
281

УниверзитетуметностиуБеограду,Интердисциплинарне
студије–Теоријауметностиимедија,Београд

DOI10.5937/kultura1964281R
УДК94(497.11)”1941/1945”:930

94(438)”1939/1945”:930
341.485(=411.16)(497.11)”1941/1945”:316.75
341.485(=411.16)(438)”1939/1945”:316.75

прегледнирад

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА 
СВЕ ДО ЧАН СТА ВА У  

ТРАН СФЕ РУ СЕ ЋА ЊА НА 
ПО СТРА ДА ЛЕ У ГА СНИМ  

КА МИ О НИ МА НА ПОД РУЧ ЈУ 
ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ И ПОЉ СКЕ У 

ТО КУ II СВЕТ СКОГ РА ТА
Сажетак: На кон ју на 1941 усле ди ло је не мач ко осва ја ње Со вјет
ског са ве за и ма сов на стре ља ња ци ви ла од стра не Еин сат згру
пе, при че му су на ци сти екс пе ри мен ти са ли са га сним ка ми о ни ма.
Ајх ма но во су ђе ње до де ли ло је све до ци ма со ци јал ни иден ти тет 
пре жи ве лих и тран сфор ми са ло их је у но си о це исто ри је. Ис тра
жи вач ки про блем ово га ра да је про у ча ва ње ди на ми ке кре и ра ња се
ћа ња у Ју го сла ви ји и Пољ ској о жр тва ма га сних ка ми о на, про це са 
уте ме љи ва ња рат не гла си не и ње не ин те гра ци је у исто риј ско се
ћа ње, за хва љу ју ћи вред но сти све до чан ста ва. Ис тра жи вач ко пи
та ње ово га ра да је ка ко се ма ни фе сту ју ди на ми ке ин ди ви ду ал ног 
и ко лек тив ног се ћа ња у сен ци тра у ма тич не про шло сти иза зва не 
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бру тал ним усмр ћи ва њем у мо бил ним га сним ка ми о ни ма. При мар
на хи по те за ово га ра да је да је за бо рав био тен ден ци о зно при ме
њи ва на кул ту рал на стра те ги ја у ре ла ци ји пре ма про бле му „ду ше
гуп ке”. Глав ни циљ ове сту ди је је да ва ње до при но са про у ча ва њу 
се ћа ња на жр тве ко је су на стра да ле у га сним ка ми о ни ма то ком II 
Свет ског ра та у Ср би ји и у Пољ ској, као и раз ви ја њу све сти о нео
п ход но сти оне мо гу ћа ва ња по на вља ња ова квих не ми лих до га ђа ја.

Кључне речи: Је вре ји, кон цен тра ци о ни ло гор, га сни ка ми он, 
душе гуп ка, Ста ро сај ми ште, Ја јин ци 

Увод

Сведочења1суодпримарногзначајазаисторичарејерпопу
њавајупразнинедокумената.Онамогубитикоришћенакао
еквивалентна документима и историјским истраживањи
ма уколико су процењена валидним резултатима. Базични
принципизискуједасененапуштаспонасведочењаикри
тички вреднованих докумената ради верификације креди
билностисведока.Уколикопостојиконзистентностизмеђу
документа и сведочења, смислено је претпоставити да је
излагањесведокапоуздано,иразматрањемслучајеванепо
кривенихдокументима.Постављасепитањекакосеинди
видуалносећањепреводиуколективнопамћењекоједобија
преносивоблик,икакосеодвијатрансферсећања.Укон
текстукул ту рал ног пам ће ња2, од есенцијалне је важности
динамикасећањаизаборава.Музеји,архивиинаучнеби
блиотекесукултуралнаместаукојимадруштвочуватраго
вепрошлостикадаизгубесвојеживерелацијеиконтексте.

Анет Виеворка (AnnetteWieviorka) бавила се праћењем
трансформацијауфигуресведока,фокусирањемназначење
иконтекстедоминатнихформисведочанставатокомХоло
кауста.Ајхмановосуђењедоделилојесведоцимасоцијални
идентитетпреживелихи трансформисалоих је уносиоце
историје.Интервјуисани„преживели”испитиванисуокон
секвенцама„траума”којесупреживелиинемогућностида
ихпревазиђу.Оноштознамооубијенимајесамооношто
суњиховеубице,нашлезасходнодасрочеоњима.Прео
сталитраговипострадалихугеноцидунамногимместима
попутЛођаиВаршаве, систематски су сакупљени.Поред
архивагета,постоједневници,личнехронике,ирукописи.
ЈеврејскиИсторијскимузеј3уВаршавипоседује321текст,

1 Асман,А. (2011)Ду га сен ка про шло сти. Кул ту ра се ћа ња и по ли ти ка 
по ве сти,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.1416.

2 Исто,стр.6062.
3 Wieviorka,A.(2006)“TheWitnessinHistory,”1.June2006.,23.May2017.,

http://poeticstoday.dukejournals.org/content/27/2/385.abstract
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откривенихурушевинама,нађубриштима,илисуприложе
науинституте.ГидеонХауснерпоставиојесведочанствау
жижу,апелујенаемоције,усупротностиса„хладним”ка
рактером историје базираним на архивским документима.
СаАјхмановимсуђењемсведокпостајеотеловљењесећања
(un  hom memémo i re).ПоПјеруЛабориу(PierreLaborie)про
фесионалниимперативисторичара јебитикритичарсећа
ња.Патњепренесенепричомпреживелог, којиможебити
последњирепозиторијумчитавепроцесијемртвих,парали
зују историчара. Поједини историчари преферирају да се
дистанцирајуодсведочанстава,препуштајућиихзабораву.

ВалтерМаношек4 бави се чињеницом да је Србија после
Естоније била прва европска земља у којој је спроведено
„коначно решење”, односно истребљење Јевреја. Крајем
јуна 1941. замагљене су границе надлежности Вермахта,
полицијеислужбебезбедности.Акцијекомунистасууто
ликојмериизиритиралеНемце,дасусенањиховомудару
нашлинедужницивили,итопревасходноЈевреји.Унемач
кој командиуБеограду стрељање таоца био је изговор за
ликвидацијуЈевреја.ГенералФранцБемекојијеусептем
бру 1941. постављен за командујућег генерала Вермахта
уСрбији,преферирао једатобудуЈевреји,рачунајућина
то дањихове егзекуције неће изазвати додатне тензије са
партизанима. ГенералХералд Тарнер (HaraldTurner)шеф
војне администрације, иницирао је интернирање јевреј
скихмушкараца,женаидеце,иодговоран је заизградњу
логораСајмиште.Немцисудоновембра1941.умориливе
ћинујеврејскихмушкарацауСрбији,азатонајвећуодго
ворностсносирегионалнаокупаторскавласт.Маношексе
бави„Кладовотранспортом”,бродомсапреко1000Јевреја,
избеглицаизсредњеЕвропекојијепредратзаустављенна
ДунавукодКладова,апотомвраћенСавомдоШапца.Нем
цисустрељалисвемушкарцеизовогтранспорта12.и13.
октобра1941.Преосталоје750800жена,алићеонестрада
типолагодинекасније.ПоследњипреживелисрпскиЈевре
јибилисуженеидецасаСајмиштаилогоракојисеналазио
уСрему.ЕгзекуцијаинтерниранихсаСајмиштаизвршенаје
специјалнимвозилом„душегупком”.

