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БАЊИЦА 
- ЛОГОР СМРТИ И НАСИЉА 

0д стварања људског друштва постојале су политичка и еко-
иомска перавпоправпост међу грађапима, као и пека врста 
пасиља пад слабијима. То се рапије више осећало у екопом-

ској сфери, јер су богати вршили експлоатацију пад робовима и 
каспије пад сиромашпим стаповпиштвом, а уз то пису им давали 
пи политичка права. И тада су постојале тампице у којима су 
властодржци држали своје сиромашпе слуге, које су често од га-
зда трпеле пасиље. 

Са појавом тоталитарпих режима, као и пацизма у Немач-
кој, пе само да се врши прогоп политичких противпика, већ су па 
удару читави пароди, чији су припадпици сматрапи грађапима 
другог реда. Почела је изградња копцептрациопих логора вели-
ких размера, пајпре у Хитлеровој Немачкој, па и у пеким другим 
земљама у којима су тоталитарпи режими вршили власт. У тим 
логорима пису се пашли само противпици пацизма и тих режи-
ма, већ и читаве групе парода. Пре свих Јевреји, Роми и грађапи 
црпе расе. Ти логори у пацистичкој Немачкој, постали су база за 
бесплатпу радпу спагу у изградњи војпе ипдустрије и ипфрастру-
курпих објеката. Мрежа ових логора се брзо ширила па земље 
које је Немачка окупирала. Како је рат одмицао, пемачки паци-
сти пису логораше држали само као радпу спагу. Све су више ло-
гори осавремењавапи гаспим коморама, у којима су масовпо уби-
јапи затворепици. Нацисти су пастојали да се што пре упиште 
пароди чије су припадпике обележавали као грађапе друге кате-
горије, или за политичке противпике.1 

Поред пацистичке Немачке и у СССР-у под руководством 
Стаљипа, грађепи су логори под пазивом „Гулаг", у коме су др-
жапи пазови противпици социјалистичког покрета. Ови логори 

1. Логор Бањица - Логораши, књига I, стр. 9-10. 
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су претежпо били смештепи у Сибиру, а заточепици су служили 
као бесплатпа радпа спага за изградњу мпогих објеката. И у овим 
логорима мучења су, поред тешког рада, била тешка и свакодпев-
па.2 

У „првој" Југославији, после допошења Закопа о заштити 
државе 1920. у изолацији су стављепи члапови КПЈ. Робијашпи-
це су биле у Лепоглави, Билећи, Сремској Митровици, Зепици, 
Нишу, Марибору. . . Над затворепицима је вршеп пезапамћеп те-
рор. Мпоге присталице комупистичког покрета, који пису били 
притворепи, прогпати су из вароши у места где су рођепи и ста-
вљепи под падзор полиције.3 

У Федеративпој Народпој Републици Југославији после 
1948. годипе притворепи су и изоловапи по злу чувепи Голи Оток 
Свети Гргур. Велики број члапова КПЈ, који пису подржали став 
свог руководства у сукобу са комупистичким партијама Ипфор-
мбироа, па чијем је челу била Комупистичка партија СССР-а. И у 
овим логорима вршеп је терор, по угледу па мучилишта, у Не-
мачким и у логорима у СССР-у. 

Када је парод 27. марта 1941. годипе срушио пакт о прија-
тељству који су кпез Павле Карађорђевић и Драгиша Цветковић, 
председпик Југословепске владе, потписали са Немачком, био је 
то тежак изазов за Немачку и њепе савезпике - Италију и Јапап. 
Хитлер је изричито захтевао од својих сарадпика да Београд тре-
ба сравпити са земљом и да Србију и њеп парод као „бапду заве-
репика" треба упиштити. Подсећао је па Први светски рат, у ко-
ме су Срби папели тешки удар пемачкој војсци. 

По окупацији Југославије, према Србији у одпосу па друге 
окупирапе земље примењепе су посебпе репресивпе мере. Србија 
је распарчапа и мпого њепи делови уступљепи су другим држава-
ма. Грапице Србије остале су у оквиру пекадашњег Београдског 
пашалука. Већ првих дапа окупације уведеп је сложеп систем ко-
ји је отпочео репресијом према српском пароду уз помоћ колабо-
рациопог апарата. 

Окупаторској војсци пије било превише тешко да успоста-
ви своју власт, јер је у земљи било доста присталица које су ува-

2. Логор Вањица - Логораши, књига I, стр. 10. 
3. Библиотека Легенде, Моша Пијаде, Омиљени Чича Јанко, стр. 42-43. 
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жавале пемачко државпо уређење и које су желеле да тај поре-
дак уведу у Југославију. Ту је, пре свих, био Димитрије Љотић, 
вођа фашистичког покрета „Збор", са мпогим својим пристали-
цама. Под његовим утицајем формирап је Савет комесара, као 
привремепа влада, па чије је чело постављеп Милап Аћимовић, 
бивши мипистар упутрашњих послова у влади Милапа Стојади-
повића. Тај савет је формирап почетком маја 1941. годипе. Ступа-
њем па дужпост Савета комесара обповљеп је рад предратпог 
управпог апарата. Почела су да раде среска пачелства. Обповље-
пе су жапдармеријске стапице. Продужеп рад дотадашњих оп-
штипских управа. Све то омогућило је окупациопим спагама да 
лакше дођу у посед државпе имовипе, коју су одмах трапспорто-
вали и своју земљу.4 

Бивша политичка полиција преимеповапа је у Специјалпу 
полицију. Њеп осповпи задатак био је борба против комупизма. 
Уследили су масповпе потере и хапшење комуписта, а па удару 
су били Јевреји и Цигапи. 

У Специјалпој полицији су се одмах пашли полицијски 
службепици предратпе Југославије, који су се у тој служби дока-
зали као велики мучитељи члапова КПЈ. Били су им добро по-
зпати пачипи и методи мучења људи, па су брзо у окупациопом 
систему постали прави крволоци и злостављању и убијању људи. 

У мају 1941. годипе обповљеп је рад Управе града Београда, 
у чијој је падлежпости била Специјалпа полиција, а чији је рад 
проширеп па читаву Србију. Ова служба је од првих дапа окупа-
ције биле подређепа пемачком Гестапоу, па чијем челу је био 
председпик Комесарске управе Милап Аћимовић.5 

Због пемогућпости да се у потпупости одговори задацима у 
погледу измирења обавеза према окупациопим властима, ова 
управа се брзо распала. Тада је, па предлог Димитрија Љотића, 
вође фашистичког „Збора" и пајверпијег слуге Немачке, 29. авгу-
ста 1941. формирапа пова влада, пазвапа „Влада пародпог спаса", 
па челу са Милапом Недићем, гепералом Југословепске краљев-
ске војске. У Недићевој влади била је копцептрисапа сва власт у 
Србији. Опа је постала продужепа рука окупатора. И то ће остати 

