 
како су га ословљавали, те његов саучесник Реџо Шабић, први од 
четворице усташа из Кравице, једна беда. За њега ми је причала 
кафеџика стара Јока Медаковић-Дошић, чији је хан постојао 
свега 15 метара удаљености од Задружног магацина, која је стал- 
но слушала кукњаву и кркљанац у магацину. По извршеном 
дјелу Шабић је скретао у старе Јоке кафану, јер је много пио. 
У  пијаном стању више пута је говорио: „Кад ћеш ти бабо доћи на 
ред?“ Последње жртве поклане су 12. августа, а ми смо дошли 
14. авгуета 1941. године и ове свеже затекли. У магацину на та- 
вану нађе се згажени сламнати шешир Радована Павловића, 
старешине села Липеновићи у Кравици. Интересантно, да у мага-
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цину нисмо нашли ни једно женско ни дечачко одело. Ове жртве 
гоњене су даље, вероватно на Дрину.“/,:|

Поред Радована Павловића, Перо Ђукановић наводи да су 
над буретом крви, поклани и бројни друли Орби. Међу њима су: 
Мићо Лакетић из села Јежештице, Душан Димитровић и Сава 
Вукадиновић из Зелиња, Никола Милошевић из Оћеновића, Ђоко 
Петровић из Поповића, Мијат Петковић из Коњевић Поља. У  
клању су се посебно истицали, поред Мишка Хрвата и Реџе Ша- 
бића, још и Анте Михаљ, Фрањо Водник и Иван Ребек, усташе 
из Херцеговине и од Бјеловара.

Приликом избијања устанка у добојско-матлајско-грачанич- 
ком крају, њемачко-усташке снаге које су радиле на његовом 
угушењу, примјењивале су најтрубље облике терора над српским 
народом и н.,еговом имовином. Чим је устаничка територија на 
Требави и лијевој страни ријеке Босне била војнички пацифи- 
цирана, настугшло је маоовно убијање недужних сељака, пљач- 
кање и паљење њихових домова. Све што је војска похватала 
стријељано је на лицу мјеста или дотјерано у имџровизоване 
логоре у Добоју, Дервенти, Модричи, Маглају и неким другим 
мјестима, гдје су такође понижавани, убијани или отпремани за 
логор Јасеновац. Само у добојском логору нашло се, крајем авгу- 
ста, око 2000 похватаних сељака. Овдје, дакле, као да се историја 
поновила, јер .је и у првом свјетском рату Добојски логор био 
једно од најмасовнијих стратишта српоког и црногорског наро- 
да. Само у периоду од 27. децембра 1915. до 5. јула 1917. године, 
кроз Добојски логор је прошло, или је у њему оставило живот, 
16.673 мушких и 16.996 женских особа и дјеце из Босне и Хер- 
цеговине, 9.172 србијанских и 2.950 црногорских војника, грађа- 
на, жена и дјеце,свега 45.791 особа.50

И на подручју Мајевице, Семберије и босанске Посавине, 
када је дошло до избијања усганка, средином августа, усташе су 
гтримјениле најшири облик терора. Похватане су на стотине се- 
слије краћег задржавања и премлаћињава по околгним импрови- 
зованим логорима, отпремљени су, углавном, за логор Јасеновац. 
љака и грађана у семберско-ггосавским селима и варошима и по- 
Пракса у бијељинском срезу је била да се из сваке општине на 
чијој територији дође до устаничких немира или ма какве про- 
вокације, дотјера по 50 виђенијих сељака и онда се један број 
одмах побије у војничком логору, а остали отпреме у друге ло- 
горе.51

Када је устанак српског нарада захватио готово све прос- 
торе источне Босне, било је покушаја од појединих инстанци 
власти НДХ, да ее устаничке снаге преваре, приволе на предају, 
да одложе оружје. У једном од одговора кога су отпослали уста-

'л П. Ђукановић, у штампи, 57.
" Т. Вујасиновић, 1962, 60—62; В. Ћоровић, 1914—1918, 1989, 132.
г'' АВИИ — НДХ, 15/1-1, к-85*\
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ници источне Босне-великом жупану Гавран Капетановићу у Са- 
рајево, најбоље се види какав је терор био над шима и зашто су 
се дигли на устанак. Устаници пишу:

„Примили омо ваш проглас, у коме нас поаивате на плет.те- 
нити начин, да се вратимо кућама и да у миру сарађујемо на но- 
вом еврапском поретку. У  свом проглаоу кажете да наш устанак 
нема некакве основе и оправдања. Нашли смо се побуђени да 
треба да вае, упознамо са свим оним што нас је натјерало да 
напустимо наш дом и све оно што нам је најмилијс, јер изгледа 
да ви, ил нећете да знате, ил стварно нисте знали све оне не- 
правде које су нас нагнале да се боримо за свој голи живот и 
правду.

1. Прво што сте нам неправду учинили ирвог дана ваше вла- 
сти је што сте нас ставили ван закона.

2. Забранили сте нам наше ггисмо са којим смо се вијеко- 
вима служили.

3. Наше националне светиње и ознаке сте свугдје брисали 
и на најсрамнији начин уништавали.

4. Наше људе који су радили и били по разним службама 
и пословима сте без икаква разлога избацивали и остављали без 
икакве заштите и хљеба.

5. Кроз вашу пггамшу и јавноет ширили сте најгрдније из- 
разе о Србима представљајући нас најдивљачкијим и најпоква- 
ренијим народом на свијету.

Али, преко свега тога би прешли иако тешка срца, али пе 
можемо преко овога прећи:

1. Не можемо прећи преко тота зашто су у масама повје- 
шани и поубијани наши најистакнутији и виђенији људи. Зар 
смо могли преко тога прећи да се наши људи без икаква суда и 
закона на најзверокији начин изводе из затвора и убијају. Ме- 
ђу осталим примјерима наводимо примјер 74 највиђенија свеш- 
теника и сељака, мртве вуцају пси и крмци. Ако није тако по- 
кажите нам гдје су ти људи. Питамо вас још ко је овластио нај- 
гори олош села и града да одводи мирне сељаке са својих њива 
и да их на звјерски начин по касарнама мучи и убија и њихов 
иметак плијене и пљачкају, на најбестијални начин њихове жи- 
воте уцјењују, а женску чељад срамотве и силују, јесмол’ мо- 
гли дозволити (да) ваше усташе и даље по нашим богомољама 
чине недјела и да забрањују наше вјерске обреде и обичаје.

Ми ни један нијеомо могли проћи крај ваших усташа и 
других органа а да нас не увриједе и на ма какав начин не по- 
низе, изазивајући нас највећим увредама и псовкама. Много је 
тога што нас је навело да се дигнемо лротив вашег безакоња, 
тако много да би могли двапут и вишепут написати него што 
сте ви у вашем огласу написали. Мада смо ми били покорни 
свим вашим одредбама и законима и ма да је наш сиромашни 
свијет пристајао и трећину давати као у турског земана, нама
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је било све горе, јер (су) усташе оматрале да што смо ми по- 
корнији да нас треба више гњавити. Тако сте нам порекли да 
имамо право звати се народом а ми се ниомо одреклм (да) тога 
права имамо. У  нама се побунио осјећај правде и дигли смо се 
да бранимо своје голе животе, јер смо видјели да нам свакако 
код ваших власти нема никакве заштите ни омиловања.

Није исгина да ми угрожавамо туђе животе и иметке, него 
само бранимо своје.