Овакви„камионизадезинсекцију”коришћенисузанаци
стичкееутаназијеретардиранихлица,ауСрбијизаегзеку
цијуЈевреја.Егзекуцијаjeвршенаодпочеткамартадопо
четкамаја 1942. сваког дана осимнедељомипразницима
два пута дневно.У том гасном камиону, пре негошто су

4 Pejašinović,Z.(2008)ValterManošek,HolokaustuSrbiji.Vojnaokupaciona
politikaiuništavanjeJevreja1941–1942,Zbor nik Ma ti ce Srp ske za isto ri ju
7778,NoviSad:Maticasrpska,str.255258.
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прорадилегаснекомореуСобиборуиТреблинки,угушено
је7500ЈеврејанаСајмиштуињихователаукопанасукод
стрелиштауподножјуАвале.Малибројпреживелихлого
раша,банатскихЈевреја,стрељанојекрајеммаја1942,пасе
заповедниксигурноснеполицијеЕмануелШефер(Emanuel
Schäffer)могаопохвалитидајеБеоград„јединивеликиград
уЕвропикојисеослободиоЈевреја,”аТарнерјеизјавиоко
мандантусектораЈугоисток,генералпуковникуЛеру,даје
„јеврејскопитањеуСрбијирешено.”Маношекпоказујека
конаконратапротивмногихзлочинацанисувођенисудски
процеси,аионикојимајесуђеноуАустријииНемачкој,до
бијалисузанемарљивеказне.KомандантлогораСајмиште
ХербертАндорферкоји јесвакодневнонадгледаорад„ду
шегупке”,пратећијеслужбенимколимадогробницаупод
ножјуАвале,осуђенје1966„збогпомагањауубиствима”
надвеипогодинезатворa.Маношексефокусиранапитање
ко је донео одлуку о „коначном решењу” уСрбији.О то
мепостоје „интенционалистичка”и „функционалистичка”
теорија.Поборнициинтенционалистичке теорије тврде да
јеодлукудонеоХитлер,претпостављајућидасуусменана
ређењадошлахијерархијомвласти.„Функционалисти”сма
трајуданијепостојаогенералнипланпрогонаЈевреја,теда
уништењеЈеврејанијебиоХитлеровциљ,већдасеидејапо
КристоферуБраунингу„саманаметнула.”УСрбијијеауто
номнимодлукамаокупаторапрекршенхијерархијскиприн
ципвласти.ГенералБеме за уништење Јеврејаније чекао
наређењепретпостављеног.ПоМаношекуубијањеЈеврејау
Србијибилоједелосвихокупационихрежима,причемусе
одговорностокупационихорганамодификовала.

Ду ше гуп ке

„Душегупке”суупотребљаванеодстраненацистатокомII
Светског рата за убијање Јевреја и других заточеника гу
шењемугљенмоноксидом.Процењујеседа јебилонегде
око700000жртавадушегупки.УКочановки(Kochanowka),
уПољскојнацистисуиницијалноекспериментисалисаду
шегупкама1940.године.Закључалисукамионсаментално
оболеломдецом,апотомсуихугушилиугљенмоноксидом.
Убрзонаконтоганацистисупродубилиекспериментисање
којејеукључивалоупумпавањеугљенмоноксидаизмотора
камионаузапечаћенукомору.КадасуЕинсатзгрупе(Ein sat
zgrup pe–оперативнемобилнеубилачкејединице)започеле
егзекуцијесовјетскихЈеврејасредином1941,онесустреља
лежртве.Међутим,овозањихнијебиладовољнорапидна
итајнаметода.Наређењедаседушегупкеупотребезама
совнаубијања,стиглојеизГлавнебезбедноснеканцеларије
Рајха(Re ic hssic her he its ha up tamt,RSHA).Душегупкесупрви
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путкоришћенеуСовјетскомсавезууПолтави,уновембру
1941, и у Харкову у децембру. Коришћене су и у логору
Хелмно,уПољској.Двадесетгаснихкамионаоперисалоје
већдојуна1942,иприпреманојејошдесет.Некиодкамио
намоглисуодједномданосепедесетдошездесетжртава,а
некидругидвадесетпетдотридесетљуди.Коришћенесуу
Лублину,уПољској,даубијајупољскеијеврејскезаточени
кеузатворуЛублинскогзамка.Душегупкесузатимпреве
зенеуМајданек,гдесутеласпаљенаукрематоријуму.Након
неколикомесециупотребенацистисусхватилидајеметода
егзекуцијепутемдушегупкипроблематична.Људикојису
истоваривалидушегупкепатилисуодменталнихстресова.
Душегупкенисумогледаиздржевеликибројљудикојису
нацистипланиралидауморе,такодасувременомразвијане
ефективнијегаснекоморе.

Браунинг5 сматра да јемасовно убијање Јевреја, интерни
раних у Јеврејски логор Земун, спроведено на основу од
лукедонетеуврхуРСХАуБерлину,почеткоммарта1942.
године. Одлука Берлина о убијању преосталих Јевреја у
Србији, била је заснована на процени војноокупационих
властиуСрбији,првенственогенералаБадера,оскоромоб
нављањуборби саустаницима, збогчега је требалода се
ослободиместозаинтернирањеустаника.Наређењагене
ралаКунцеаигенералаБадераопроменипроцедуресаза
робљеним устаницима ињиховом интернирању издата су
од18.до25.марта1942,докјеодлукао„посебнојакцији”
гасногкамионадонетаупрвојполовинимесеца.Докраја
фебруара1942.логориуокупиранојСрбијиоспособљенису
запријемзаточеника,свиосимЈеврејскоглогораЗемун(Ju
den la ger Se mlin),укомесубиликонцентрисаниготовосви
преосталиЈевреји.Уовомлогору26.фебруара1942.интер
нираноје5780заробљеника,махомЈевреја.ПремаШеферу
никоодвојноокупационихфакторауСрбији,нијеподсти
цаодасеуБeoградпошаљугасникамиони.Бадерприти
снуточекивањемширењаустанкаиприливазаробљеника,
инсистирао једаселогорнаСајмиштуиспразни,аРСХА
уБерлинуреаговала јеслањемгасногкамиона.Средином
марта1942.уБеоградизБерлинадопремљенјегасниками
он6.Једаноддвојицевозачаизлазиојеизкамиона,улазиоу
логор,делиодецибомбоне,пасумудецајурилаусусрет.
Пола сата након укрцавања, угушиобиих све у камиону.

5 Кољанин,М. (1992)Не мач ки ло гор на бе о град ском Сај ми шту 1941–
1944,Београд:Институтзасавременуисторију,стр.113114.

6 Ковач,Т. (2015)Кон так ти за то че них Jевреја у кон цен тра ци о ним ло
го ри ма у Бе о гра ду са спољ ним све том то ком дру гог свет ског ра та,
Београд:Јеврејскиисторијскимузеј,стр.371372.
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Некадајеукрцаваноседамдесетдоосамдесетособа,узави
сностиодтогадалијебиловишедецеилиодраслих.Када
бикамионкрећућисекаБеограду,прешаоСаву,зауставио
бисеиједанодвозачајеизлазиоиконектоваоиздувнуцев
моторазаунутрашњостхерметичкизатвореногделаками
она,укомесубилизаточеници.Потомјенастављаопутем
за Јајинце.Убацивали су их у ископане јаме, којих је би
ло око осамдесет.Камион је 10. маја 1942, последњи пут
укрцаопреосталезаточеницеимушкарцекојисурадилиу
логорскојуправииособљеЈеврејскеболнице.

ЕвидентнојеиздокументаохапшењуАндорфера(Andor
fera)7, бившегкоманданталогоранаСајмиштуда суНем
циодмахподоласкусаопштилидаћеселогорградуално
испразнити јерћенаСајмиштедовестикомунисте.Утом
документупишеда су транспорти одлазили тамно сивим,
затворенимогромнимаутомобилом.Утајкамионмоглоје
стати100особаибиојебезседишта.Камионјеувекстајао
испредземунскогулазаулогор.Посадакамиона„душегуп
ке”9. јуна1942. (CC–шавфирерГец (Goetz)иМајер (Me
yer))послалајетелеграмуБерлинмајоруПрадлудајењи
хов„специјалниаутоЗаурер”(Saurer)извршио„специјални
задатак”.

Првихнеколикоданакрајеммарта1942.камион јеопери
саонапутуодЈеврејскеболнице(данасДефектолошкифа
култет)доЈајинаца,дабисепрволиквидиралипреживели
Јевреји, пацијентиимедицинско особљеболнице, који су
могли побећи уколико би сазнали за сврху камиона.Про
сторКултурногцентраРекс8уЈеврејској16,коришћенјекао
депандансЈеврејскеболнице,иизњегасупацијентииосо
бљепребачениузградуболницеуулициВисокогСтевана2.
ДокторкаЛуцијаРајнер9посведочилаје21.децембра2006.
да јекаодетестајаласамајкомнаулициивиделапарки
рану„душегупку”упросторијамаданашњегФакултета за
специјалнуедукацијуирехабилитацију.