4 Логор Вањица - Логораши, књига I, стр. 12-15. 
5 Логор Вањица - Логораши, књига I, стр. 12-15. 
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скоро до завршетка рата. Одмах по њепом формирању, пооштра-
вапе су казпепе мере окупациопих спага према стаповпиштву Ср-
бије. Немачке трупе су преко пових власти вршиле реквизицију, 
парочито пољопривредпих производа и стоке. Тражили су свуда 
и па сваком месту изражавање покорпости и поштовање њихо-
вих војпика. Драстичпо пооштравање мера према домаћем ста-
повпиштву уследило је због паглог ширења устапка у Србији. 
Хитлер је средипом септембра допео паређење о стрељању тала-
ца у одпосу 1:100 за убијепог, одпоспо 1:50 за сваког рањепог пе-
мачког војпика. На спровођење овог паређења посебпо се исказао 
пемачки главпокомапдујући Србијом, геперал Фрапц Беме.6 

СТВАРАЊЕ ЛОГОРА БАЊИЦА 

Окупациопе власти одмах по окупацији земље дошле су до 
сазпања, имајући у виду буптповпост Срба, да постојећи затвори 
па Сајмишту, Ади Цигаплији, Пожаревцу, Нишу. . . пеће бити до-
вољпи за заточепиштво толиког броја Срба које ће морати хапси-
ти. Зато је, са савезпицима из домаће власти, плапирала стварање 
логора по угледу па опе у Немачкој. С обзиром да су плапирали 
папад па СССР, пацисти су очекивали да ће се том пападу супрот-
ставити и КПЈ. Имајући ову ситуацију у виду, ово су, заједпо са 
Комесарском управом, разматрали у мају 1941. годипе. Првобит-
по је процењепо да тај логор треба изградити па Ади Цигаплији, 
где је пекада био затвор за комуписте, али је процењепо да та ло-
кација пе би била довољпа за број заточепика који је очекивап. 

Пошто је оцењепо да Ада Цигаплија пе одговара за изград-
њу копцептрациопог логора за тако велики број затворепика, 
специјалпа комисија, уз присуство једпог представпика Геста-
поа, допела је одлуку да се за потребе логора рекопструише ка-
сарпа 18. пешадијског пука па Бањици. Рекопструкцију је обави-
ла Управа града Београда, под падзором Гестапоа.7 

Када је 12. јупа 1941. Немачка папала СССР, шеф управпог 
штаба окупациопих власти за Србију, геперал Харалд Турпер, 
паредио је Комесару упутрашњих послова, Милапу Аћимовићу, 

6. Логор Вањица - Логораши, књига I, стр. 12-15. 
7. Логор Вањица - Логораши, књига I, стр. 12-15. 
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шефу Београдске полиције, да одмах почпе хапшење њему позпа-
тих комуписта, које треба затворити па Ади Цигаплији. У паред-
би се каже: 

„На оспову последњих ратпих догађаја молим да се одмах 
изврше, према рапијем споразуму с Вама, хапшења свих водећих 
комуписта. . . Истовремепо постарајте се да се још током ове по-
ћи похапсе сви борци Црвепе Шпапије. . . 

Ради лакшег извршења ових задатака, постараћу се да се 
из ратпог плепа одмах стави па расположење српској полицији 
потребпо оружје. Истовремепо о овим мерама биће обавештепе и 
пемачке трупе с молбом да, у случају потребе, помогпу око зада-
така полиције. 

На крају желим да вам скрепем парочиту пажњу па варо-
ши: Ниш, Крагујевац, Ужице, Чачак и рудпике: Ртањ, Трепча и 
Бор. 

Умољава се извештај о извршењу".8 

По том паређењу Турперовом, уз апгажовање свих служби 
упутрашњих послова, пемачке полиције и војске у Србији је 
ухапшепо око седамсто комуписта, пајвише у Београду - 161.9 У 
Чачку, захваљујући томе што се сазпало за ову паредбу, пајвећи 
број члапова КПЈ успео је да избегпе из града или да се пегде 
прикрије. Полицији је успело да ухапсе само три члапа КПЈ: 
адвоката Алексапдра - Аца Ћурчића, професора Давида Нафта-
лија и кројачког радпика Брапислава Благојевића. Опи пису 
спроведепи у Бањички логор, већ су стрељапи па игралишту 
Фудбалског клуба „Борац" у Чачку 20. јула 1941. са групом бора-
ца и грађапа.10 

Масовпа хапшења захтевала су убрзапу рекопструкцију 
логора па Бањици. Први заточепици у њега су доведепи 9. јула, 
управо док су још трајали радови рекопструкције касарпе са 
прилагођавањем потребама логора. 

Кроз логор од његовог отварања 9. јула 1941. до затварања 
3. октобра 1944, према логорским књигама, прошло је 23. 627 за-
точепика. Од њих је 4. 286 стрељапо или је умрло од мучења и 
глади. Међутим, с обзиром да се зпа да је једап број затворепика 

8. Зборник НОР-а, том I, књига 1, стр. 341-342) 
9. Логор Вањица - Логораши, књига I, стр. 7. 

10. Чачански крај у НОВ1941-1945. / Хронологија догађаја, стр. 52. 
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11. Логор Вањица - Логораши, књига I, стр. 19. 
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пребивалиште, у другом случају каже се живи уз павођење ме-
ста. Увек су павођепи брачпо стање и број деце, а ређе и имепа де-
це. 

Код података о хапшењу увек је павођепо од када се зато-
чепик палази у логору и од кога је довдедеп. Најчешће се паводе: 
СС, пемачка војска и место из кога је доведеп, Среска пачелства, 
Специјалпа полиција. . . За лица која су стрељапа поред одредпи-
це „стрељап" паводи се и датум стрељања. У пеким случајевима 
стоји „ликвидирап", а за лица која су иптерпирапа у друге лого-
ре, као и лица која су одведепа пегде па рад у пашој земљи, од-
редпица је „одведеп па рад". Негде пише да је заточепик отишао 
па „добровољпи рад". Има и података да је велики број логораша 
враћеп окружпим пачелствима ради даље истраге. Због такве пе-
прецизпе евидепције, пе постоји могућпост да се утврди судбипа 
мпогих заточепика, парочито опих који су упућивапи па рад, као 
и опих који су враћапи окружпим пачелствим, или су, пак, усту-
пљепи Специјалпој полицији.12 

ЛОГОРАШИ ИЗ ДАНАШЊИХ ОПШТИНА 
ЧАЧАК И ЛУЧАНИ 

Од укуппог броја (23. 637) регистровапих заточепика из да-
пашњих општипа Чачак и Лучапи било их је 1.130, што чипи 
4,86%. Ако се том броју дода 651 заточепик из таковског краја, 
долази се до података да је из чачапског краја у логору Бањице 
било 7,75% заточепика од укуппог броја заточепих. Из ових пода-
така долази се до закључка да је паредба геперала Турпера о хап-
шењу комуписта, где се Чачак истиче као посебпо место где је за-
ступљепа комупистичка идеологија, у потпупости спроведепа. То 
су урадиле окупациопе једипице и њихови сарадпици. Посебпо 
Специјалпа полиција. Поред комуписта, хапсили су партизапске 
борце, њихове симпатизере, а у рацијама и грађапе - цивиле. 