Нећемо се предати ни одати оружје вашим усташама, јер 
немамо од вас никакве гаранције да ћемо задобити поново пра- 
во на живот као и остали грађани Независне Државе. Борићемо 
се до задњега за своја права без икаквих повреда невиних гра- 
ђана и њиховога иметка, нити смо то до сада чинили као што 
нам то подмећете у вашем прогласу. Ово је одговор на ваш про- 
глас од потлаченог народа Босне“52

Упоредо са политичким маневрима који су ишли затим да 
разбију јединство устаничких редова, усташко-домобранске ко- 
манде су оистематоки прикупљале податке и о снази и распореду 
устаника и чиниле све да га угуше што прије. Ради ефикасније 
употребе домобраноких јединица, упућен је 5. септембра у Са- 
рајево подмаршал Владимир Лакса коме је Павелић дао сва ов- 
лашћења за употребу јединица и угушење устанка. Чим је стигао 
Лакса је издао следећи проглас:

,.1) Тко почини било какву штету на жељезничким пругс- 
ма, тунелима, рудницима, водоводима и уопште на државној 
или приватној имовини у намјери да тиме омете саобраћај и 
чини штету, бити ће стављен под пријеки суд и стријељан.

2) Сва села у близини жељезничких пруга имају се побри- 
нути сама, да опријече рушење истих и да оне, који би покуша- 
вали да руше и кваре пруге похватају.

Узети ћу из оближњих села таоце који ће бити за случај 
прављења штете на жељезничким пругама и државној имовини 
стријељани. Таоци ће путовати на свим влаковима.

3) Ако се у којем селу догоди да буду нападнута војна лица 
или уопће органи државних власти, та ће се села унипггити и 
опалити.

Позивам сво становништво да се одмах врати својим кућа- 
ма уколико је избјегло и да продужи свој посао и живот, јер ће 
се свако дјело противно јавном реду и сигурности без икаквих 
обзира казнити смрћу, па макар тко то био“.иЛ Из наведеног про- 
гласа се јасно види сва суровост употребе цивилног становни- 
штва за постизање војних циљева. Међутим, ни долазак Лаксе, 
ни разна прегруписавања и довлачења нових јединица у источ- 
ну Босну, нису могла да паралишу усттанак. Заповједник Бо-

52 АВИИ — НДХ, 9-2*-1, к-155 и 9-2а_2, к-155.
53 АВИИ — НДХ, 3/5-49, к-153; 56/4-1, к-180; Зборник. Том 1У/1, 

стр. 185.

http://www.balcanica.rs



Злочини над Србима и ЈевреЈЈ-гма у  исгочној Босни 1941,'42. 147

саноког дивизијоког подручја јавља 1. октобра предпостављаној 
команди у Загреб да сумња да ће моћи извршити постављене за- 
датке „јер је устанак заузео највеће размјере“.г,'‘

Из низа извјештаја, без обзира да ли су их, крајем 1941. 
године, писали носиоди локалне власти или високи функционери 
усташког покрета, провејава заједничка констатација: „прилике 
постају све теже“. Тако на примјер, у извјештају Мате Рупчића, 
заповједника тзв. Војне крајине, од 4. XI 1941., каже се, поред 
осталог: „Покушавано је свим средствима да се овај заведени на- 
род (Мисли се на српски народ који се дигао на устанак, при- 
м:једба 3. А.) поврати својим домовима, али остало је без већег 
уопјеха. Разлог томе лежи у појачаној акцији четничко-кому- 
нистичких банди, у нашим војним неуспјесима у борби са исти- 
ма, звјерским обрачунавањем на терену, непостојањем грађанске 
власти у великом дијелу подручја Војне крајине, тешким вре- 
менским приликама, несташици хране и огријева, као и крова 
над главом.“ ’5 И бројни други документи потврђују да се, кра- 
јем 1941. и почетком 1942. године, развила нека врста односа рав- 
нотеже снага између постојећих окупаторско-усташких и уста- 
ничких јединица у источној Боони. Такво стање је потрајало све 
до 15. јануара 1942. године, однооно, до предузимања велике ње- 
мачко-усташке офанзиве на источну Босну, у чијем склопу је 
поремећена та равнотежа односа снага, што је поново платио 
срлски народ са неколико хиљада овојих житеља. Офавзиву су 
извеле 342. и 718. њемачка дивизија, 11. домобранских и 5 уста- 
шких батаљона, потпомогнутих са разним локалним усташким 
милицијама на теренима куда су пролазили. Разни операциони 
дневници јединица потврђују да су у тим борбама Нијемци има- 
ли 25 мртвих, 125 рањених, 64 болесна, 357 смрзнућа тешког 
степена, а оружане снаге Н.ДХ, 15 мртвих, 35 рањених, 5 неста- 
лих, 24 обољела, 167 смрзнућа тешког степена. Оно што је за 
овај рад посебно битно, јесте податак из кога се види да су уста- 
ници имали 726 мртвих и 1.470 заробљених. У  те двије цифре 
крије се, овакако, огроман број цивилног становништва које су 
НијемЦи, а посебно усташе, масакрирале у току офанзиве.'’1’

Потребе источног фронта су захтијевале да Нијемци 22. ја- 
нуара прекину своју офанзиву у источној Боони и да 342. диви- 
зију повуку са мјеста операција, ради слања у Русију. Штаб 3. 
домобраноког корпуса који је био други учесник у операцијама, 
морао је да прегрупише своје онаге и да настоји да покрије про- 
сторије које су иопразниле њемачке јединице. У  ширем реону 
Романије задржана су два домобранска пука која су учествова- 
ла у операцијама. Њихове јединице биле су дислоциране у Со- 
коцу, Хан Пијеску, Власеници и Сребреници. Међутим, ускоро

и АВИИ — НДХ, 1/1-1, к-3.
55 АВИИ — НДХ, 14/1-16 и 15/16-1, к-61а. 
■г'6 3. Антонић — Ј. Перић. 1982, 113—128.
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је 15. домобраноки пук морао да напусти романијски простор и 
да се пребаци у рејон Добој— Маглај, гдје је заједно са њемачком 
718. дииизијом и једним пуком 342. дивизије, узео учешћа у угу- 
шењу устанка на тамошњем простору. На мјесто јединица 15. до- 
мобранског пука на Романију су стигле чисто усташке јединице 
којима је командовао Јуре Францетић.57 Ове јединице, познате у 
народу и као Францетићева „црна легија“, остале су у ширем ре- 
ону Романије и Бирча више мјесеци и био им је основни зада- 
так да уништавају српско становништво. Идући на Романију, они 
су 10. фебруара 1942. године, упали у село Боговиће у коме су 
запалили око 80 орпских кућаи заклали више људи. Међу њима 
и Фуртулу Остоју, старог 80 година. У  селу Росуљама, заклали 
су Рајић Зору, дијете од 10 година, а у селу Хоточињи, Јаковље- 
вић Тому и још око 150 оооба из разних села. На подручју села 
Мокро, убили су 10 лица, а 5 лица отпремили у логор Јасеновац 
и Стару Градишку. На Палама су тада усташе похватале око 20 
лица и исте отпремили у логоре. По околним селима паљанске 
опшгине, ухватили су још 9 лица, одвели их у Врхпрачу и по- 
били.58

По доласку у Соколац усташе су ухватиле Ђурковића 
Крсту, Чившу Миленка и Нешковића Драгу, одвели их у Под- 
романију и тамо побили Из Соколца усташе су упадале у поједи- 
на села, пљачкали, палили куће и убијали све шго су затекли 
живо. Тако су, крајем фебруара охтколили село Газиводе и у ње- 
му убили: Јанковић Јању, Вуксановић Смиљану, Вунсановић 
Стоју са дјететом од два мјесеца, Ђурковић Николу и др. У  Ис- 
том селу усташе су запалиле 42 куће у чијем пламену је изго- 
рјело неколико стараца и старица. Међу њима су: Вуксановић 
Алимпије, стар 85 година, Јанковић Милица, стара 80 година, 
Ђурковић Милица, стара 85 година, Ђурковић Милош, стар 65 
година, Дејановић Марјан, стар 48 година.39