7 Jeврејскиисторијскимузејрег.Бр.198/2,сигнатура2422,бр.негатива
18,стр.3.

8 13.априла2017.уКЦРек суисторичарМилованПисарриодржаoјеЧас
историјеупотребегасногкамионауБеограду.Поменуојеперформанс
уметницеИлеанеКац (ElanaKatz) и да је уСавамали у улициБраће
Крсмановића испред Културног центра „Град” 5.августа 2014. подиг
нутспоменикнастрадалимЈеврејимау„душегупкама”,Aноним,(5.08.
2014)ОткривенспоменикстрадалимЈеврејимауСавамали,Блиц.

9 До ове информације дошла сам захваљујући управници библиотеке
Jeврејскогисторијскогмузеја,архивистиБранкиЏидићикустоскињи
БарбариПанић.ОтомепостојиаудиоивидеозаписуЈИМ.
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Немачка администрација je у Београду, у децембру 1941
основала Семлин Јуденлагер10, један од првих концентра
ционихлогорауЕвропи,креирануциљуинтернирањаЈе
вреја.Домарта1942,око7000ЈеврејаинтерниранојеуЈу
денлагер.Преовладавалисужене,децаистарији,којизбог
старости,родаилизбогфизичкогстања,нисубилипогодни
застрељања.Наконнеколиконеуспелихпокушајалокалних
нацистичких званичника да депортују заточенике, власти
изБерлинапослалесугасникамионуБеоград.Душегупка
јебилакамионразвијентокомнацистичкогпрограма„Еу
таназија”.ToјебиоЗауреркамиончијијеиздувнисистем
модификовантакодајеомогућаваодасегасовипреусмера
вајуузапечаћенузадњукоморувозила.Послепостављања
издувнецевиупозицију,петнаестоминутнавожњабилаје
довољнадасеусмртидостотинуљуди.Увременскомра
спонуодкрајамартадопочеткамаја,свиЈеврејиинтерни
раниуСемлинЈуденлагербилисууморенинаовајначин.
Тела суистовариванананапуштеномвојном стрелиштуу
подножјуАвалеисахрањиванаумасовнојгробници.Када
сусвијеврејскизаточенициуСајмиштубилиубијени,гасни
камионвраћенјеуНемачкуиСемлинЈуденлагерјепостао
Анхалтелагер.

Постојеиндицијеупослератнојјугословенскојисториогра
фијидасумобилнедушегупкеупотребљаванеуокупираној
СрбијиодстраненацистанесамоуСемлинЈуденлагеруу
Београду,већиулогорунаБањици.Оватврдњабазиранаје
наизвесномбројуконтрадикторнихсведочењакојасусаку
пилелокалнеинституцијенаконрата.Душегупка јеретко
портретисанакаоиконичкасликаповезанаса„Коначнимре
шењем.”Интерпретиранајекаокоморазаубијање,коришће
напротивЈевреја,српскихцивилнихтаоца,комунистичких
активистаипартизана.Круцијалноместогдеједушегупка
коришћенапротивсрпскихзаробљеникабиојеконцентра
ционилогорнаБањици.Већинузаточеникасачињавалису
комунистичкиактивистиизаробљенипартизани,абилојеи
четничкихустаника,криминалаца,интелектуалаца,масона
иоко680Јевреја.ЈеврејскапопулацијасаБањицесадржа
лајељудезаточенекаотаоцеиубијенеујесен1941имање
групемушкараца,женаидецекојисунаконзаробљавања
од стране Гестапоа,ССа или колаборационистичке поли
ције, доведени у логор. Тврдња о употреби душегупке на
Бањициизискујепажњујернепостојидоступанархивски
документкојисугеришедајебилокоубијенуовомлогору

10Byford, J.(2010) “Shortly afterwardsweheard the soundof thegasvan”:
Survivor Testimony and the Writing of History in Socialist Yugoslavia.
Spring/Summer2010,22.May2017,doi:10.2979/his.2010.22.1.5
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тровањемгасом.Немачкидокументикојисетичу„специ
јалнемисије”београдскоггасногкамиона(„камионзадез
инсекцију,”Ентлаусунгсваген(En tla u sun gswa gen)),упућују
нањеговуупотребуизмеђукрајамартаипочеткамаја1942.
уСемлинЈуденлагеру.УписмуХимлеровојканцеларијиу
Берлину,којејечелникнемачкеадминистрацијеуБеограду
ХаралдТарнерписао11.априла1942,душегупкајеописана
каоинструменткоришћенза„дефинитивноочишћењело
гора”укомесубилеконцентрисанејеврејскеженеидеца.
КристоферБраунинг(ChristopherBrowning)сугеришедаје
развојгаснихкамионазаубистваЈеврејауСемлинЈуденла
герунајавиоефикасностирутинизованусепарацијулогора
смрти.ПремаКољанину11употребадушегупкеуСемлинЈу
денлагерудиференцираХолокауст одосталих савремених
инстанцитерораинасиљапротивцивилнепопулације.

Послератна суђења нацистичким званичницима, Августу
Мајснеру (AugustMeyszner),ЕмануелуШаферу,Херберту
Андорферуиосталимакојисубилиукључениуопераци
јудушегупкеуБеограду,нисууспеладапроизведудоказе
да је Заурер гасни комби коришћен у егзекуцији било ко
језатвореничкепопулацијеуСрбијисемЈевреја.Шафери
Мајснерсутопотврдилитокомњиховихсведочењаусуд
ском процесу. Докази презентовани на суђењима потвр
дили су да је употреба душегупке повезана са масовним
уништењем Јеврејау Јуденлагеру, у контекстунацистичке
потрагеза„Коначнимрешењем.”Сугестијадаједушегуп
ка употребљавана наБањици базирана је на сведочењима
преживелих,посматрачаисарадника,која супубликована
након рата. Корпус доказа саткан је од сведочења кључа
ра,гробараилокалнихсељакаизЈајинаца(прикупљенаод
странеЈугословенскекомисијезаратнезлочинеод1944.до
1945.године),исказауправникалогораСветозараВујковића
(смртнаказна1949),каоиисказаВелибораГлигорића,Вла
димираГерића,НадеСтанић,ФилипаМарјановићаиЧеде
Живадиновића (преживелих неЈевреја који су сакупљени
одстранеИсторијскогархиваБеоградатокомпедесетихи
шездесетих).

Постоји узајамни договор међу историчарима око преци
знихдогађаја,детаљаилибројева,асведочењасупоАнет
Виеворки12 (Аnnette Wievorka) непоуздана. Јехуда Бауер
(YehudaBauer) сматра да се сећање изоштрава са година
ма, и да проток времена утиче на креирање „отклона” од
трауматичних догађаја и њиховог емоционалног утицаја.

11Кољанин,М.нав.дело,стр.104–106.
12Wieviorka,A.нав.дело,стр.396.
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Психолозимасарелевантномекспертизомпостављасепи
тање „еродираних”, „искривљених”, или исфабрикованих
сећања.Бајфорд(Byford)промишљакакоинформацијаиз
недренаумаломброју сведочењапостаје деоисторијског
знања и колективног сећања. Сведочења о душегупки на
Бањици инкорпорирана су у историју тог логора, и поред
одсуствапоткрепљујућихдоказа.Бајфордсматрадасуин
дивидуална сећања душегупки у сведочењима, и њихова
апропријацијаодстранедржавеирелевантнихсоцијалних
институција након рата, продукти социјално медијатизо
ване, контекстуално и институционално уграђене природе
сведочења.

Ду ше гуп ка на Ба њи ци

УЈугословенскојдржавнојкомисијизаиспитивањератних
злочинапочињениходстраненацистаињиховихсаучесни
ка,у јесен1944.основана јеспецијалнаоперативна група
посвећенаиспитивањузлочинаизвршенихнаБањици.На
конистрагеиздатјеизвештајкојијезакључиваодасу„Хи
тлерови фашисти” на челу логора имали на располагању
„неколикоспецијализованихвозила,уобликумањихжеле
зничкихвагона,којисубилихерметичкизатваранииимали
сууређајкојијегенерисаогасове.”Премдасеговорилода
суовавозиламахомкоришћенауСемлинЈуденлагеру,изве
штајистичедасу„понекадкоришћениидаубијајужртвеиз
Бањичкоглогора”.Извештајкомисијезаратнезлочинебио
јепрвозваничносаопштењекојејеуказивалонаупотребу
душегупкенаБањици.Урокуоднеколикомесецитврдњаје
нашлапуткаоптужницамапротивнацистичкихзваничника
уокупиранојСрбији.ИзоптужницепротивАвгустаМајс
нера13сазнајемодасуубацивалигрупежртаваухерметич
кизатворенкамион,пренегоштосупушталигасукабину,
користећиспецијалнодизајнираниуређај.