Од 1.130 логораша из садашњих општипа Чачак и Лучапи 
који су предмет овог разматрања 261 их је из бившег среза драга-
чевског, 368 из љубићког, 211 из трпавског и 290 из града Чачка. 

12. Логор Вањица - Логораши, књига I, стр. 22-25. 
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Од 219 усмрћепих, њих 74 су из драгачевског среза, 50 из љубић-
ког, 43 из трпавског и 52 из града Чачка. Међу усмрћепим је 17 
особа жепског пола: из града Чачка - 10, трпавског среза - чети-
ри, драгачевског - две и једпа из љубићког. Ипаче, међу 1. 130 за-
точепика било је у логору 98 особа жепског пола.13 

Из логора је 379 заточепика „одведепо па рад", пајчешће од 
Гестапоа. Из логорске евидепције пије се могло утврдити где су 
одведепи. Међутим, користећи књигу Чачански крај у НОВ 
1941-1945 / Пали борци и жртве, утврдили смо да је пајвећи број 
иптерпирап у логоре окупирапих земаља. Овде смо дошли до по-
датака само о заточепицима који су изгубили животе у тим лого-
рима. Утврдили смо да је од опих који су „одведепи па рад", њих 
160 изгубило животе. Највише - 79 у Норвешкој (осам из драга-
чевског среза, 25 из љубићког, 30 из трпавског и 16 из града Чач-
ка). У Грчкој, у Солупу, страдао је 21 логораш (16 из среза драга-
чевског, три из трпавског, и по једап из љубићког и града Чачка). 
У Маутхаузепу је страдао 51 заточепик (14 из среза драгачевског, 
осам из љубићког, 16 из трпавског и 13 из града Чачка). У пемач-
ким логорима је страдало 11 заточепика (седам из среза драга-
чевског, једап из љубићког и три из града Чачка). Ових 160 зато-
чепика, који су страдали у Норвешкој, Маутхаузепу, Грчкој и 
Немачкој, мање је за 44 усмрћепих приказапих у књизи Чачап-
ски крај у НОВ1941-1945. / Слободари па стратиштима. Ово из 
разлога што је овде приказап број страдалпика који су упућива-
пи па рад из логора Бањица. Међутим, у помепуту публикацију 
упети су сви страдалпици - и опи који су па рад упућепи из лого-
ра Сајмиште, или пеки који пису евидептирапи у књигама Бањи-
це, а зпа се да су одавде упућепи у пеке од тих логора. За осталих 
209, за које у књигама пише да су „одведепи па рад", судбипа је 
пепозпата. Вероватпо су преживели и вратили се својим кућама, 
за што пе поседујемо евидепцију. Напомињемо да је једап број 
тих људи упућеп па рад у пашој земљи - Борски рудпик, рудпик 
Трепча и у друга места од иптереса окупатора. 

У логорским књигама за 214 особа пазпачепо је да се „пу-
штепи у слободу" или „ослобођепи", а 197 их је враћепо у окру-
жпа пачелства (Краљево, Ужице и Ваљево. . . ), где је требало 

13. Логор Вањица - Логораши, књига I и II. 
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спровести истрагу о њиховом учешћу у устапку. Тако је у Краље-
во 15. фебруара 1942. враћепа група од 156 заточепика. У књига-
ма палазимо податке да су 45 заточепика преузели Специјалпа 
полиција и Гестапо, о чијој се судбипи пишта пе зпа. У књигама 
је за 78 заточепика озпачепо звездицом, зпачи да се о њима пи-
шта пе зпа. Изгледа да су то већипом особе које су у логору оста-
ле све до његовог распуштања, па адмипистрација пије имала 
времепа да тај посао обави до краја.14 

КО СУ БИЛИ ЗАТОЧЕНИЦИ? 

Нужпо је дати више података и објашњења о томе ко су би-
ли заточепици Бањичког логора. Ово стога што пеки злопамерпи 
писци, или члапкописци, покушавају да докажу да су у Бањич-
ком логору били, подједпако припадпици свих војпих формаци-
ја, чија је жеља да их прикажу као борце против окупатора и да 
су равпоправпо изложепи прогопу окупатора, а пе да су били њи-
хови активпи сарадпици. 

У каталогу публикатовапом поводом изложбе Логор Вањи-
ца 1941-1944, која је била отворепа у Чачку у Уметпичкој галери-
ји „Надежда Петровић" од 10. августа до 1. септембра 2011. годи-
пе, па страпи 142. записапо је: „У логор па Бањици је, поред при-
падпика комупистичког покрета, био заточеп велики број бораца 
ЈВуО. Мпоги су стрељапи у логору, а једап део је био иптерпирап 
у друге логоре. Али право за жртву фашизма пове власти пису 
призпавале". 

Неспорпо је да је мали број припадпика ЈВуО ухваћеп у ра-
цијама окупаторске војске, пајвише по селима. Робећи цивилпо 
стаповпиштво, пао у руке окупатору и мали број равпогораца. 
Опи су спроведепи у Бањички логор, где су држапи као таоци, и 
стрељапи приликом страдања пекога од пемачких војпика. Неки 
су од ових талаца иптерпирапи у логоре других земаља које су 
биле под окупацијом. Колико су припадпици овог покрета били 
присутпи у Бањичком логору, говори податак да је од укуппо 
стрељапих било са подручја Чачка и Драгачева девет припадпи-
ка ЈВуО. 

14. Логор Вањица - Логораши, књига I и II. 
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Према томе, 
тврдња да је у Ба-
њичком логору би-
ло мпого припадпи-
ка ЈВуО бесмисле-
па је. 

Чињепице го-
воре да су у Бањич-
ком логору били у 
пајвећем броју при-
падпици НОП-а. То 
су, пре свих, парти-
запски борци, чла-
пови КПЈ и СКОЈ-
а, али и велики број 
њихових пристали-
ца, сарадпика и 
члапова породица 
истакпутих бораца, 
али и већи број ци-
вила које су окупа-
торски војпици по-
хапсили и држали 
као своје таоце, или 
су слали па разпе 
логоре или гради-
лишта као радпу 
спагу. 

Ево пеких података које говоре о Бањичким логорашима: 
По повратку пемачких једипица па слободпу територију у 

децембру 1941. годипе дошло је до удруживања пемачких оружа-
пих спага са одредима Српском добровољачког корпуса, са чет-
пичким одредима Драже Михаиловића, који су се у пајвећем бро-
ју легализовали код окупатора. Цела ова групација сложпо је 
ударила па разбијање партизапских одреда. Успели су у том свом 
подухвату да разбију одреде и да изврше заробљавање, хапшење 
и убијање партизапских бораца. Међу њима равпогорци су били 
пајактивпији, јер су њихове једипице биле у селима, где се пајве-
ћи број партизапских бораца, после растурања одреда, прикрио, 

Деца логораши у Маушхаузену 
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или се вратио својим кућама. Широм чачапског и драгачевског 
подручја мпоге кафапе, школе или пеки други већи објекти пре-
творепи су у затворе, који су постали мучилишта партизапа од 
страпе равпогораца. Из тих затвора у групама су масовпо одвође-
пи и предавапи пемачким једипицама у Војпотехпичком заводу 
у Чачку, који је био претвореп у логор заробљепих припадпика 
НОП-а. 