У  селу Балтићима убили су жену Јовановић Милоша са 6 
дјеце од 2— 14. година, затим Ђурића Јована, Станишића Луку, 
Мачар Милоша и Мачар Стану, а Ђурковић Марка и Ђурковића 
Јову, толико су испребијали, да су након неколико дана обојица 
умрли. У  селу Вранићима убили су Копривицу Рајку, стару 
14 година. У  Подроманији су убили Лиздека Манојла и Војино- 
вгЉ Росу.60

На подручју села Бјелосавићи, побили су: Ђуровић Љубу, 
Ђуровић Стану, Ђуровић Крсту, Ђуровић Милицу, Ђуровић Ђу- 
ку, Ђуровић Стојку, Ђуровић Косу, Ђуровић Савку, Ђуро- 
вић Благоја, Ђуровић Неђу, Шућур Стоју, Шућур Николу, 
Шућур Радишу, Шућур Драгу, Шућур Милутина, Цуровић 
Анђу, Цуровић Михаила, Цуровић Марту, Цуровић Петка, Цу-

57 С. Пређа, 1975, књ. 15, 182—205.
58 АВИИ — НДХ, 57/12-4, к-312.
59 И сГО .
60 Исто.
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ровић Стоју, Цуровић Недељка, Цуровић Ружу, Цуровић Јо- 
ванку, Цуровић Стаку, Цуровић Стоју и око 17 дјеце из фа- 
милије Цуровић од 1— 16 година, затим Ћосовић Радојку, Пре- 
ђа Стоју, Пређа Милку, Пређу Милорада, Пређу Богдана, Пре- 
ђу Јевру, Пређу Јованку, Пређу Мирка, Пређу Маринка, Ра- 
јић Зорку, Антонић Стјепана, Антонић Загорку, Антонић Ра- 
дојку, Антонић Николу, Антонић Димшу, Антонић Тадију, Бо- 
јанић Илију, Реметић Николу, Ћеримџић Јелу и др.®1 Сличне 
злочине починиле су усташе 12. фебруара 1942. године у се- 
лима Рашетници, Бандин Оџаку, Чаваринама и Читлуку. У  
шуми Деветак— Селиште, наишле су усташе на збијег српског 
народа из неколико романијских села. Сви су, дијелом одмах по- 
бијени, а дијелом отјерани у село Осу и тамо запаљени у једној 
штали. Међу н>има су били и: Савхић Јања са двоје дјеце —  
Милицом од 8 година и Миломирком од 3 године, затим Цвјети- 
новић Манојло и Цвјетиновић Стака из Соколовића, Планинић 
Зорка из Соколовића са троје дјеце, жена и троје дјеце учитеља 
Зовка, Јокић Млађен и Јокић Мара са троје дјеце. У  селу Мрка- 
љима усташе су на звјерски начин убиле Планинића Николу и 
Планинића Јевту. У  Шуми Клисури, у близини села Калимани- 
ћи, усташе су отнриле нови збјег народа. Ове што је похватано 
побијено је. Није установљен тачан број жртава, али се зна да су 
тада убијени: Бартула Јевто, Бартула Софија са дјететом, Јаша- 
ревић Милија, Јашаревић Мара, Јашаревић Мила, дијете од 13. 
година. Већини жртава су вадили очи, ломили ноге и руке, а 
Бартол Софију, су прије убиства силовали. У  селу Бранковићи- 
ма, заклали су Бартулу Саву са троје дјеце —  два близанца од 
два мјесеца и једно дијете од 5. година старости.62

Половином фебруара Францетић је стигао и у Рогатицу и 
одмах наредио да се похапсе сви Орби и Јевреји. Затим је из 
болнице покунио око 10 рањеника и болеоника и наредних дана 
све поубијао. У  три партије одведено је 58 Срба и 14 Јевреја на 
Подроманију и тамо су на најзвјерскији начин поубијани. Сеља- 
ку Лазару Дебелногићу усташе су наредиле да закопа побијене 
људе. О томе он прича:

„Усташе су из Рогатице довели 75-теро чељади, претежно 
јеврејске породице и све ихзатворили у подрум код Петра Па- 
вића. Мени и још неколицини, који омо радили у Подроманији, 
наредили су да ископамо двије рупе, одмах у долу поред Пе- 
трине куће. Усташе су у току ноћи побиле сву чељад коју су 
довели из Рогатице и нама су сутрадан, наредили да их закопа- 
мо. Видео сам страшне призоре, јер су усташе жене и дјецу 
клале и убијале са неким тупим предметима. Гледао сам један 
призор када су усташе извеле да убију једну учител*ицу са 
њеним дјететом коју су довели из Рогатице.Чуо сам да се та 
учитељица звала Симћо, вјероватно из сарајеваке породице Јев-

м Исто. 
т  Цсто.
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тића. Када су је водили да је убију над рупом, молила је уста- 
ше да прво убију њу па онда њеног деветогодишњег сина. Један 
усташа се церекао и каже: „Е баш нећу, прво ћу да ти убијем 
сина, па онда тебе“. Усташа је привео преплашеног дјечака и 
ударио га по глави неким маљем. Мајка је пала у несвијест. Ус- 
таше су је привукле над рупу и убиле. Ми смо све раке затрпа- 
ли са земљом, али када је лочело прољеће, земља је испуцала и 
показали су се лешеви.“® Други случај садистичког убиства ко- 
га је Дебелногић непосредно гледао, односи се на убиство Илије 
Радовића, радника на одржавању телеграфоких линија, и њего- 
ва два сина, које су усташе пОбиле такође на Подроманији. „Ви- 
део сам кад су стријељали Илију. Извели су га према Марчића 
кућама и ставили га поред једног хамена. Један усташа му наре- 
ђује да му гледа гграво у очи, а он нишани полако и неће одмах 
да га убије. Када су га убили скинули су му ципеле и мени на- 
редили да га закопам. Његову двојицу синова су много мучили 
у Капетинивичевој кафани. Прије него су их стријељали отсје- 
кли су им носеве и уши.““ Сао свугдје по источној Босни, тако су 
усташе у рогатичком срезу, упадале изненада у поједина села, 
убијали људе, палили куће и одгон-или ову крупнију и ситну 
стоку камионима за Сарајево. У  Гарњем Осову заклали су 33 
лица, а затим их у три куће запалили. Жртву Ложић Аницу 
живу су у ватру бацили. Између осталих, тада су убијени: Рис- 
тановић Вистан са женом и петеро дјеце од 2— 18. година, Рис- 
тановић Милка са 6 дјеце од 1— 16. година, жена Ристановића 
Пере са двоје дјеце, Ристановић Радојка са четверо дјеце од 
2— 12 година. Францетићевим усташама помагале су и локалне 
усташе на челу са Мушановић Адилом и Ћановић Османом.65