Велибор Глигорић у мемоарима Ку ћа смр ти, поменуо је
„транспорте јеврејскедецекојусукриминалцисакупљали
металниммрежамапопутпилићаислалиихдабудустре
љаниилигасирани,узапечаћеномкамиону.”УИсторијском
АрхивуБеоградаобјављенајеисторијалогора1967,укојој
јеГлигорићрефлектоваонатемугледањазатвореникакако
сепењуукамионесашкодљивимгасовима.УкњизиRe si
stan ce among the Wi resобјављеној1969двапретходназато
ченикаСимаБеговићиМиодрагМилић,поменули суду
шегупкекаометодубијањакоришћенулогору.Референца
душегупкепојављујесеусведочењуРадомираГерићакада

13Byford,J.нав.дело,стр.547.
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помиње„колонекамионаидушегупкикојепролазекрозка
пије Бањичког логора, пуни другова и бораца, на путу ка
Јајинцима.”СимаБеговић14умонографијиЛо гор на Ба њи
ци, 1941–1944, из 1989, сугерише „гасирање у специјално
дизајнираномкамиону,којисузаточеницизвали„душегуп
ка”којијебионаконстрељања„другинајконвенционалнији
методубијања”улогору.СветозарЛозоукњизиЦр ве ни Бе
о граднаводидаједушегупкакоришћенауСемлинЈуден
лагеру,посетилаБањицуодакле јепревезлазаточеникена
стрелиштеуЈајинцима.Државнителевизијскиканал1984.
продуцирао je историјску драмуБа њи ца, коју је режирао
СаваМрмак.Другаепизодаусеријиописуједолазакдуше
гупке и утоваривање јеврејских мушкараца, жена и деце.
МенахемШелахов(MenachemShelach)написаојечланако
СемлинЈуденлагерууБеоградунаенглеском1987,укоме
помињепостојањесведочењапремакомеједвапутаутоку
пролећа1942.душегупкакоришћенадасеубијајуЈеврејиу
Бањичкомлогору.

Токомгодинамотивдушегупкепостаојеутврђенуофици
јелнојисторијиисећањунаБањичкилогор.Усрпскојисто
риографијиIIСветскогратаиукомеморативномдискурсу,
душегупкесувезанемахомзалогорСајмиште.Појављујесе
уприказимадогађајанаБањици.УводичуМузејаБањич
коглогораобјављеном2001,кустосисторичарДаркоЋирић
пишедаје„специјалновозило,мобилнагаснакомора”ко
ришћенопротив„јеврејскихпородицаипојединаца”чијасу
тела„билатранспортованауЈајинце,гдесубиласахрањена
умасовним гробницама”.Српска православна црква ини
циралајеизградњухрамауЈајинцима,базиранунатврдњи
дасуЈајинци„наконЈасеновца,примарноместострадањау
скорашњојисторији.”

УлитературиоБањиципостојиваријабилностуосвртима
надетаљеупотребедушегупкекојаодражаванесагласности
у оригиналним сведочењима.Неки аутори тврде да је во
зилокоришћеноулогорујединозаубијањеЈевреја,женаи
деце.Другитврдедајекоришћенопротивсвихкатегорија
затвореника,укључујућизаробљенепартизанеикомунисте.
Кадасудушегупкеупитањуобичносепомињууједнини,
алипојединиизвори тврдеда суНемципоседовалинеко
лико таквих возила. У складу са оригиналним логорским
извештајима, током априлаимаја 1942, три групе Јевреја
–мушкарци,женеидеца–билeсуизведениизБањицеод
странеССа.СС је „уклонио”45 јеврејских заточеника17.

14Беговић,С.(1989)Ло гор на Ба њи ци, 1941–1944 (The camp Ba nji ca,1941– 
1944),Беoград:Институтзасавременуисторију,2,стр.106–107.
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априла.ГрупаодосамдесетшестЈевреја,одкојихсумноги
билиизбеглицеизЗворника,билајетранспортованасаБа
њице28.маја1942,саизвештајимаизлогоракојисуискази
валидаихјеликвидираоСС.Премдаједушегупкапредста
вљалакључнуметодумасовнеегзекуцијејеврејскихженаи
децеуСрбијиизачишћењеЈуденлагера,стрељањејеувек
представљалоалтернативу.Браунинг15сугерисаоједачаки
парцијалноконтрадикторнасведочењамогудаомогућеко
риснеисториографскедоказе,подпретпоставкомдасадрже
суштинуузајамнопоткрепљујућег„заједничкогсећања.”У
случајудушегупкенаБањици,неможесенаћитаква„су
штиназаједничкогсећања.”ДетаљисведочењаМиланаКо
биљскогослучајукадајеседамнаестЈеврејабилоукрцаноу
душегупкунаБањици,„5мушкараца,9женаитроједеце”,
противречни су званичном регистру затвореника логорске
администрације.Премалогорскимрегистриманијепосто
јалатаквагрупазаточеникаулогоруувремекадаједуше
гупкабилауБеограду.Нацистисуубрзосхватилидајеова
методаубијањаималамалопредности,уколикожртвенису
билеженеилидеца.Кадајебилаутоварена,Заурердуше
гупкабилајенеподобназавожњупонеравномтерену.Про
цесистоваривањаизмеђуосамдесетистотелапрекривених
излучевинама, био је дуготрајан и изискивао је употребу
локалнихзатвореника.Изперспективеубица,душегупкаје
ослободила немачке војнике психолошког терета да треба
дастрељајувеликибројјеврејскихженаидеце.

Најцитиранијиисказупотребедушегупкепротивнејевреј
ских заточеника на Бањици је исказ преживелог Филипа
Марјановића, заточеног партизана селектованог за егзеку
цију9.маја1942.године.Приморанједауђеудушегупку,
али су га чувари извукли када је логорска администраци
ја сазнала да је његова фамилија подмитила полицијског
званичника.ЧедаЖивадиновић,сећаоседајевидеогрупу
партизанакојисубилиутоварениудушегупку.Двасведо
чењасенепоткрепљујујерсадржеразличитеописевозила.
Живадиновићтврдидајевидеодушегупкупочеткоммарта
1942,неколиконедељапренегоштојеЗауреркамионсти
гаоуБеоград.Марјановићјеистакаодасудушегупкеимале
функцијудаошамуте заточеникеданебибилисвеснида
ћебитистрељани.УрошВлаовић,сељакизЈајинацарекао
једајевидеодушегупкукојомсуихдовозилиидајечесто
наконтогачуоиспаљивањеметака.

15Browning,C.(1985)Fa te ful Months: Es says on the Emer gen ce of the Fi nal 
So lu tion.1.April1991.,3.May2017.,http://bookfi.net/
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Засад јепоузданода јеуБеоградупостојала једнадуше
гупка која је употребљавана у периоду од почетка марта
допочеткамаја1942,давозилонијемоглобитивиђенона
Бањици почетком марта 1942, нити да су жртве могле да
изађуживеизње.Највећибројсведочанставакојапомињу
душегупкуистичудајепроцесгасирањапочињаонаБањи
ци,чимбисезатворилавратазадњегдела,пренегоштоје
возило напустило логор.УСемлин Јуденлагеру, гасирање
је почињалонаконшто је возилопрешлопонтонскимост
преко реке Саве.Према Бајфорду мало је вероватно да је
овајпротоколнарушенидаједушегупкапребаченанаБа
њицу.Примарниразлогзаштодушегупканијеушлаулогор
Сајмиштебилоједаонемогућисведочанства,којуje гру
пасведокасаБањицедоживела.Институцијекојесуимале
доминантнуулогууобликовањуофицијелнеисторијеико
лективнемеморијеупослератномјугословенскомдруштву
нисуразматралеваријабилностиусведочењима.