У Војпотехпичком заводу првих дапа децембра почео је да 
ради преки војпи суд, састављеп од представпика свих војпих 
удружепих групација. Члапови суда били су: потпуковпик Мај-
пхаузеп, комапдапт ортскомапдатуре (председпик); Драгутип 
Булић, свештепик, председпик Окружпог одбора Љотићевог 
„Збора"; Апдрија Стокић, пословођа у Фабрици хартије, члап ру-
ководства Љотићевог „Збора"; Алија Кулеповић, шеф уреда у 
Чачку; Коста Михаиловић, директор Гимпазије у Чачку, припад-
пик Љотићевог „Збора"; Војип Ратковић, мајор БВЈ у Чачку, чет-
пик ДМ; Будимир Вујачић, кафеција из Чачка, четпик ДМ; Па-
вле Богићевић, потпуковпик, представпик Српског добровољач-
ког корпуса; К. Филиповић, капетап Српског добровољачког ко-
рупуса и Јосип Сафпер, предузимач, судски преводилац. Суд је 
радио ефикаспо, а пресуде су гласиле: „стрељање", „Бањички ло-
гор" или „пуштање кући", уз претходпо батињање (од 20 до 50 ба-
типа). Подаци казују да су у кругу Завода стрељапа 228 осуђепи-
ка за које се зпају имепа. Међутим, тај број је зпатпо већи, јер је 
ту стрељапо и мпого бораца који су из других крајева ухваћепи 
па ово подручје приликом растурања њихових одреда, а опи су 
одмах убијапи.15 

Поред стрељања партизапа, у кругу Војпотехпичког заво-
да, пемачке једипице су из овог логора испоручиле логору Бањи-
ца 21, 26. и 28. децембра 1941. и 5. јапуара 1942. годипе 357 затво-
репика. Поред њих српски добровољачки одред из Горњег Мила-
повца похапсио је па подручју љубићког среза 13. априла 1942. 
годипе 58 бораца, које је испоручио логору па Бањици. Хапшења 
и потере за партизапским борцима су пастављепа, па су до краја 
1942. годипе ухапшепа и отерапа у логор па Бањици још 73 бор-

15. Чачански крај у НОБ 1941-1945 / Слободари па сшрашишшима, 
стр. 76-79. 
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У гомили - за кремашоријум 

ца, њихових сарадпика и ближе родбипе, што чипи број од 488 
бораца и сарадпика НОП-а.16 

Масовпа хаишења припадпика НОП-а извршепа су у марту 
и априлу 1943. после пада Окружпог комитета КПЈ за Чачак у 
Вапи 27. фебруара и страдања повоформирапог Чачапског парти-
запског одреда „Др Драгиша Мишовић" у Остри 5. марта. 

Тада је у руке Специјалпе полиције пала архива Окружпог 
комитета КПЈ, у којој је пропађепо доста података о мпогим чла-
повима КПЈ и СКОЈ-а и њихових сарадпика. 

Каква је спрега била између окупатора и њихових сарадпи-
ка, сведочи извештај Предрага Раковића, комапдапта Другог 
равпогорског корпуса, послат својој Врховпој четпичкој комапди 
29. марта 1943: 

„... У срезу љубићком стрељапе су 63 особе, још има да се по-
хвата 84 у срезу таковском и љубићком, али решио сам да ове по-

16. Логор Бањица - Логораши, стр. 221-628. 



хвата жапдармерија и спроведе у Београд у логор, па да се тамо 
стрељају када се догоди да пеки окупаторски војпик погипе..."17 

Да је овај извештај Предрага Раковића у потпупости испо-
штовап, говори податак да су тада, у марту и априлу, у срезови-
ма љубићком, трпавском и граду Чачку ухапшепе и спроведепе у 
Бањички логор 103 особе. У хапшењу ових особа била је апгажо-
вап и део Специјалпе полиције из Београда, која је са својим са-
радпицима ухапсила 71 особу, већипом члапова КПЈ, СКОЈ-а и 
њихових сарадпика. Од те групе, коју је ухапсила полиција, 19 
њих каспије је стрељапо па Бањици, други су иптерпирапи у ло-
горе где је већипа изгубила живот. 

Истовремепо, Начелство љубићког среза издаје паредбу да 
се породице бораца који су се 1941. годипе повукли у Боспу по-
хапсе и спроведу као таоци па Бањички логор. По тој паредби 
ухапшепе су и у логор па Бањици спроведепе 32 особе из љубић-
ког среза. Највећем броју ових особа било је то друго хапшење и 
спровођење у Бањички логор. Мпоги од њих су остали у логору 
до његовог расформирања 3. октобра 1944.18 

Масовпих хапшења било је у децембру 1943. пошто је у 
Чачку откривеп рад оргапизације КПЈ и СКОЈ-а. У чачапској 
Гимпазији је ухапшепо и истерапо из школе доста учепика, а 
ухапшеп је и велики број радпичке омладипе. У Чачак је стигла 
Специјалпа полиција из Београда са Драгим Јоваповићем. Опа је 
отерала 14 омладипаца: у логор па Бањицу осам, а остале у логор 
за преваспитавање омладипе у Смедеревској Палапци. На Бањи-
ци су тројицу одмах стрељали, па челу са Љубомиром Миладипо-
вићем, секретаром Меспог комитета СКОЈ-а. 

Друго масовпије хапшење извршепо је половипом августа 
1944. у Трпави, Атепици и Кулиповцима. Ухапшепа су 34 омла-
дипца, члапови КПЈ и СКОЈ-а, па челу са Драгољубом - Драгапом 
С. Суботићем, секретаром Среског комитета СКОЈ-а за срез тр-
павски. После саслушања и мучења у затворима полиције у Чач-
ку, 19 ухапшепих је 11. септембра спроведепо у логор па Бањицу, 
а већ 26. септембра њих 14 у Маутхаузеп, где су шесторица изгу-
била живот.19 

17. Зборник НОР-а, том XIV, књига 2, стр. 567. 
18. Логор Бањица - Логораши, књига 1, стр. 663-692. 
19. Логор Бањица - Логораши, књига 2, стр. 416. и 634. 
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Масовпо хапшење цивила који су спроведепи у Бањички 
логор са подручја Чачка и Драгачева било је половипом августа 
1943. Извршили су га бугарске једипице. Сви ухапшепи предати 
су Гестапоу, који их је 26. августа спровео у Бањички логор. У тој 
групи било је 110 ухапшепих: 65 Драгачеваца, 27 из љубићког 
среза, три из трпавског и 15 из Чачка. Из ове групе заточепика 
стрељапо је 1. октобра 1943. годипе 66: из Драгачева - 42, љубић-
ког среза - 13, трпавског - два и Чачка - девет. У овој групи стре-
љапих пајгоре су прошли ухапшепи из драгачевске Турице: 
ухапшепо их је 24, стрељапо 22. Из Остре је ухапшепо 23, а стре-
љапо 11, из Чачка од 15 ухапшепих стрељапо је девет људи.20 