У  селу Варошишту-Месићи, усташе су убиле: Обрадовић 
Јоку, Обрадовић Милицу, Обрадовић Миливоја —  дијете од 6 
година, Перковић Михаила, старог 75 година, Павковић Јована 
и др. У  селима Старчићи, Клиоури, Борике и Шљедовићи, уста- 
ше су сакупиле око 70 људи, жена и дјеце и све их по кућама 
запалиле. У  селу Лијеска, усташе су убиле 8 чланова породице 
Перендије Боже, 6 чланова пародице Божића Милоша, 3 члана 
из породице Косорића Мила, 4 члана из породице Перендије Ми- 
лета, 9 члана из породице Перендије Марте. Убили су и Ђерића 
Борислава, Борисављевић Таму и многе друге. У  разним селима 
општине Борике побијено је око 600 људи, жена и дјеце. У  селу 
Миљжовићу, усташе су поклале и у ватру бациле 30 Срба, у селу 
Осоју 80, у селу Гајево 9 у селу Дубу 80 и т д .а'‘

Пошто су добиле нова појачања, Францетићеве јединице 
започеле су 27. јануара 1942. године, пробој од Соколца према 
Хан Пијеску и Власеници. Жељеле су да ставе под своју кон-

83 АВИИ — НДХ; Кнегић, у штампи.
64 Исто.
65 АВИИ — НДХ. 57/12-4, к-312.
66 р Ј С Т О .
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тролу простор између Хан Пијеока-Зворника и ријеке Дрине, 
како би на истом извршили нове покоље. У  сваме наступању на- 
ишле су прво на снажан отиор устаника код села Видрића, а за- 
тим на Жљебовима. Том приликом само 4. бојна имала је 25 
мртвих и рањених, а усташка бој1на 9 мртвих и 25 рањених. 
Ипак су Видрићи и Жљебови заузети. Након борби на Жљебо- 
вима, усташка команда је упутила рањенике са двије сатније 
пратње на Соколац. На путу су их напали устаници и убили 7, 
а ранили 30 усташа. „Услијед јаке ватре могли су се само они 
рањеници спасити који су могли ходати, док остали су пали чет- 
ницима у руке. Овом приликом устрелио се и рањеви поручник 
Блажевић, да не би четницима пао у руке.“67 Ипак је однос снага 
био такав да су усташе успјеле да пробију устаничке фронтове 
и да 5. марта освоје Хан Пијесак. Том приликом починили су 
велике злочине над цивилним становништвом и његовом имови- 
ном. У  селу Јаругама запалили су око 20 кућа, у селима Кусаче 
и Мироње, запалили су око 30 кућа и преко 100 помоћних згра- 
да. У Кусачама су убили 11 лица, а у Мироњама 9. У  селу Кра- 
љево Поље стријељале су 12 лица. Заправо, у свим селима кроз 
која су пролазили, побили су све на што су наишли.68

Ушавши у Власеницу, 1. алрила 1942. године, усташе су 
одмах отпочеле са злочинима над српшшм живљем и преоста- 
лим Јеврејима. Из болнице су извели око 30 рањеника и болес- 
ника и све их на мјесгу Плоче побили. Преостале Јевреје, око 
10 породица, са око 40 чланова домаћинства, прво су употреби- 
ли за разне тешке и прљаве послове, а затим су их, почетком 
маја, одвели на Плоче и поклали. Пре убиства све дјевојке су 
силовали. И у Власеници се црна легија задржала дуже врије- 
ме, одакле су поједини њени дијелови, упадали, свремена на 
вријеме, у разна околна српска села, плијенили стоку, палили 
куће и убијали људе. Тако су, почетком априла упали у Горњи 
Зворник, Долове и Оџак. Том приликом папалили су 220 кућа и 
преко 700 помоћних зграда, а убили су 130 људи, жена и дјеце. 
У село Долове поново су упали у јулу мјесецу и побили 17. чла- 
нова фамилије Тодоровић, а нешто каеније у село Горњи Залу- 
ковик, када су убили Прпића Миливоја, Секулића Ђорђа, Дери- 
ћа Радована, Мијковића Перу и двије непознате жене са јед- 
ним дјететом из Краљевог Поља. Све наведе злочине извршиле 
су усташе под командом Бобана Рафаела, а помагали су му Ива- 
новић Силвије, учитељ Секо Мујо, Јукић Саратан, надпоручник 
Зличарић Анте, а од локалних усташа Мусић Мехо, син умрлог 
Ахмета из Власенице.69

У  селу Заграђу, запалили су око 40 кућа, преко 100 помоћ- 
них зграда и убили: Милић Милеву, њену унуку Виду, дијете 
од четири године и још четворо непознате дјеце. Од локалних

67 АВИИ — НДХ, 7/1-3, к-54.
08 АВИИ — НДХ, 57/1-2, к-312. 
69 Исто.
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усташа у овоме злочину учествовали су Шурковић Неџиб и Иб- 
ришевић Ибриш из Милића. У  селу Игрииггу-Хан Пијесак, ус- 
таше су затвориле у кућу Трифуна Мира 25 људи и кућу за- 
палили. У селу Мало Поље-Хан Пијесак, јуна 1942. године, уста- 
ше су запалиле око 80 зграда, опљачкали ако 600 комада говеда 
и убили: Томовић Савку, стару 89 година, Видовић Илинку, ста- 
ру 75 година Дрљачић Крсту и Томовић Гојка. У  селу Козја 
Раван, усташе су заклале Остојић Ђоку, стару 90 година, убиле 
Лучића Луку, а из села одвели Биокуповића Николу и његову 
жену Ђуку и дијете Рајка од 10. година те их побили у оближ- 
њој шуми. У  селу Тишањ, заклали су Јањушевић Вука, у селу 
Српоком Џемату, запалили су 70 кућа, 150 помоћних зграда и 
убили: Дошић Василију, стару 70 година, Челиковић Перу, њего- 
ва сина Манојла и кћер Рајку, дијете од 10 година. У  селу Сиро- 
вини, усташе су побиле дјецу Лукића Луке: Зорку, стару 27 го- 
дина, Стјепана, старог 10 година и ЈБубу, стару 6 година.70

И на подручју општине Милићи, усташе су направиле пра- 
ву пустош. Запалиле су око 1000 кућа и више хиљада помоћних 
зграда, а сав српски живаљ који није успио да побјегне, стављен 
је под усташку каму. Убијено је око 500 људи, жена и дјеце. 
Многи су, живи опаљени. Тако је у засеоку Вртаче, у штали 
Аврамовића Ристе, опаљено око 25 љуци, жена и дјеце. У  засе- 
оку Павковићима, у кући Корпића Јефте, спаљено је око 20 ли- 
ца. Усташки џелат Хотић Кадрија из Нове Касабе клао је овај 
невини свијет уз награду од 50 куна по глави. На подручју села 
Доњи Залуковик, Недељишта, Буљевића и Заклопаче, усташе су 
такође направиле праву пустош. Спалиле су око 150 кућа, око 
400 опоредних зграда и убили клањем и бацањем у ватру преко 
150 људи, жена и дјеце.'1

Ни остала села ВласеничжЈОг среза нису боље прошла. У 
селима Рашеву, Гаку и Метаљки, запаљено је око 100 кућа и 
преко 400 помоћних зграда, а становништво које је похватано, 
убијено је. У  општини Дервента, усташе су запалиле око 300 
кућа, око 800 помоћних зграда, поубијале су око 300 људи. 
Жртву Глогорића Миливоја из села Тољевића, жива су сјекиром 
расјекли на два дијела и то тако што су га двојица усташа др- 
жала, док је трећи сјекао.'7

Четвртог априла предузеле су усташе из Власенице и Звор- 
ника синхронизовану акцију према слободној устаничкој тери- 
торији у троуглу Власенмца— Зворник— Сребреница, са циљем да 
цио тај простор очисте од српоког народа. У  тој акцији огња и 
мача према Србима и њиховој имовини, која се одвијала у 
склопу тзв. треће непријател.ске офанзиве на источну Босну, 
Херцеговину и Црну Гору, имале су усташе и пуну подршку и 
помоћ локалне муслиманске милиције. Ситуација за Францети-