БраунингистичедасуНемцитежилидапостојањедуше
гупкеостанеутајности.Нацистисуприбеглипревари,тако
штојежртвамабилореченодасепребацујуубољилогор
идатасуимфиктивна„правилалогора”.Гласинеосврси
мистериозногвозилаисудбиниЈеврејаизСемлинЈуденла
герабилесубројнеупролеће1942.године.Одушегупкама
сеговориломеђуофицириманемачкеБезбедноснеПолици
је(Sic her hi et spo li zei, Si Po)итајнеслужбе(Sic her he it sdi enst, 
SD).СобзиромдајеЗауреркамионвоженкрозцентарБе
оградасажртвамакојесувикалеиудараленаврата,сумња
јепобуђенамеђу становницима.Уисказуистражитељима
југословенскогвојногсуда заменикТарнера,ССмајорГе
оргКисел(Stur mbannführerGeorgKiessel),посведочиоједа
сенекоиз српскеполицијеинтересовао за запечаћеника
мионкојијесвакодневнооперисаонапотезуизмеђулогора
СајмиштеистрелиштауЈајинцима.НекиСрбисувидели
тајкамионимислилисудаЈеврејеодводенастрељање.Гла
синесуопсталеинаконштојеЗауреркамионвраћенуБер
линпочеткомјуна.СобзиромдавишенијебилоЈеврејау
СемлинЈуденлагеру,колалесугласинедасадатакострадају
српскизатвореници.

Напрвом заседањуАВНОЈа у новембру 1942,Владимир
Дедијеруказаојена„гасирање500људиодједном,узапе
чаћенимкамионима”наДедињу,Бањици,уШапцу,иСај
мишту.МиланКољанинистичедасуизидеолошкихразло
гасвеетничкеирелигиознегрупеуЈугославијитежиледа
будупредстављене као да имају еквивалентне улоге у на
ративимажртава.Партизанскомвођствубиојенедоступан
приступповезаностидушегупкеса„Коначнимрешењем”у
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Србији,1942или1943.године.Оноштосузналибазирано
јенаспекулацијамаигласинама.Комисијазаратнезлочине
извршилајеистрагузлочинанаБањициињенконачнииз
вештајобјављенумарту1945,означио јетачкупреокрета
гласинеодушегупки.Извештајиобјављениизмеђу1944и
1946,билисупрвиинституционалносанкционисаниизве
штајоратнимзверствима.Какојекомисијадошладоброја
од48000мртвихуСемлинЈуденлагеру,икакојезакључила
даједушегупкакоришћенадасеубијајузатвореницинаБа
њици,нијемоглодасепреиспитуједо1980их.Чињеницеи
бројкеобјављенеуизвештајимаратификованесукаонео
спорни„налазикомисијезаратнезлочине.”Дакле,гласине
испекулацијетрансформисанесууофицијелнуистину.

ПримарнидоказикојиподупирутврдњудајеЗауреркамион
бионаБањицисусведочењапреживелихФилипаМарјано
вићаиНадеСтанићизпедесетихгодинаXXвека.Станићeва,
чијесведочењејекључнидоказдајегасникамионупотре
бљавандаубијегрупујеврејскихзаточеника28.маја1942,
истаклаједасупредоласкакамиона,стражариувелињуи
другезатвореникеуњиховесобе.Посведочилаједајечула
повике „ваздух, дајтенамваздух”и „позиве упомоћ” ко
јисудопиралиизкамиона.ЧедаЖивадиновићтврдиоједа
сузаточенициодвежениукамиону„сателомначињенимод
дрвенихдаски”„вероватнобилиугушени.”

Гасникамионбиојеспецијалнаврстакамиона,начињенод
алуминијума,такодаваздухнијемогаодапродреунутра.
ПоМарјановићузналисукадајеовајкамионстизаоулогор,
јерјебиовећи,нијемогаолакодаманеврише,такодајеу
рикверцуулазиоудвориште.Могаојеодједномдапреузме
окостотинузатвореника.Уместопрозораимао јерешетке
којесуомогућавалегасудапродре,агасјебиопомешанса
издувнимгасовима.Многисупочињалидасегушејошдок
суулазилиукамион,јерјемоторбиоукљученипуштаоје
угљенмоноксид.„Душегупка” јетребаладаонесвестиза
творенике,такоданебудусвеснидаћедабудуупуцани.Др.
Јунг,докторлогора,потврђивао једа јеособабиламртва,
такоштојеиспаљиваометакупотиљак.Утранспоновању
сведочанставапреживелихујавнидомен,историјскиписци
у Југославији морали су да се баве неконзистентностима,
политичкисензитивнимматеријаломисказа,исаваријаци
јамасведочанстава.ДалитребавероватисведочењуФили
паМарјановићаилиВелибораГлигорићадаје9.маја1942.
биосамоједангасникамионнаБањици,илиРадомируГе
рићукојисугерише„колоне”таквихкамиона?Интерпела
цијомпреживелихкаосведокахероизмаиотпоранаБањи
циидефинисањемсведочењакао„историјскогматеријала”
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институцијапомоглисудаобликујусадржајизвештаја.Ди
верзификованеформесећањаиспитујусолидификацијурат
негласинеињенуинтеграцијууисторијскосећање.

Можесепратитиполитичкиитехничкиразвојугљенмонок
сидаицијановодоничнекиселине(продаваосенанемачком
тржиштукаоЦиклонБ16(ZyklonB)заискорењивањештето
чина),какосуупотребљаванидареализујунацистичкупо
литикуанихилације„недостојнихживота”.Нацистичкире
жимзапочеосистематскоуништавањементалноифизички
немоћнихљудипрограмом„Еутаназија”,уновембру1939у
окупиранојзападнојПољској.Фокспоказујесимбиозукоја
јепостојалаизмеђу1941.иХитлеровогоригиналногпрогра
маЕутаназијаоктобра1939,датоубијањезапочнеикакосу
постројењамодернетехникеразвијена.Укупанбројжрта
ваЕутаназијеје70273.Промишљањатехничкихсредстава
проузроковалесулекцијепсихолошкихпроблемакојесуис
кусилиЕинсатзгрупеуРусији,којисуморалидасесуочеса
својимжртвама приликом стрељања. Транспорт челичних
резервоараугљенмоноксидазапотребе„гаснихкамиона”,
сажртвамавоженимуунутрашњостикамионапоказалисе
каонеефикасни.Тоједовелодоубацивањаиздувнихгасова
моторасаунутрашњимсагоревањемупросторзапутнике,
такогушећиљудекојисубилиунутра.

КристоферБраунинг17укњизиFa te ful Months: Es says on the 
Emer gen ce of the Fi nal So lu tion, фокусирао се на активно
стинижихешалонскихизвршилацауместонанацистичку
хијерархију, јер јетежиодакоригује„претераноХитлеро
центричну интерпретацију” Коначног решења. Браунинг
сматрадасесистематичноубијањеЈеврејафиксиралоуХи
тлеровомуму1941.каоодговорнаблискостнападанаСо
вјетскиСавез.БраунингупогледуВермахтауказујенане
исправностидеједајезадатакуништавањаизвршавансамо
од странеССилиЕинсатзгрупе. Јединиценемачке армије
билесуинструисанеодњиховихкоманданатаитокомјула
иавгуста1941,1000таоцакомунистаиЈеврејајеуморено.
Аутор се окреће ка развоју душегупке, оригинално кори
шћенеупрограмуеутаназијекојијезапочеопочетком1940.
Ондемонстрира како је једна поставка убица укључена у

16Fox,J.(1995)Re vi e wed Work (s): Na zi Mass Mur der. A Do cu men tary Hi
story of the Use of Po i son Gas by  Eu gen Ko gon, Her mann Lang bein and 
Adal bert Rückerl. April 1995., 22. May 2017., http://www.jstor.org/sta
ble/4211827

17Glees,A.(1990)Re vi e wed Work: Fa te ful Months: Es says on the Emer gen
ce of the Fi nal So lu tion by Chri stop her R. Brow ning,April1990.,25.April
2017,http://www.jstor.org/stable/570993
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убиства ментално оболелих, асистирала другој поставци
укљученојуубијањеЈевреја.