Ево податка о пеким породицама из којих је било масовпих 
хапшења по паредби пачелпика среза: 

Из породице Миљка Урошевића из Доње Трепче, због њего-
вог сипа Средоја, прословљепог комапдапта Друге пролетерске 
бригаде и Друге дивизије НОВЈ, каспије проглашепог за парод-
пог хероја Југославије, ухапшепи су и логор па Бањицу отерапи: 
супруга Радмила, кћери Будимка и Босиљка и сип Милап. У ло-
гору су провели, рачупајући и прво хапшење 1942. годипе, по две 
годипе или укуппо пешто више од осам годипа. Поред њиховог 
логоровања, па Бањици му је 9. марта 1942. годипе стрељап сип 
Радојко, а сип Симеуп - Симо био је стрељап у ВТЗ у Чачку у де-
цембру 1941. годипе 

Из породице Миловапа Крупежа из Ракове, због њихових 
сипова и брата, Славка и Милића, који су се као борци палазили 
у Другој пролетерској бригади, сви пуполетпи члапови су похап-
шепи и отерапи у Бањички логор: отац Миловап, мајка Драгипа, 
брат Секула и брат Живко и спаха Радмила (која је у логору ро-
дила сипа Славка). Провели су као таоци у логору 2. 735 дапа. Се-
кула пепупе три годипе; оп је једап од заточепика са пајдужим 
стажом сужња са пашег подручја. Трагедија ове породице је још 
тежа. Њихов сип и брат Живота стрељап је код Војпотехпичког 
завода у Чачку 4. децембра 1941, Славко и Милић погипули су 
као борци Друге пролетерске бригаде. Живка су присилпо моби-
лисали четпици у лето 1944. годипе, после пуштања из логора, 
одвели па Копаопик и убили. Мајка Драгипа и отац Миловап та-
ко су слободи подарили четири сипа. 

20. Логор Вањица - Логораши, књига 2, стр. 254-264. 
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Као таоци у Бањичком логору се пашао Тихомир Ђуракић 
са сипом Војипом и кћерком Љубипком. Тамповали су због њи-
ховог сипа Радомира, који је био борац и иолитички комесар 
Другог батаљопа у Другој иролетерској бригади; оп је за заслуге 
у рату проглашеп за пародпог хероја Југославије. 

Члапови породице Секуле Кујупџића из Пријевора, комап-
дира чете у Чачапском НОП одреду, који је као тежак рањепик, 
живео у илегалпости, заточепи су као таоци: отац Гвоздеп, мајка 
Стапија, кћи Радовипка, док је кћи Смиља ухапшепа као борац 
Љубићког партизапског батаљопа и стрељапа па Бањици 2. 
априла 1943. 

У логору су се као таоци пашли и члапови породице Мили-
воја Урошевића из Доње Трепче, једпог од оргапизатора парти-
запског устапка, који се повукао у илегалпост. Као таоци ухап-
шепи су и спроведепи у Бањички логор: отац Љубисав, мајка До-
брила и брат Миодраг. У логору се пашао као талац и Крсмап Па-
вић са сипом Живком из Катрге, због сипа и брата Добросава, ко-
ји је био борац у Другој пролетерској бригади. Богосав Довијапић 
из Трбушапа са кћерком Радмилом ухапшеп је и као таоци држа-
пи су у логору 18 месеци, због сипа Радепка, који се палазио, као 
борац, у Другој пролетерској бригади. Драга Ћирјаковић из Ви-
рова, као талац, провела је у Бањичком логору две годипе због су-
пруга Милојка, политичког комесара Драгачевског партизапског 
батаљопа, који је после повратка Немаца па слободпу територију 
у децембру 1941. прешао у илегалпост. 

Као талац у логору била је и Јулка Јоваповић из Прељипе, 
због супруга Драгутипа, који је паставио борбу против окупатора 
у Другој пролетерској бригади, и сипа Радовапа, руководиоца у 
обповљепом Чачапском партизапском одреду, кога су четпици 
убили и који је проглашеп за пародпог хероја Југославије. 

Велики је списак заточепика - талаца у логору Бањица, 
због тога што се пеко од њихове родбипе палазио у партизапским 
одредима и пролетерским једипицама и водио борбу против оку-
патора. Сви ти заточепици провели су у логору од шест месеци до 
две годипе. 

Подаци о хапшепицима, које смо павели, сведоче ко су би-
ли логораши па Бањици. А пе опи о којима пише да је у логору 
Бањице поред припадпика комупистичког покрета био заточеп и 
велики број бораца ЈВуО. Да те тврдње пемају оспова, говори још 
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Сиоменик па Брду мира у Горњем. Милановцу (рад вајара Жике 
Максимовића), посвећен југословенским интернирцима у логору Норвешке 

један податак. Наиме, најмасовнија стрељања грађана са нашег 
простора, укључујући и таковски крај, извршеиа су 25. септем-
бра и 1. октобра 1943. када су убијепа 202 таоца, а међи њима био 
је 21 учеспик НОР-а. Ни једап припадпик ЈВуО. Из дапашњих 
чачапске и лучапске општипе стрељапо је 83 заточепика, међу 
којима 14 припадпика НОР-а.21 Наводимо и други податак који 
сведочи ко су били логораши у логору па Бањици. Апализом смо 
утврдили да је међу 219 стрељапих из ове две општипе било 109 
припадпика НОР-а и њихових сарадпика, 101 цивил, а само их је 
девет озпачепо као припадпици ЈВуО. Неспорпо је да је већа гру-
па припадпика ЈВуО па превару ухапшепа у Алвлаципици (Ча-
чак) 1942. годипе, али је опа спроведепа у логор Сајмиште, ода-
кле је каспије упућепа у Грчку и у логор и Маутхаузеп, где је ве-
ћи број изгубило живот, док је присуство четпика у логору па Ба-
њици било мипималпо. 

Међу првим заточепицима Бањичког логора били су троји-
ца Драгачеваца: 

21. Затамњена ирошлост, књига 3. стр. 387-391. 
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Сретеп Стефаповић, соиствепик књижаре, рођеп у Котра-
жи, живео у Нишу, у логор је доведеп па дап његовог отварања 9. 
јула 1941, а стрељап у Скели 15. августа 1941. Уведеп је у логор-
ске књиге под бројем 12. 

Драгољуб Ђорђевић, бивши чиповпик среског суда, рођеп у 
Гучи, доведеп је из Пожеге. Полицијски је кажњавап. У логор је 
доведеп 9. јула када су врата логора отворепа. Стрељап је 9. мар-
та 1942. у Београду. 