70 Исто.
71 Исто.
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ћа била је утолико повољишја, што су се устаничке снаге које 
су биле, углавном, прочетнички орјентисане, нашле у незавидној 
ситуацији, јвр су биле још несређвне и неповезане, након акције 
коју је на ово подручје извела Оперативна група Врховног шта- 
ба коју је Тито упут-ио на ово подручје да протјера четнике. Иде- 
олошка борба између четника и партизана, преломила се свом 
својом тежином и преко леђа српског народа у источној Боони. 
Јер, када су усташе продрле од Власенице и Зворника према 
Братунцу и Сребреници, пролетерске бригаде су већ биле напус- 
тиле ове крајеве, а домаћи устаници-четници, се нису били кон- 
солидовали. Спорадични отпори до зуба наоружаним усташама, 
нису могли да опријече намјеру францетићеве легије да извр- 
ши један од највећих покоља -сргажог народа. У  поменутом тро- 
углу страдало је не само локално становништво, него и бројне 
избјеглице из других дијелова источне Босне.7'

Када је францетићева „„црна легија“, упала у Сребревицу, 
10. априла, већина орпског живља већ је била напустила град. 
Али, оно што су похватале, усташе су ормах ликвидирале. Уби- 
ле су Вукетића Аленсу, пензионера и жену му Јулку, затим То- 
мић Ђуку, домаћицу. Запалиле су оближња села Поточаре и 
Вијагору. Затим су правили иопаде и по удаљенмјотм српским 
селима. Тако су на подручју апштине Сућеска, у селима Липо- 
вац, Палеж и Слатина, поубијали око 50 људи жена и дјеце. 
У селу Загони запалили су 17 кућа, а у запаљену кућу Радића 
Младјена, бацили су три жене и једно дијете. У  селу Реповцу, 
запалиле су 13. кућа. У  овим злочинима узеле су учешћа и ло- 
калне усташе на челу са Ђогам Османом, сином Омеровим из 
Печишта. У селу Сасе, усташе су убиле Ђукановића Метода и 
Ђукановића Павла. У  -селу Осатина, убили су Михаиловића Об- 
рада из Клокотуша и Милутиновић Драгишу са дјететом Кристи- 
ном. На подручју општине Црвица, уоташе су побиле један дио 
становништва по селима, а други одвели у Факовиће и тамо по- 
биле. У  селотма Ратконић и Врањешевићеву, заклали су више 
људи, а села попалили и опљачкали. У  Факовићотма, усташе су 
побиле око 220 људи, жена и дјеце. Преко 50 жртава су покла- 
ли, а око 170 поубијали из митраљеза и наредили да их закопа- 
ју у двије јаме. На подручју Топлице, поклали су 85 људи, а 
села опљачкали. У  селу Карина, усташе су такође ликвидирали 
преостали српски живаљ не штедећи ни дјецу у колијевкама. 
Око 15 људи су ввзали жицом и поубијали у оближњем потоку. 
а акцијом је руководио усташа Шушњар Анте, родом из Херце- 
говине. По селима Бајевићи, Јакетићи и Жлијебац, усташе су 
такође убијале све становнике. Међу њима су: Балмазовић То- 
мо са 8 чланова овоје породице, Васиљевић Спаооје, такође са 8 
чланова породице. У  селу Зељанима-Полом, усташе су убиле 13 
људи, жена и дјеце и залалили кућу Костијевић Вујадина у ко-

13 Исто; П. Ђукановић, у штампи.
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ју су их све иобацале. У  пламену куће Костијевић Љубинка из - 
гореле су кости Костијевић Савке и Станковић Илије. Од локал- 
них усташа, у паљењу се посебно истицао Омеровић Мујо из 
Глогова. Исти овај Омеровић Мујо, ухватио је у селу Зелињс 
Симић Росу, Аврамовић Миленка, Аврамовић Милосава, Авра- 
мовић Вијадина Милић Илију, отјерао их у Дрињачу гдје су 
неколико дана мучени, а затим поубијани. И на подручју села 
Коњевић Поље поубијано је више људи. Одлазећи са подручја 
села Брежани усташе су повеле са собом, као водиче, Марјано- 
вић Мирка и Балчаковић Деопота из Брежана и Глигорића Јо- 
вана из Зворника, а затим их након неколико километара, исје- 
кли ножевима у шуми Пожарићи. Са подручја села Костоловци, 
усташе су похватале 86 мушкараца, одвели у Факовиће и тамо 
побили. У  село Окелане, усташе су довеле око 60 мушкараца из 
разних околних села и све их поубијали. Акцијом су руководили 
Жижановић Анто, родом из Зенице и усташки надпоручници Си- 
бер Карло и Томић Јосип. У  селу Брану, усташе су попалиле 
све куће и убили: Милошенић Илинку са двоје дјеце, Милоше- 
вић Јефу са троје дјеце, Милошевић Живана, Савић Арсена, 
Јовановић Макоима, Јерковића Николу, Петровић Савку. Уста- 
ше су папалиле и село Бањевиће и убили: Марковић Стојана, 
Марковић Саву, Марковић Илинку, Марковић Милојку, Марко- 
вић Смиљку, Марковић Ђурђију, Марковић Миладина, Марко- 
вић Винку, Вуксановић Пају, Вуксановић Недељка, Вуксановић 
Јованку, Вунсановић Ђурђију, Вуксановић Радој|ку, Вуксановић 
Јелику, Вуксановић Даницу, Вуксановић Ђуку, Вуксановић Ми- 
ленију, Вуксановић Драгињу, Вуксановић Јоку, Вуксановић Пе- 
тра, Вуксановић Гојана и Вуксановић Љубицу, Аврамовић Не- 
дељка, Аврамовић Анђу, Аврамовић Видоја, Аврамовић Љепо- 
саву, Јовановић Спасоја, Јовановић Неђу, Јовановић Гојка, Јо- 
вановић Илинку, Јовановић Јелику, Јовановић Невенку, Митро- 
вић Вељка, Митровић Гоопаву, Митровић Пају, Митровић Ми- 
ленка, Пантић Мићу, Пантић Милицу, Пантић Мару, Пан- 
тић Ђорђа, Пантић Тодора, Пантић Ђуру, Пантић Кристину, 
Стјепановић Сретена, Стјепановић Стеванију, Стјепановић Сре- 
тојку, Обрадовић Јована, Обрадовић Гојчина, Обрадовић Петру, 
Јовић Живана, Јовић Богосава, Ристић Ристу, Пејић Благоја. 
У Бањевићима су усташе затекле и масу свијета пребјеглог 
из села Лијешањ, Каменице, Дјевања, Кстјерева, Дрињаче и 
других сусједних села, које су такође побиле. Тако су на при- 
мјер овдје страдали из фамилије Максимовића Боже из Ли- 
јешња: Максим, Ђоко, Драгутин, Милица, Анђа, Марија, Стева- 
нија, Радојка, Пелка, Кристина и још неколгико неиндентифико- 
ване дјеце. У  селу Липеновићи, усташе су убиле 19 лица, а у 
селу Мратинцима 25. У  селу Јежеотици, поклали су 102 лица. У  
овим покољима учествовали су од локалних усташа: Адемовић 
Мустафа, Адемовић Атиф и Зукић Мухарем из Шушњара. У  
селу Ближијевићи, усташе су убиле око 40 људи, жена и дјеце.
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Покољем је руководио усташа Жижановић Анте, а од домаћих 
усташа Мустафић Омер, Софтић Кадрија из села Добрака, затим 
Мустафић Реуф из Топољана, Хаокић Хакија из Лијешћа, Тић 
Незир и други. У  Скеланима су усташе побиле и око 60 сељака 
са подручја Жабаковца.74