Оп сед ну тост тех но ло ги јом 

УпространимЗаурер18возилимамаксималнаупотребапро
сторанијебиламогућајербиутицаланастабилноствозила.
Стогајебиланеопходнаредукцијатоварногпростора.Ово
једовелодопродужењатрајањаоперације,јерјепразнина
моралабитипопуњенаугљенмоноксидом.Примећеноједа
оногмоментакадасусевратазатварала,људисупочињали
да вршепритисакнањих, чимбиих обухватиомрак. За
печаћенисливникпостојао јена срединипода, збоглаког
чишћењавозила.Посаоутоваривањакомадатребадабуде
брзоизвршен,безоштећивањалампиилипрљањакамиона.
Роба,товарикомадисуЈевреји.Робајемахомнађенакако
лежи.

Ge he i me Re ic hssac heсутајнепроменезаспецијалнавозила
уупотребиуХелмнуизаонекојисејошправе.Оддецем
бра1941.97000јепроцесуираносатривозилауслужби,без
већихинцидената.Усептембру1941званичнициуЛођуса
зналисуоХимлеровојнамеридаседепортујејошнемачких
ЈеврејаиРомауњиховгето.Кадасуселокалнизваничници
уЛођубунили,Son der kom man do Lan ge19послатисуизПо
знањауХелмноблизуЛођаи снабдевени су са два гасна
камионаиз аутомобилскогодељењабезбедноснеполиције
РСХАуБерлину.

Постојесведочанствакојаизвештавајуда јетокомчишће
ња ментално оболелих у болницама Пољске 1939/40 био
коришћенхерметичкизатворенкамионсаознакомKa i sers
KaffeeGescha eft20(Кајзеровкафе),савучнимкамиономна
пред.Ментално оболели су убијани пуштањем угљенмо
ноксида(CO)изметалнихцилиндара.

Хитлер је у писму од 1. септембра 1939. наложио лекару
КарлуБранту (KarlBrandt) и рајхслајтеруФилипуБулеру
(Reichsleiter Philipp Bouhler) из Фирерове канцеларије да
спроведупрограмеутаназије.Криминалистичкоминститу
ту(KriminaltechnischesInstitut,KTI)уРСХАналоженоједа

18Kalfus,R.(1990)EuphemismsofDeath:InterpretingaPrimarySourceDo
cumentontheHolocaust,The Hi story Te ac her,23(2),рр.8793.

19Browning,C. (1986)NaziGhettoization Policy in Poland: 193941.Cen
tral Eu ro pean Hi story,19(4),рр.343368.December1986,19.May2017.,
http://www.jstor.org/stable/4546081

20TheNizkorProject (2017)The “Fi nal So lu tion”: The De ve lop ment of the 
GasVan in the Mur de ring of the Јews,6.April2017.,http://www.jewishvir
tuallibrary.org/gasvans.
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испитапроцедуреубијања,иизвестилисудајеоптимална
методаупотребаугљенмоноксида.Следећипрваекспери
менталнагасирањаузатворууBran den burg / ha velујануару
1940–ухерметичкизатворенојсобименталнооболелису
убијени чистим угљен моноксидом, методом коришћеном
у осталим „Еутаназија” центрима. Неопходни угљен мо
ноксидпотраживанјеодстранеФиреровеканцеларијеин
директно прекоКТИ.,што је било засновано на договору
главешинаагенцијезаЕутаназију,Брака(Brack),иВидмана
(Widmann),шефаРефератаВД2(Хемијаибиологија).

Ka i sersKaff eкамионоперисаојепопринципугаснихкомо
раинсталација„Еутаназије.”Угљенмоноксидбиојевођен
уприколицукрозцреваизцилиндракојијебиофиксиран
затрактор.Сведоцисуизвештавалидајеодсептембра1939
Специјалнакоманда(SonderkommandoLange)убијаламен
тално оболеле људе у таквим камионима у померанским,
источнопрускимипољскимболницама.Кореспонденција
онеисплаћенимрачунимаувезисаСондеркомандоЛанге
дофебруара1941,показуједајеХимлерзнаоотоме.Одда
тумапрвеупотребеможесезакључитидасуKa i sersKaffe 
– камиониприпремљеникрајем1939.досредине1940.са
асистенцијомФиреровеканцеларијеиРСХА.Химлерјепо
сетиосанаторијумзаменталнооболелеипотомјенаручио
лидеруЕинсатзгрупеБ,Небеуи(Nebeui),даистражисред
ствадаскратипатњуљуди,какојезакључиоизискустваса
стрељањем.

КадаексплозијаубункерууМинску,укојисууведенемен
талнооболелеособе,нијеоствариланамераванирезултат,
експеримент са металним цревима, које је Видман (Wid
mann)носиосасобом,изведенјеусанаторијумузаментал
нооболелеизМогиљева.Небејеизовадваексперимента
научиодајеидејадасеубијеиздувнимгасовимаизводљи
ва.Међутим,Еинсатзгрупе,закојусепроучавала„хумани
ја“методаубијања,нијемогладакористинепокретнугасну
комору сафиксираном локацијом, требале су да будумо
билне.Конструисанисукамиониукојесууместопретход
нокоришћенихугљенмоноксидцилиндара,садабилиусме
равалииздувнигасови.Ka i sers Kaff eкамионикојисубили
познатиуКТИ,билисумоделизамобилнегаснекамионе.

Стрес стре љач ких во до ва

Вентрит(Wentritt),шефрадиoницезапоправкеуОдељењу
(Referat)IIД3aсведочиоје„1941јасамјошувекбионаче
лудепартманамајораПрадела.Онмијерекаодасуводови
заегзекуцијеуакцијичестопатилиодсломаживаца,тако
дабитребаладасекористихуманијаметодаубијања.Нама
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сустогабилинеопходни,какојетоПраделрекао,затворе
никамиони/моторнавозила.”ПраделјеналожиоВентриту
даистражиусмеравањеиздувнихгасоваузапечаћенукаро
серијукамиона.ПоРауфовомналогу,ПраделиВентритсу
посетилифабрикуГаубштатуБерлин–Нојкелну(Gaubschat,
BerlinNeukoelln),специјализованузапроизводњузапечаће
нихкаросерија/надградњи.ДоговорилисуседабиРСХА
требалофабрициданабавишасијунакојубисепоставила
каросерија / надградња. Када је шасија допремљена ком
панији Гаубшат, Вентрит је обезбедио камион са одгова
рајућимпроменамаурадионициRe fe ra ta II D3a,пошто је
питањекласификовано са врхунскимнивоомтајности.На
испуснупумпупричвршћенојеиздувноцревокојејеводи
лоодекстеријерадоднакамиона.Уунутрашњостиизнад
отвора,заварилисуметалнуцев,којаможебитиповезана
саиспуснимцревом.Приликомукључивањамотора,издув
нигасовисуишлиуиспуснуцевиодатлеуунутрашњост
камиона.Анализирало секоликодуго јепотребнода сеу
камионудостигнеконцентрацијаугљенмоноксидаод1%.
Притаквомсадржајуугљенмоноксиданаступадубокане
свест,азатимисмрт.Тежилоседасеспречинастанакпрвог
идругогстадијуматровањаугљенмоноксидом.Првиста
дијумјеобамрлостимучнина,адругијеобележенстањима
агитацијеииритације.

Експериментално гасирање је највероватније обављено у
концентрациономлогоруЗаксенхаузен (Sachsenhausen)где
јеКТИимаорадионицу,10.новембракадајеKrausnik(Kra
usnick)/Вилхелм(Wilhelm)биоуКијеву.Приликомгасира
њаприсутствовалисуХес,двахемичараЛајдинг(Leiding)
и Хофман (Hoffmann), и неки СС официри. Хемичари су
констатовалидасулешевиималитипичанрозеизгледљу
дикојисуумрлиодтровањаугљенмоноксидом.Развијенје
прототипгаснихкамиона.Преосталикамионинаручениу
фабрициGa ubschat, били супреиначениу гасне камионе.
Одаприла1942.годинеуРефератуIIД3aрађенисуплано
викакодасепроширекапацитетиубијањаидасеолакша
оперисање.