Радомир Мијалковић, типограф, рођеп у Гучи, живео у Ср-
бобрапу, кажњавап са 10 месеци затвора од страпе Државпог су-
да за заштиту државе, у логор је доведеп 12. августа 1941, а стре-
љап је 15. августа у Скели, заједпо са својим земљаком Стевапо-
вићем. 

Нешто каспије у логор су доведепа и одмах стрељапа двоји-
ца револуциопара - члапова Среског и Окружпог комтета КПЈ за 
Чачак: 

Милап Милошевић, абацијски радпик, рођеп у Мрчајевци-
ма, секретар Среског комитета КПЈ за љубићки срез, био је ка-
жњеп седам месеци затвора од Суда за заштиту државе, па је у 
логор доведеп из казпепог завода у Нишу 7. октобра 1941. и стре-
љап седам дапа каспије заједпо са саборцем Радојицом Радоса-
вљевићем. 

Радојицу Радосављевића, обућара, рођепог у Доњој Трепчи, 
ухватили су жапдарми у селу Невадама за време одржавања са-
стапка Среског комитета за срез таковски. Доведеп у логор 10. 
октобра 1941, а стрељап седам дапа каспије са Милапом Милоше-
вићем. 

На стрељање логораши су одвојепи па стратишта у Београ-
ду - Јајипце, па Цептралпо гробље - Марипкова бара, па Јевреј-
ско гробље, у Јабуку код Папчева, Мали Пожаревац код Београ-
да и пека друга места у околипи Београда. Мпогима је живот за-
вршавап у логору, пасилпом смрћу од Специјалпе полиције, по-
сле мучења ради изпуђавања призпања и у затворима Гестапоа, 
и то бруталпо - вешањем и стрељањем па грудобрапу у самом ло-
гору. Тела усмрћепих у Јајипцима и у пеким другим стратишти-
ма су каспије спаљепа - да би се упиштили трагови злочипа. 

Подаци казују и ово: поред 219 стрељапих у логору па Ба-
њици, од опих који су иптерпирапи у друге логоре њих 160 пије 
прежвело. Ако се дода број стрељапима у логору сазпаје се да је 
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Музеј Бањичког логора 

379 заточеника Бањице изгубило живот, што чини 34% од укуп-
ног броја логораша Бањице са подручја Чачка и Драгачева. 

Међу пастрадилм у процентима пајвише их је из села Ту-
рице: од 29 логораша њих 25 је убијепо. Гуча је имала 51 заточе-
ника, а 23 су усмрћепи у Бањици и другим логорима. Из Атепи-
це је било 29 заточепика, а 15 су усмрћепи. Град Чачак: од 290 ло-
гораша кућама се пије вратило њих 87. Остра: од 29 заточепих 14 
је убијепо. 

ТРАГИКА УМИРАЊА ЧИТАВИХ ПОРОДИЦА 

Када помепемо Бањички логор, подразумевамо људско му-
чилиште и стратиште. Праву слику о том мучилишту и погубље-
њу људи могу у памћењу да задрже само опо који су ту голготу 
преживели, мада су и њима педовољпо позпата збивања о опима 
који су своје животе оставили па стратиштима логора. Из логор-
ске евидепције сазпајемо да су ту често животе губиле читаве по-
родице. Мпоги сродпици су, после тортуре, заједпички извођепи 
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па стратиште. Ту су, заједпо, па пајсвирепији пачип убијапи: бра-
ћа, сестре, супружпици, мајке, тек рођепа деца. Престајале су да 
постоје пеке читаве породице. Остајали су пусти домови. 

Наводимо податке о убијању сродичпих породица из ча-
чапског краја и Драгачева, којима је Бањица остала заједпичка 
гробпица. 

Два брата и сестра 

Вероватпо пајвећу трагедију доживео је учитељски пар Не-
дељко и Апгелипа Вилимаповић из Атепице. Њихово троје деце 
оставило је живот па стратиштима логора Бањице. Сипа Момчи-
ла, студепта права, рођепог 1914, члапа Окружпог комитета КПЈ 
за Чачак, ухватили педићевци у Вапи 27. фебруара 1943. После 
мучења у Специјалпој полицији, спроведеп је у логор па Бањици 
и стрељап 26. маја 1943. Други сип, Радмило, учитељ, рођеп 1916, 
био је борац Крагујевачког НОП одреда. Ухватили су га жап-
дарми и отерали у Бањички логор, где је стрељап 5. марта 1943. 
Њихова кћи, Надежда - Нада, удата Јапковић, студепт медици-
пе, рођепа 1920, члап КПЈ, ухваћепа од Специјалпе полиције, 
стрељапа је у Бањичком логору 7. јупа 1943. Пре стрељања роди-
ла је 9. јупа 1942. кћеркицу, која је остала без мајке када је папу-
пила тек годипу дапа. 

лог. бр. 4592, 6085 и 9475. 

Супружници 

Боривоје Богићевић и његова супруга Душапка своје живо-
те су оставили па стратиштима. Оп је био секретар чачапске Гим-
пазије. Рођеп је 1899. Био је члап КПЈ. Ухватили су га педићев-
ци и отерали у Бањички логор, где је стрељап 19. априла 1943. 
Његова супруга Душапка, кројач, рођепа 1997, члап КПЈ, поза-
дипски радпик, сарадпик НОП-а, ухапшепа је од страпе Специ-
јалпе полиције и отерапа у Бањички логор, где је стрељапа 7. ју-
па 1943, месец и по дапа после супруга. Оставили су двоје мале 
деце. 

лог. бр. 12683 и 19924. 
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Сестре заједно стрељане 

Мирослав - Миро Матијевић био је студепт медиципе. Ро-
ђеп је 1920. у Чачку. Био је секретар Окружпог комитета СКОЈ-
а за Чачак и истакпути иартијски радпик. Ухватили га четпици 
и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је 
стрељап 5. марта 1942. Његова супруга је Надежда - Нада Мати-
јевић - Ђокић. Рођепа је 1921. у Чачку. Била је члап КПЈ и једап 
од оргапизатора устапка у селима бившег трпавског среза. Ухва-
тила ју је Специјалпа полиција и отерала у Бањички логор, где је 
стрељапа 14. маја 1943. Њепа сестра Вера Радосављевић - Ђокић, 
студепт права, рођепа 1916. у Чачку, члап КПЈ, учествовала је у 
припремама устапка 1941. Ухваћепа је од Специјалпе полиције и 
спроведепа у Бањички логор, где је стрељапа са сестром Надом 
14. маја 1943. Живот су дале у пајлепшем цвету младости за иде-
је које су се бориле. 

лог. бр. 3371, 9475 и 9473. 

Брат и сестра у смрт заједно 

Милорад - Миле Стапишић, студепт техпике, рођеп 1920. у 
Чачку, оргапизатор устапка, био је члап Окружпог комтета КПЈ 
за Чачак. Ухватили су га педићевци у Вапи 27. фебруара 1943. и 
отерали у Бањички логор. Његова сестра Ружица - Ружа, сту-
депт агропомије, рођепа 1921. у Чачку, члап КПЈ, позадипски 
радпик НОП-а, ухватила је полиција и отерала у Бањички логор, 
где је стрељапа са својим братом Милом 7. јупа 1943. 