Ипак, усташе су починиле најмасовније и најгнусније зло- 
чине у долини ријеке Дрине и то на низу мјеста гдје су затекли 
измождени српоки свијет који је чекао да пребјегне у Србију. 
Само на навозу у Факовићима, затекло се 9. априла 1941. године, 
око 3000 душа, са жељом да пређу Дрину. Захваљујући пожртво- 
ваним возарима Радивоју Павичићу и Срећку Милошевићу из 
Бачеваца у Србији, који су радили дан и ноћ, маса свијета је 
успјела да се спасе, али су на лијеву страну ријеке, стално при- 
стизале нове избјеглице. Перо Ђукановић, очевидац ове крваве 
драме ерпског народа, пише: „У чамац су прво трпана дјеца, а 
од већих, које је старо и болеоно. Дјеца су трпана без броја, 
колико је могло да стане у чамац. На србијанокој обали дјеца 
су избацивана на голу земљу, па их је тукла киша, јер се мо- 
рало до ноћи чекати чија ће се мајка лревести, да пронађе своје 
дијете, те да га однесе са обале. Дјеца чије мајке нису биле 
лревезене, ушла су у ноћ истоварена на обали, анако, гола, мо- 
кра. Србијанске жене са мужевима, долазиле су на обалу и 
купиле дјецу. Односиле преко 400 метара далеко до својих кућа 
у Бачевце, омјештале у топле собе и храниле. Касније су мајке 
одале по орбијанским кућама и познавале овоју дјецу. Иако се 
превозило убрзано, ипак на боеанској страни налазило се стално 
око 3000 душа, јер је стално пристизало на Дрину.“ 'г'

Осим под Бјеловцем, избјеглице су пребациване под Зели- 
њем, Поломам, Осмаакам, Братунцем (код порушенот моста), Бје- 
ловцем, Тегарама, Факовићу, Жлепцу, Црвици, Океланима, Ђор- 
ђевцом, Стјенама, Старом Броду и још неким мјестима. Ипак, 
главни центри били су: Полом, Факовићи, Скелани и Стари Брод. 
Наравно, све је зависило од тога, када су усташе избиле на по- 
једина од наведених мјеста, пресјекле даље пребацивање и за- 
почеле са клањем и бацањем у Дрину. Рачуна се да је током 
априла и почетком маја, страдало на разним прелазима на Дри- 
ни око 3500— 4000 људи, жена и дјеце, који нису имали среће 
да пребјегну у Србију. Нарочито је учињен велики покољ код 
мјеста Бјелошевац. У  свом крвавом пиру, усташе су наишле и 
на фамилију Пушоње из Џимрија на Романији која је бројала 
43 члана. Све су их поклали. Неколико дана, након покоља, на- 
ишла је на мјесто злочина Шарац Стана из Дједовића на Рома- 
нији, да тражи овоју кћер која је била удата у фамилију Пушо- 
ња. Нашла ју је на обали Дрине мртву, поред осталих Пушоња. 
Њене груди биле су исјечене, очи извађене, а на одсјеченим

™ АВИИ — НДХ. 57/1-2, к-312.
7Г’ П. Ђукановић, у штампи, З/Н.
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грудима било је њено дијете од пет мјесеци, коме су усташе 
биле отсјекле главу. Мнош људи, жене, а нарочито дјевојке, 
скакали су тада у набујалу и хладну Дрину, само да не би до- 
чекали мученичку смрт под уоташким ножевима.7'’

За вријеме тзв. треће непријатељске офанзиве, која је на 
романијоком подручју трајала од половине априла до половине 
маја 1942. године, поново је цио хоризонт од Јахорине до Јавор 
планине, пламтио у пожарима. Наиме, у оклопу офанзиве, уста- 
ше су поново предузеле ове да доврше ликвидацију српоког на- 
рода у ширем рејону Романије. Осјетивши то народ се покренуо 
у збјегове. Један дио станонништва се нретао у правцу повлаче- 
ња партизанских јединица према Фочи и Шћепан Пољу, а дру- 
ги, највећи дио у правцу Дрине. Пошто Италијани нису дозво- 
лили да збјегови прелазе Дрину у Устипрачи, Међеђи и Више- 
граду, избјеглице су се повратиле у околна села, или су се кре- 
тале у правцу Милошевића и Старог Брода, у нади да ће се на 
тим мјестима пребацити у Србију. Али и овдје су прелази били 
ометани од стране бјелотардејаца који су чували границу. Украт- 
ко, створени су услови да усташе сустижу поједине збјегове и 
врше над њима злочине. У  то вријеме, убијено је само са под- 
ручја рогатичког среза 450 лица, од чега из Борика 96, Козића 
135, Сељана 64, Осова 69, Месића 47. Само из фамилије Ристано- 
вића страдала су 24 члана, а из фамилије Ковачевића 14. чла- 
нова. Осим код Милошевића и Старог брода, тих дана су усташе 
сустигле и бројне збјегове са ширих простора Романије код 
Борика, Бабљака, Сјеверског, Мркоњића, Бранковића, Осова, 
Милковића и ове их ликвидирале. Само у мјесту Суровићима, 
које је припадало Дубској општини, страдало је 44 лица са ро- 
гатичког подручја. Том приликом, убијено је из фамилије Вука- 
шиновић 23 члана, из фамилије Фуртула 17 чланова, из фами- 
лије Рацковића 13 чланова и из фамилије Рађеновића 13 чла- 
нова.'7

И док се у источној Босни, јужно од Зворника, све до Фоче 
и Шћепан Поља, опроводио, путем физичке ликвидације људи, 
жена и дјеце, чисти геноцид над орпоким народом, дотле је сје- 
ворно од Зворника према Бијељини, вођена друга политика, 
које се у крајњем циљу, ипак оводила на исто. Заправо, радило 
се о томе да су оружане онаге НДХ, и то не у лицу усташа, већ 
домобрана, тјерале српоки нарад да обиљежава на свечан начин 
годишњицу постојања НДХ и да се одриче своје припадности 
српској држави и орпству. Тако је на примјер, надпоручник Јо- 
сип Пресечки, заповједник 1. сатније 5. бојне Војне крајине, из- 
вјестио предпостављену му каманду да је 10. априла имао саста- 
нак са орпским народам у мјесту Козлук. „Ту сам обавијестио 
припаднике српске православне цркве о законокој одредби о

АВИИ — НДХ, 57/12-6, к-312. 
77 С. Рацковић, у штампи.
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оснутку Хрватске правоелавне цркве и одржао им патриотски 
говор . . . Након што сам им првдочио користи које им пружа оза 
законска одредба, позвао оам их да се јавно изјасне, да ли су 
опрвмни да се заувијек одрекну оваке вашске везе са српском 
православном црквом, као и политичких веза са српоком држа- 
вом. Кад су сви присутни једноглаоно изјавили да се свих тих 
веза одричу, упитао сам их да ли су зољни да поштују хрватску 
православну цркву. Једногласни усклик —  хоћемо и живио По- 
главник др Анте Павелић, био је одговор на моје питање. Сама 
приредба снимљена је свјетлоснимцима, а присуствовало је око 
500 особа. Послије подне посађена је пред школом у Шепку 
споменлипа Погла|ВНИка др Анте Павелића."7,4