УпотребагаснихкамионаодстранеСондеркомандоЛанге
посведоченајеза8.децембаруХелмну.Возачједногодка
мионаГуставЛабс(GustavLaabs),посведочиоје:„Касније
самсазнаодасукамионибилиамеричкитротонаши...Енте
ријерњиховекаросеријеконтејнераимаоје4мудужинидо
2муширини...Угасномкамиону,којисамвозио...гасирано
јеоко50људи.”Шестгаснихкамиона(једансаЕинсатзгру
пеЦ,двауХелмну,двауРиги, једансаЕинсатзгрупеД),
којисуоперисалидокраја1941,ималисуистиспољашњи
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изгледибројљудикојисумоглидаприме.ПремаРауфуи
Вентриту,првојекупљеноидонетоуфабрикупетилишест
шасија.Првихшесткамионасатежиномодтритонепри
премљеноје1941.иоперисалисупочевшиодновембраили
децембра.Тосукамионипрвихсеријасадватипашасије,
Da i mond иOpelBlitz.Већикамиони,типаЗа у рермодифи
кованиугаснекамионе.Овосубиликамиониод8тонаса
каросеријомдужине5.8миширине1.7м,којисумоглида
носедостољуди.ИзвориисведоциговоредасуЗа у рерга
сникамиониоперисалиујануару1942.Упочеткусетежило
дасесвакомСондеркомандуизЕинсатзгрупенобезбедибар
једанкамионидасепроширекапацитетигасирања.Беле
шкаод27.априла1942,бависемогућностимадасепостиг
небржеистоваривање„терета“(гасиранихљуди).Реферат
IIД3абиојеодговоранзатехничкапитањаизаоперисање
гаснихкамионатајнеполиције.Белешкаод5.јуна1942из
вештавада јегасникамионексплодираоуХелмну.Рауфје
потомнаручионовеекспериментепопитањугаснихприме
ракаодстранеКТИипредузетесупромененакамионима
како би се онемогућили високи притисци у кутијасупер
структурама.

ССGruppenführer Харалд Тарнер, захтевао је и добио га
сникамионуаприлу1942заубијањеЈеврејауБеограду.9.
јунаЗауреркамионпослат јеназадуБерлиннаконштоје
испунио „специјалан задатак”. Након поправке послат је
уРигуповинујући се захтеву 15. јуна.Често су гасни ка
мионивиђанинастајалиштиманањиховомпутунаИсток,
на пр.у Вроцлаву или Кракову. Званичник Еинсатзгрупе
Д,Охлендорф,посведочио једа гасникамионинисупри
падалитранспортуЕинсатзгрупе,већсубилипорученииз
Берлина.Заједносагаснимкамионимапослатисуивозачи
којисуишлинаобукузаруковањекамионима.Возачига
снихкамионапосведочилисудасупоналогуоперативног
лидерагрупе IIД3адовезликамионеизБерлинауњихово
операционопоље.АмтIIД3ајебиоодговоранзаконструк
цију гаснихкамиона, и централно оркестриран из РСХА
операцијамагаснихкамиона,обезбеђујућикамионе,возаче
ирезервнеделове.

Филм „Шоа” (Sho ah)

КлодЛанцман21(ClaudeLanzmann)снимиојефилмSho ah,
којисебавипитањем„Коначногрешења”улогоримаПољ
ске.Филм јеконструисанкрозинтервјуе,ипутемкретања

21Edholm,F.(1988)Sho ah: A Film by Cla u de Lan zmann. Hi story Wor kshop,
(25),рр.204206.Retrievedfromhttp://www.jstor.org/stable/4288837
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крозпејзажлогораигета.Тојеисторијскидокумент,икао
такав припада укупности рада о Холокаусту. Враћамо се
крозфилмнаистаместаикакоинтервјуисаниговоре,по
нављамопоследњапутовањаустаницеТреблинкаипоко
лосецима у самАушвиц.Интервјуисано је око 15људии
њиховасведочанствачинефилм.Постоједватипаинтервју
исаних,ЈеврејиинеЈевреји.Јеврејисуоникојисупрежи
велијерсубилипринудниодлагачитела.НеЈеврејисуад
министратори,сељацикојисуживелиокопољскихлогора,
сведоциваршавскоггета.Дваделафилмакојасуидентична
уструктурииуинтервјуисанима,фокусирајусенаразли
читетеме.Првијеистраживањеинтерфејсаизмеђулогора
исвакодневногживотасељакакојисуживелииобрађивали
земљуокоТреблинкеиХелмна.Тосусељацикојисувиде
лиичулиЈеврејезакључанеусинагогиуњиховомселу,ко
јисуихвиделиодвоженеугаснимкамионимадошумебез
повратка.УсценикадаБомба,Подхлебник(Podchlebnik),и
Милер(Müller) плачу, Симон Сребник, једини преживели
изХелмна22,имаенигматичанизразлицакадагаЛанцман
смештаудругупоставку,угрупуПољака.Онистојеиспред
црквеукојојсуЈеврејидржани,пренегоштосуодвожени
удушегупкама.

ПремаБринклију23иЈури24(Brinkley,Youra),Фелман25иЛа
убинтерпретирајуSho ahкаопокушајдасе„посведочионо
штонеможеда сепосведочи, а то је, искуствоонихкоји
суумрлинаместуодаклесениконијевратио”.Филмпо
кушава да сведочи изњихове позиције, из унутрашњости
душегупки.ФелманиЛауб26суприхватилиодЕлиВизела
(ElieWiesel),дасенашаераможедефинисатикаодобасве
дочанства.ЗаФелманаиЛауба,циљсведочењапостаје„по
моћдасествори,наконфакта,недостајућиХолокаустсве
док”.ПрофесорЛакер(Laqueur)истицаоједасучакиизве
штајиумањивалибројубистава.БринклииЈураистичуда
сеоноштодефинишепредставустрахотесмртиодстране

22Fuller,G.(2011)Se ar ching for the stamp of truth: Cla u de Lan zmann re flects 
on the ma king of “Sho ah” Cinéaste,36(2),рр.1619;Retrievedfromhttp://
www.jstor.org/stable/41690998

23Brinkley, R. and Youra, S. (1996) Tra cing Sho ah, PMLA, 111 (1),
pp.108127;doi:10.2307/463137

24Stoekl, A. (1998) Lanzmann and Deleuze: On the Question of Me
mory, Symplokē, 6 (1/2), 7282; Retrieved from http://www.jstor.org/sta
ble/40550423

25Felman,S.(1991)InanEraofTestimony:ClaudeLanzmann’sShoah,Yale
French Stu di es,(79),pp.3981;doi:10.2307/2930246

26Rothberg,M.(2009)Mul ti di rec ti o nal Me mory: Re mem be ring the Ho lo ca ust 
in the Age of De co lo ni za tion,Stanford:StanfordUniversityPress;Preuzeto
14.aprila2017.sahttp://bookfi.net/
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масовнихубица,можепосведочитикрозреференце.Знациу
Sho ahимајукаоиндексичкезнакове,аутентичнурелацијуса
догађајима.ТакавслучајбиобисеквенцаукојојЛанцманова
камераслединааутобану1980ихкамионкојиносиплочи
цуSaurer–фирмекојајепроизводилагаснекамионе.

Хитлер, Химлер, и Хајдрих конципирали су демограф
скуреорганизацијуновоосвојенихтериторијаусептембру
1939.године.КаодеосвеобухватногпланаЈеврејисутреба
лидабудуконцентрисаниуурбанимцентримаипотомде
портованиуЛублинскиокруг.ПочетнадепортацијаЈевреја
саинкорпориранихтериторијатребалаједабудеокончана
дофебруара1940.Јеврејисупривременоконцентрисаниу
гетимауградовима,какобиолакшаликонтроледоцниједе
портације.ИнвазијаРусијејеокончалаобећањаопобољша
њуснабдевањаживотнимнамирницамауЛођу27иВаршави
којасудатапочеткомјуна.ЗваничнициуЛођусусептембра
1941. сазнали оХимлеровој28 намери да депортује немач
кеЈеврејеиРомеуњиховгето.Кадасулокалнизванични
циуЛођунегодовали,СондеркомандоЛангепослатисуиз
ПознањауХелмноблизуЛођаопремљенисадвагаснака
миона из аутомобилског одељења тајне полиције РСХА у
Берлину.