лог. бр. 13953 и 14180. 

Заједно одлазе у смрт 

Средоје Маркићевић, капетап БЈВ, рођеп је 1910. у Пилато-
вићима. Био је члап КПЈ, пачелпик штаба Чачапског НОП одре-
да. Ухватили су га четпици и предали Немцима, који су отерали 
у Бањички логор. Његовог брата Велимира, чиповпика, рођепог 
1914. у Пилатовићима (живео у Мајдаппеку), члапа КПЈ, комап-
дапта Мајдаппечког НОП одреда, отерали су у Бањички логор. 
Заједпо су стрељапи 9. маја 1942. годипе. 

лог. бр. 4156 и 4580. 
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Лишанчићи из Атенице 

Из породице Будимира Лишапчића из Атепице, кога су за-
клали четпици 29. августа 1943, четворо његове деце пашло се 
као заточепици логора па Бањици. 

Сип Војип, земљорадпик, рођеп 1925, сарадпик НОП-а, био 
је два пута у Бањичком логору: 26. септембра 1944. годипе иптер-
пирап је у Маутхаузеп, где је угушеп у гаспој комори почетком 
маја 1945. Другог сипа Матију, земљорадпика, рођепог 1923, чла-
па КПЈ, борца Трпавског партизапског батаљопа и борца обпо-
вљепог Чачапског партизапског одреда, као рањепог у Остри, 
ухватили четпици и предали Немцима, који су га отерали у Ба-
њички логор и стрељали у Малом Пожаревцу код Београда 25. 
маја 1943. Кћери Славка, домаћица, рођепа 1921, и Зорка, дома-
ћица, рођепа 1923, сарадпице НОП-а, два пута су хапшепе и спро-
вођепе у Бањички логор, где су дочекале особођење земље и рас-
пуштање логора. 

лог. бр. 10849, 10851, 13002, 23471, 23472 и 23438. 

Браћа Петронијевић 

Тројица браће Петропијевића, сипови Милошеви, били су 
заточепици Бањичког логора. Најстарији, Вук, пије регистровап 
у књигама логора, али постоје подаци да је одатле у групи зато-
чепика иптерпирап у Норвешку, где је провео све годипе рата; 
преживео је и вратио се у земљу. Другог сипа, Предислава - Пре-
да, службепика, рођепог 1920, борца Трпавског партизапског ба-
таљопа, ухватили су четпици и предали Немцима, који су га оте-
рали у Бањички логор, где је стрељап 14. маја 1943. Сип Душап, 
машипбравар, рођеп 1922, члап СКОЈ-а, радио је у позадипи за 
НОП. Ухватила га је полиција и отерала у Бањички логор, а ода-
тле у Маутхаузеп, где је страдао. Сип Бошко, земљорадпик, ро-
ђеп 1914, члап КПЈ и Среског комитета СКОЈ-а, борац Трпавског 
партизапског батаљопа, комапдир вода, погипуо је у борби про-
тив Немаца у Заблаћу 23. августа 1941. И сип Дојчило, учепик 
гимпазије, рођеп 1922, члап КПЈ, борац Друге чачапске парти-
запске чете, каспије Прве шумадијске НОУ бригаде, подлегао је 
рапама у борби са пепријатељем па Бијелим брдима код Рудог 2. 
марта 1944. 

лог. бр. 5381 и 23468. 
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Отац и два сина 

У Бањички логор из Гуче су 26. августа 1943, са већом гру-
иом заточепика из Драгачева, доведепи: Војислав Божапић (ро-
ђеп 1900) и његови сипови Милап (уписап као Милош, рођеп 
1922) и Стојап (рођеп 1926). Војислав је стрељап у Јајипцима 1. 
октобра 1943. Милап и Стојап су иптерпирапи у Маутхаузеп, са 
већом групом логораша. Милап је страдао у логору 2. маја 1945, 
а Стојап је преживео страхоте логора, вратио се у земљу и доче-
као дубоку старост. Дапас живи у Чачку. 

лог. бр. 16272, 16273 и 16274. 

Заједно су отишли у смрт 

Селимир Тимотијевић из Турице, службепик Среског па-
челства у Гучи, рођеп 1894, и његов брат Војип, земљорадпик, ро-
ђеп 1900, ухваћепи су од Бугара и предати Немцима, који су их 
отерали у Бањички логор, где су стрељапи 1. октобра 1943. Оста-
вили су код куће седморо деце. 

ЛОГ. бр. 16157 и 16174. 

Бањица и Маутхаузен су њихова судбина 

Божидар Василијевић, земљорадпик из Турице, рођеп 
1890, и његов брат Марко, земљорадпик, рођеп 1911, ухваћепи су 
у Турици и предати Немцима, који су их 26. августа 1943. спро-
вели у Бањички логор. Старији брат Војислав је стрељап у Јајип-
цима 1. октобра 1943, Марко је иптерпирап у Маутхаузеп, где је 
страдао 1944. годипе. Оставили су иза себе деветоро деце. 

ЛОГ. бр. 16142 и 16140. 

Смрт им је била заједничка 

Периша Пајевић, земљорадпик из Турице, рођеп 1903, и 
његов брат Петропије, земљорадпик, рођеп 1916, ухваћепи су од 
страпе Бугара и предати Немцима, који су их спровели у Бањич-
ки логор 26. августа 1943. са већом групом заточепика. Заједпо су 
стрељапи у Јајипцима 1. октобра 1943. Иза себе су оставили осмо-
ро деце. 

ЛОГ. бр. 16153 и 16156. 
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Уништена младост 

У годипама када им је живот био драг и када су волела да 
живе, браћу Мијаила (рођеп 1922) и Милутипа (рођеп 1924) Јови-
чић из Граба, ухватили су Бугари у њиховом селу и предали Нем-
цима, који су их отерали у Бањички логор 26. августа 1943. Ип-
терпирапи су у Маутхаузеп, где су убијепи 1944. годипе. 

Оставили су 12 деце 

Браћа Милап Бојовић, рођеп 1872, и брат Бојо (1887) из 
Брезовица били су заточепици Бањичког логора. Ухватила их је 
пемачка војска. Иптерпирапи су у Маутхаузеп, где је Милап 
страдао 28. августа 1944, а Бојо крајем априла 1945. Ова двојица 
браће оставили су иза себе двапаесторо деце. 

лог. бр. 19373 и 19374. 

* 
* * 

Ова књига сведочи о страдалпицима и опима који су пре-
живели стравичпе логорске тортуре. Били су честити грађапи, и 
у рату слободари и таоци - уморепи у духу пацистичког упишта-
вања српског парода, оличепог у поређењу да су пацистички вој-
пици, ако погипу, „вредпи" 100 српских живота, а ако су рањепи 
- педесет. Сурова статистика смрти поштовапа је, пажалост. Да 
се оствари доприпели су, пажалост, и издајпици српског парода, 
који, како је издушио једап српски мудрац, изузев слободе, пема 
шта друго да слави. Уједпо и да има свету дужпост: да памти све 
претке који су животе давали будућпости потомака. 
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Прилози 

П Е С М Е Л О Г О Р Л Ш Л 

Да ли ће слобода 
умвти да пвва 
као што су сужњи 
пввали о њој? 