У трећем рејону источне Бооне —  у Тузли и широј око- 
лини, појавило се треће чудо, кобно за српски народ на овим 
проеторима. Наиме, на подручју велике Жупе Усора и Соли, 
формирана је, крајем 1941. и почетком 1942. године, својеврсна 
врста уеташке лешје под називом —  Добровољачка легија На- 
родног устанка. На челу јој је био Мухамед Хаџиефендић, трго- 
вац из Тузле. Пмала је 5000— 6000 људи расутих по разним му- 
слиманеким селима, којима је дато наоружање и нешто опреме. 
Формиране су разне територијалне јединице под мотивацијом 
да бране овоја села од четника, али у стварности су се претво- 
риле у најординарније пљачкашке банде које су отимале из су- 
сједних српских села покретну и непокретну имовину и побиле 
на хиљаде људи. Навешћемо само неке примјере из којих се то 
јасно види. Осмога фебруара, убијени су од стране Хаџиефенди- 
ћевих легионара: Драгић Цвијетин Димитрин из Пожарнице, Си- 
меуновић Немања Марков из Пожарнице, Ђујић Стоја жена Ви- 
дакова из Пожарнице, Ђујић Станко Николин из Пожарнице, 
Ђујић-Савић Ристо из Колимера, Пајић Тошо Костин из Коли- 
мера, Драгић Милорад Стојанов из Пожарнице, Драгић Јово Сто- 
јановић из Пожарнице, Драгић Перо Тришин из Пожарнице, Дра- 
гић Василије Јовин из Пожарнице, Драгић Стево Цвијетинов из 
Пожарнице, Теромановић Мико из Колимера, Теромановић Или- 
ја из Колимера, Михаиловић Томо Симин из Колимера, Бабић 
Живан из Колимера, Михаиловић Јово Симин из Колимера, Те- 
шић Илија звани Ико из Потраши.'"

Од 2— 5. ацрила, исте године, убијени су: Мркоњић Јока, 
жена Живанова из Цвиљевине код Тузле, Мркоњић Милан из 
Цвиљевине, Мркоњић Невенка из Цвиљевине, Стојановић Ружа, 
кћи Миланова из Цвиљевине, Стојановић Пајо из Цвиљевине, Си- 
мић Драго из Цвиљевине, Тошић Јованка из Цвиљевине, стара 16 
година, Мркоњић Вида Маркова, стара 10 година, Ђурић Зорка 
Михаилова из Колимера, стара 16 година, Ђурић Ђорђе Михаи- 
лов из Колимера, стар 13 година. Припадници Хаџиефендићеве

78 АВИИ — НДХ. 7/2-1, и 7/2-2, к-76.
79 АВИИ — НДХ, 12/8-10, к-69.
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летије, правили су честе попаде из Тузле и дру-гих пунктова 
пдје су имали своје јединице, у разна српска села, посебно у 
Пожарницу, Колимер, Цвиљевину и Потраш, одакле су одго- 
нили бројну стоку, а становнике убијали или одводили у Тузлу.м’

У  долини Спрече, нарочито су страдала српска села Дуб- 
ница, српска Калесија, Рајинци и Јегињов Луг у којим селима 
је побијено цјелакупно становништво које није претходно по- 
бјегло. У  једном извјештају из априла 1942. године се каже: 
„На 5. ожујак ове године, логионари Народног устанка иззршили 
су акцију чишћења под вођством Бегана Ферхатовића из Кикача. 
Легионари су зашли у село Дубницу, побили према мишљењу 
свједока 25 жена и дјеце, а прома извјешћу поручника Сузака 
150 особа. Остали сви су се од кућа разбјежали тако да је Дуб- 
ница потпуно остала пуета. Све кућанство које је било прео- 
стало након одвођења мушкараца у логоре и након убијства, 
пребјегло је побуњеницима а остале су оамо 2— 3 старе жене . . . 
Након извршених горњих убијстава, легионари су почели одво- 
дити говеда, коње, те живежне намирнице и то на дан самс 
акције 5. ожујка, а сутрадан довели су своју родбину те су за- 
једнички односили све до чегас у стигли. Дубницу су потпуно 
опустошили“ .81

Слична судбина задесила је и бројна арпска села широм 
источне Босне, а нарочито она која су била у додиру са већич 
муслиманским селима као и она која се нису гтретходно, на ма 
какав начин наоружала. У  архивама ттостоје разни документи 
који о томе подробно говоре.

Из свега што је изложено произилази да злочини над Срби- 
ма и Јеврејима у источној Босни нису била никаква спорадична 
појава или евентуална тренутна „освета“ за изгинуле војпике 
у оружаним акцијама према устаничким територијама, већ, при- 
је свега, омишљени план да се споменуто цивилно станоништво 
на овим просторима потпуно затре. На овакав закључак упућује 
нас конкретно шшашање окупатора и усташа према Србима и 
Јеврејима још прије избијања устанка, када су многи припад- 
ници ових народа једноставно купљени из својих кућа, радњи, са 
њива, путева и тјерани на присилан рад, затворе, концентрацио- 
не логоре или одмах убијани. Чињеницу што у источној Босни 
немамо одмах по окупацији и уопостави НДХ, онако масован 
покољ као на примјер у Херцеговини или Босанској крајини, 
не смијемо тумачити никако благошћу новота режима, већ прије 
свега његовом немогућношћу да свугдје и у исто вријеме спро- 
веде своје геноцидне планове. Сама чињеница да источну Босну 
настањују, углавном, Срби и Муслимани, била је за усташе и 
њихове планове отежавајућа околност, јер је требало нешто 
више времена да се и Муслнмани стпве у већем броју у службу

80 Исто.
81 АВИИ — НДХ, 37/1-5, 219.
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НДХ и употријебе за геноцидне акције против овојих комшија 
Срба и Јевреја. Да су усташе у томе имале успјеха, потврђује, 
између осталог, и овај рад. Многа орпска дјеца, мајке и недуж- 
ни људи, нису дочекали своје зрело доба и старост, јер су их 
лишили слободе и убили управо комшије Муслимани. Све приче 
и покушаји послијератне политике, па и историографије, да то 
замаокирају „објашњењем11 да се не ради о усташама-комшија- 
ма, него о довођењу кољача са стране, падају у воду лред суро- 
вом стварношћу, да су уораво „домаћи елементи“, били, у нај- 
мању руку, саучеоници у бројним злочишша над Србима и Јев- 
рејима. На неким просторима, као на примјер у долини ријеке 
Опрече и око Тузле, сауче'аништво усташке легије Мухамеда 
Хаџиефендића је прерастало у правога носиоца геноцидних ак- 
ција над околним српским становништвом.

Оно што окупатору и усташама није пошло за руком да 
постигну на геноцидном плану ли-квидације Срба и Јевреја у 
источној Босни до средине љета 1941. године, потрудили су се 
да то остваре у зиму и прољеће 1942. када су довели на ово 
подручје тзв. „црну легију" Јуре Францетића која је системат- 
ски уништавала српски свијет. Томе питању, управо, је и посве- 
ћен највећи дио овога рада.

Б1Е УЕНВНЕСНЕИ АИ 5ЕНВЕМ БКО ЈЕШЕН Ш ВОБШЕИ 
Ш БЕИ ЈАНКЕИ 1941/42

2 и 8 а т т е п Г а 5 и п 8

Баз Тћета — В1е Уегћгесћеп ап Зегћеп ипс1 Јис1еп т  ОзГћозп1еп т  
деп Јаћгеп 1941/42, ше1сће сће ЈеиГнсћеп ОккирапГеп ипЈ сће ТЈзГазсћа АпГе 
РамеИсз уегићГ ћаћеп, -игигИе ћЈзћег п1сћГ везотЈегГ ћећапћеН. 1п сћезег 
ЗГисће тоигде Иег Уегзисћ ипГегпоттеп, аиГ Сгипс! 2аћ1ге1сћег ћ1зГог1зсћег 
ОиеПеп ипГегзсћ1ес!Исћег Ргоуешепг (Ие Егзсћетипвеп, Иеп ХЈтГап§ ипИ 
СћагакГег сИезег Уегћгесћеп 1П е т е т  с1ег Сгеп2§ећ1еГе 1п Возтеп-Негге- 
§олу1па аиГ2иге1§еп.

Аиз а11ет, шаз т  с1ег ЗГисИе ап§еГићгГ ш1гИ, §ећГ ћегуог, ИаВ сИе 
Уегћгесћеп ап Иеп Зегћеп ипИ ЈиИеп 1941/42 т  ОзГћозп1еп ке1пег!е1 зрогасИ- 
зсће Егзсћетип§ оИег е1п еуепГиеП тотепГапег »Уег§е1Гип§закГ« етге1пег 
1ока1ег Коттапс1еиге, Иегуог§егиГеп Иигсћ Иеп Тос! у о п  ЗоШаГеп, ше1сће ће1 
ћедааГГпеГеп Акћопеп §е§еп АиГзГапсћзсће итз Бећеп катеп, зогкЈегп ећег 
е1п шоћ1 ићег1е§Гег Р1ап гуаг, и т  сће §епаппГе 2т1ћеуб1кегип§ 1п сћезеп 
Се§епс1еп уо1ћ§ аизгигоГГеп. АиГ е1пе зо1сће 5сћ1и13Го1§егип§ уегше1зеп п1сћГ 
пиг гаћкеГсће игзргип§ћсће СЈиећеп (УегГи§ип§еп, Апогс1пип§еп и.а.) зоп- 
(Јегп аисћ Ваз копкгеГе УегћаИеп ћез (ЈеиГзсћеп ОккирапГеп ипсЈ ћег ТЈзГа- 
зсћа §е§епићег ћеп 5егћеп ипс! ЈшЈеп ћеге1Гз у о г  Аизћгисћ сЈез АиГзГапћз, 
а1з у1е1е Ап§ећог1§е сћезег Уо1кег е1пГасћ аиз пћгеп Наизегп, БасЈеп, уоп 
сЈег 5ГгаВе, аиГ \Џе§еп, аиз НбГеп ипсЈ уоп Ее1сЈегп аћ§еГићгГ ипсЈ гиг 
2шап§загће1Г §егшип§еп т  СеГап§тззе ипсЈ Ба§ег §езГескГ осЈег ап ОгГ ипсЈ 
5Геће §еГоГеГ етигбеп. Б е т  тоагеп ћезошЈегз ге1сће ипћ е1пГ1иВге1сће Рег- 
зопеп аиз§езеГ2Г, аћет уогап РпезГег, Баћгег, НапсИег ипћ ап§езећепе 
БапсГиПгГе.
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Б1е Та1засће, ћаВ ез 1П ОзФозшеп §1е1сћ пасћ (Зег ВезаЗгипв Ји§о- 
з1аш1епз ипћ с!ег Сгипс1ип§ ћез ТЈпаћћап§18еп ЗЗааЗез КгоаНеп к ете  Маз- 
зепћ!и!ћас1ег §аћ \*/1е 2 .В. т  с!ег Нег2е§о\ута ос1ег т  (1ег Возапзка Кгајта, 
сЗагГ ке1пезГа11з тН  етег  ЗапПтиНекеИ ћез пеиеп Ке§1тез §е(3еи1е1 шег- 
с1еп, зопћегп т  егзГег 1лше тН  сЗег ТЈптбеНсћкеН, баВ ез ићегаН ипб тиг 
§1е1сћеп 2еН зете Р1апе без Сепог1бз геаћз1ег1. А11ет бег ХЈтзЗапН, ба!5 
ОзЗћозтеп уогш1е§епб уоп Зегћеп ипб МизНтеп ћезЈебеН 131, зЗеШе Гиг 
сНе ЗЈзЗазсћа ипб Шге Р1апе е т е  Вагг1еге баг, ба з1е тећг 2еН ћеапзрги- 
сћ!еп, и т  сНе МизНте т  §гоВег 2аћ1 т  беп ОЈепз! без 1Јпаћћап§1§еп 
ЗЗааЗез КгоаНеп ги зЗеПеп, ипб Гиг б!е ВебигГп1ззе пасћ АкНопеп с1ез Сепо- 
гМз §е§еп 1ћге Иасћћагп б1е Зегћеп ипб Јибеп ги §еш1ппеп. БаВ Н1е 
ХЈзЗазсћа с1апп ЕгГо1§ ћаИеп, ћезНШ§1 ипЗег апбегет аисћ б1езе ЗЗисНе. 
У1е1е зегћјзсће ипН јисНзсће К тбег, МиНег ипб ипзсћи1с11§е Мепзсћеп ег1ећ- 
1еп п1сћ1 1ћге геНеп Јаћге ипс! Шг АНег, ба з1е §егаће уоп Шгеп Иасћћагп, 
беп МизНтеп, Шгег Рге1ћеИ ћегаић! ипб §е!б1е1 тоигбеп. А11е Сезсћ1сћ1еп 
ипб ЛЈегзисће бег Касћкг1е§зро1Шк, ја аисћ бег Шз1опо§гарћ1е, баз тН  
бег »Егк1агип§« ги уегЈизсћеп, ез ћапсНе зшћ шсШ и т  Иасћћагп, Ше ТЈзХа- 
зсћа и/агеп, зопбегп и т  Мбгбег, б1е у о п  АиВеп катеп, Га11еп ап§ез1сћ1з 
с1ег §гоћеп КеаШа! Шз \ЛЈаззег, бег гиГо1§е §егабе »етће1т1зсће Е1етеп1е: 
ги т1пбез1 ТеПпећтег 1П гаћНешћеп ЛЈегћгесћеп ап беп Зегћеп ипб Јибеп 
шагеп. 1п тапсћеп Сећ1е1еп, и.пе г.В. 1т  Е1иВ1а1 бег Зргеса ипб и т  Тиг1а 
ишгбе б1е 1Јз1азсћа-Ее§1оп ип1ег Мићатеб НасШеЈешНс ги е т е т  лиаћгеп 
Тга§ег у о п  АкНопеп без СепогШз ап бег НогН§еп зегћ1зсћеп Веуб1кегип§.

Оаз, и/аз б е т  Оккирап!еп ипб беп 1Јз1азсћа ће1 бег 1лцшб1егип§ бег 
Зегћеп ипб Јибеп 1941 т сћ ! §е1ап§, иег\и1гкНсћ!еп з1е т  §гоВет МаВе 1т  
РгићНпе ипб З о тте г  1942 ипб зра!ег ћ1з 1945.

Сегабе бигсћ б1е МеШобеп, бје т  б1езег 31иб1е ћезсћг1ећеп зтб , 
и/игбе б1е 2аћ1 бег зегћјзсћеп ипб јиб1зсћеп Веиа1кегип§ т  Возтеп-Негге- 
§оилпа иегг1п§ег1, \иаз јп бег Насћкг1е§32еН ги игезсћ1ебепеп Керегкиз- 
зшпеп Гићг1е, б1е ћ1з Ш ипзеге Та§е гешћеп.
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