Бранко Миљковић 
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У окуиационим затворима, логорима и многим 
стратиштима, чвсто су се чуле револуционарне песме. 
Певали су заточеници и осуђеници на смрт приликом 
извођења на погубљење. Певали су скојевци, комунисти, али 
често и други родољуби. Биле су то песме пркоса. Готово да 
није било затвора, логора или стратишта Где се мелодије 
револуционарних песама нису чуле. Хроничари су бележили 
те песме. 
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БАЊИЧАНКА 

Кроз решетке сунце греје, 
Напољу је диван дан, 
Плаво небо ко да жали, 
Слобода је за нас сан. 

Ми смо тешки заточници 
У логору на Бањици. 
Ми смо тешки заточници 
У логору на Бањици. 

У логору на Бањици 
Лежи деци отац њин. 
Мајка видет' чедо неће, 
Стрељан јој је мили син. 

Ћуте, трпе заточници 
У логору на Бањици. 
Ћуте, трпе заточници 
У логору на Бањици. 

За судбину нашу клету 
Знаде скоро цео свет -
Што волимо земљу нашу 
И морамо зато мрет'. 

Ћуте, трпе заточници 
У логору на Бањици. 
Ћуте, трпе заточници 
У логору на Бањици. 

Напољу се плотун чуо, 
Мртав пао нам је друг. 
Ал' нек знаду издајници -
Враћаћемо крвав дуг. 
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Враћаће га заточници 
Из логора на Бањици. 
Враћаће га заточници 
Из логора на Бањици. 

Са Бањице сваког дана 
На стратиште воде нас. 
С песмом пада друг до друга 
Рад ' народа родног спас! 

Тако гину заточници 
у логору на Бањици. 
Тако гину заточници 
у логору на Бањици. 

Из логора пале жртве 
Другови ће светити, 
А највише од њих свију 
Светићемо сутра ми. 

Светиће их заточници 
Из логора на Бањици. 
Светиће их заточници 
Из логора на Бањици. 

Из босанских наших шума 
Јечи громак, силан глас: 
Хеј, другови, на Бањици, 
Само храбро, ето нас! 

Само храбро заточници 
У логору на Бањици. 
Само храбро заточници 
У логору на Бањици. 
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ЋЕЛИЈА 

Ћелија смрадна, ћелија гадна. 
Мајко, мајчице драга, 
Твога драгања, нежног мајкања 
Жељан сам. Издаје снага. 

О мајко, муке. Ако ме руке 
Твоје мртвога приме 
Хоће ли сузе, пасти на узе, 
Хоће ли рећи: Сине? 

- Сине, куни ме. Скоте животе, 
Узе ми све моје драго. 
Можда је крао, можда је клао, 
Ипак моје је благо. 

- Не, нисам крао, ја нисам клао, 
За слободу ја сам се био, 
За слободу већу, за људску срећу, 
За живот о ком сам снио. 

За живот мио о ком сам снио 
У борби ја сам пао, 
За бољи живот црни се ћивот, 
За живот, живот сам дао. 

Оскар Давичо 
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МАУТХАУЗЕНКА 

Вију ветр, вију вали 
Дунавом се крећу, 
у изгнанству у логору, 
другови се срећу. 

Иза жица електричних, 
испред митраљеза, 
тихо ступа друг до друга 
измучених тела. 

ЛОГОРАШКА У НОРВЕШКОЈ 

Хеј, запевајмо, заробљеници! 
Хеј, нек' се ори кроз крај норвешки! 
Хеј, нек' се види у свакој прилици 
да ће нам спасти окови тешки. 

Певајмо песме од борбе наше, 
о нашим непроходним шумама, 
Тирана пушке нас не плаше, 
победа и будућност су са нама. 

Грмимо громко, нек' море јекне, 
идеја наша нек' нас води, 
ко год нас види, мора да рекне: 
Ови момци корачају слободи. 
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СИНУ ОГАЊ 

И сину огањ. Скамени се врста. 
Строј за стројем. Голорук. И свуда штит од штита, 
дрхтали војници кукастога крста, 
јер људи клицали бојно име Тита. 

И још стоји врста. Камен крије туга. 
Љубав. Радост. Чежњу. Врста скамењена 
и џинови стоје окренути југу 
пут земље, мајке, оца, кћери, сина. 

Не. Над гробљем нашим нико нек' не тужи. 
Уз хук лавине, ту где студен влада, 
нека само вихор изнад мртвих кружи 
у поларној ноћи што суморно пада. 

Али, ако некад браћи жеља буде 
да посете пале сред студи и мрака, 
нек' понесу макар прегршт родне груде 
и развију изнад наших белих рака...* 

Душан Лзањац 

* У току ДруГоГ сввтскоГ рата из Југославије је у 
лоГоре Норвешке интернирано 4.268 бораца НОР-а. Њих 2.368 
оставило је своје животе у тим мучилиштима - Голи и боси 
били су изложени великим хладноћама, физичком раду и 
Глади. 

О њиховим страдањима преживели логораши, али и 
друГи песници посветили су своје стихове. Неке од тих 
песама објављене су у мојој првој књизи „Завети храбрих". 
Наводимо још неке од тих песама: 

Чачанин Душан Азањац, књижевник и песник, написао 
је више песама о лоГорском животу. И ову песму, чије су две 
строфе исклесане на споменику у Горњем Милановцу, а 
посвећене палим борцима у Норвешкој. 
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ПОЕЗИЈА НА СПОМЕНИЦИМА 

На Брду мира у Горњем Милановцу, на споменику 
подигнутом изгинулим борцима који су интернирани у 
логоре Норвешке, уклесано је: 

Не! Над Гробљем нашим 
нико нек' не тужи. 
Уз хук лавина 
ту Где студен влада 
нека само вихор 
изнад мртвих кружи 
у поларној ноћи 
што у сумрак Рада. 

Аутор је Душан Азањац 

* 

На спомен-чесми подигнутој у шуми зв. „Ждребан" у 
селу Грабовици - Горњи Милановац, посвећеној палим борци-
ма Одреда „Др Драгиша Мишовић", епитаф гласи: 

Барјак Слободе над нама лепрша 
преко поља, река и крша 
за живот бољи живот смо дали 
у борбама нисмо застајали 
дали смо славу, срећу и слободу 
свом поробљеном народу. 

* 

На споменику у дворишту Основне школе у 
Прањанима, посвећеном палим борцима НОР-а и жртвама 
фашистичког терора, текст гласи: 

Вапај се стиша 
у цреном небу 
и наста, наста тишина 
ал' срце мајке 
вечито рањено оста. 

36 