Хелм но

ССје1941.закључиода једепортацијаЈеврејаулогореу
којима ће бити уморени гасом била најефикаснија мето
да постизања „Коначног решења”. Нацисти су те године
отворилилогорХелмноуПољској.ЈеврејиизрегијеЛођа
уПољскојиРоми суусмрћениумобилним гаснимками
онима.ССовцииполиција започелисуоперацијеубијања
уХелмну8.децембра1941.Токомпрвихнеколиконедеља,
жртвесубили јеврејскистановнициоколнихделоваокру
гаВартеланд(Wartheland).Транспортовалисуихизместау
којимасуживеликамиономнатерензамкаХелмна.Вођени
члановимаСпецијалногодреда,жртвесусеискрцавалеиз
камионаудворишту.ССзваничнициносилисубелеман
тилекаодасулекари,објашњаваноједепортованимдаће
ићиуНемачкукаораднициалидапрвотребадасеокупају
идаимсестваридезинфикују.Затимбиулазилиукућугде
сувођениупозадинскусобу,гдесусеразодевалиидавали
своједрагоцености.Потомсуиходводилиуподрум,гдесу
силазилиузадњидеокамионакојијемогаодаприми50–70

27Jakowczyk, Z. (1982) Voices from Poland, So cial Text, (5), рр. 321;
doi:10.2307/466332

28Browning, C. нав. дело, стр. 343368; December 1986, 19. May 2017.,
http://www.jstor.org/stable/4546081
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особа.Механичарнадужностипричврстиобицревонаис
пуснупумпукамионаипотомбиукључиомотор,пумпајући
угљенмоноксидупросторгдесубилисабијени.Потомби
секамионпунлешевавозиоушуму,гдесутелаубациванау
масовнегробнице.Кобитопреживеобиобиналицуместа
устрељенодстранеССовацаиполицијскихслужбеника.

ПреживелиизШоа ви зу ел не исто риј ске фон да ци је29 (Sho
ahVisualHistoryFoundation),којујеосноваоСтивенСпил
берг1994наконснимањаШин дле ро ве ли сте,пребацилису
збиркусведочењанавишиниво.Пројекаткреирањаархи
весведочењапреживелихрођенјеизстварањафилма.Фо
кусСпилберговогпројектазаразликуодархивеЈејла(Yale
archive), пребачен je са личности преживелог на концепт
трансмисије.

За не ма ре ност

КустосМузејаБањичкоглогораАндрејЋирићпоказаоми
јекопијуфотографиједушегупкеизПољске,усталнојпо
ставци.УЈеврејскомисторијскоммузејууБеограду,сазнала
самодбиблиотекаркеБранкеЏидићданатлубившеЈуго
славије непостојини једнафотографија „душегупке”.Од
управникаАрхиваЈугословенскекинотекеАлександраЕр
дељановићаиодфилмскогархивистеБожидараМарјанови
ћа,добиласаминформацијуданатлубившеЈугославијене
постојиниједнафотографија,нитиснимак,нитидапостоји
филмкојипокриватематику„душегупке”,чакниувидупо
мена.Имплицираглавнахипотезаовогарададаје„заборав”
билатенденциознопримењиванакултуралнастратегијаЈу
гославијеурелацијипремапроблему„душегупке”.Поста
вљасепитањезаштоникаданијеснимљенниједанфилмна
тлучитавебившеЈугославије,којибисебавиоовомтемом,
кадајетоликибројљудипострадаонатакобруталанначин?

БројјеврејскихжртаванаСајмишту30никаданијеупотпу
ностиутврђен,нитисупронађенелистерегистрованих,ка
дасуотишлиулогор.Премаизвеснимизворима31.јануара
1942.билоје6500људи,крајеммарта5293икрајемаприла
1884особе.Статистикесунепоузданејерсезнадајебило
преко12000ЈеврејауБеоградупреаприлскограта,и2500ба
натскихЈевреја.ЖенеизНиша,Крагујевца,Смедерева,По
жаревцаодведенесунаСајмиште26.јануара1942.године.
Билојеoко800женаидеце,старих,становникаиизбеглица
изШапца.ПрекопедесетЈеврејакојесуИталијанипредали

29Wieviorka,A.нав.дело,стр.396.
30Лебел,Г.(2001)Un til “The Fi nal So lu tion”:Тh e Јеws in Bel gra de 1521 – 

1942,Београд:Чигојаштампа,стр.325.
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НемцимауПриштини,доведенисуулогор14.марта1942.
Око500ЈеврејаизКосовскеМитровицеиНовогПазарадо
веденоје19.марта1942,ибилојестотинаженаидецеиз
ЦентралнеЕвропе.Напочеткумарта1942.ССпуковникдр
ЕмануелШефер(StandartenführerDrEmanuelSchäfer)добио
јетелеграмобележенкао„врховнадржавнатајна”изRSHA
уБерлинусаследећимсадржајем:„Тема:јеврејскакампања
уСрбији”.ОперативнакомандасаспецијалнимЗаурерка
миономнапуту је са специјалним задатком.Шефер је на
саслушањуизјавио једа је знаодасеовотицалоубијања
Јевреја,махомженаидеце,излогораСајмиште.

Злат на гро зни ца на Чу ка ри ци 

ЖртвезакопанеуЈајинцима,Јабуци,Раковици,Чардакуина
другимместимаексхумиранесуиспаљенекакобисеуни
штили материјални остаци злочина.СС – Stan dar tenfülner
ПолуБлобелу31(ПаулБлобел)средином1942.наложеноје
да конципира решење за елиминацију материјалних оста
такастрељањатоком1941.Спроведенајеоперацијаоткла
њањатрагова, јединицесуископавалеипотом јеенормна
количинапепелакамиономтранспортовананаместогдесе
Топчидерка улива уСаву кодновогмоста.Истоварили су
све и убрзо након тога, развила се трговина и поред тога
што сe знало да се радило ољудским остацима.Писарри
јеистакаодауАрхивуЈугославијепостојефотографијечо
векакоји јетофотографисаосаброда.Међуостацимако
јисупривуклистановникеЧукарице,трговацаизБеограда,
гестаповацаисрпскихжандара,налазилисусеипосмртни
остациЈеврејаизТоповскихшупаисаСајмишта.Иници
јалнониконијеометаопретраживањесагорелихостатака,
међутим,доцнијејеНедићеваполицијарастералаграђане.
ТребаистаћидапритомНемцинисудолазили.

Иле а на Кац32 (Ela na Katz)Run ning On Еmpty  
(Тр ча ње на пра зни ни)

Овај si tespe ci fic перформанс додатак je пројекту Spa ced 
Me mory који се односи на локације заборављених јевреј
ских места у државама Балкана.To je био Кацин коначни
перформансSpa ced Me moryпројекта,одржанумају2017,
конципирантакодајетрчалаисторијскомпутањом„гасног
камиона”.

31Писарри,М.(2015)ФрагментиХолокаустауБеограду,Збор ник Је вреј
ског исто риј ског му зе ја,књига10,Београд:Јеврејскиисторијскимузеј,
стр.393410.

32Katz, E. (2017) Spa ced Me mory, Retrieved on 19. 05. 2017; from http://
www.elanakatz.eu/works/spacedmemory/#1
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За кљу чак

Сведочењасузаистраживачеодпримарногзначаја,јерпо
пуњавајупразнинедокумената.Ајхмановосуђењедоделило
јесведоцимасоцијалниидентитетпреживелихитрансфор
мисалоих јеуносиоцеисторије. „Душегупке”суупотре
бљаванеодстраненацистатокомIIСветскогратазаубијање
Јевреја и других заточеника гушењем угљенмоноксидом.
Процењујеседајебилонегдеоко700000жртавадушегуп
ки.Циљовестудијеједавањедоприносапроучавањусећа
њанажртвекојесубруталнонастрадалеугаснимкамиони
матокомIIСветскогратауСрбијииуПољској,каоираз
вијању свести о неопходности онемогућавања понављања
оваквихнемилихдогађаја.
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COMPARATIVEANALYSISOFTESTIMONIESINTHE
TRANSFEROFMEMORYOFTHEGASCHAMBER

VICTIMSFROMYUGOSLAVIAANDPOLANDDURINGII
WORLDWAR

Abstract

AfterJune1941,theGermaninvasionoftheSovietUnionandthemass
shootings of civilians by the Einsatzgruppe, theNazis experimented
with gas vans for mass killings. The use of gas vans began after
Einsatzgruppe members complained of battle fatigue and mental
anguish caused by shooting large numbers of women and children.
Einsatzgruppengassedhundredsofthousandsofpeople,mostlyJews,
Roma,andmentallyillpeople.AccordingtoWievorka,theEichmann
trial conferred on the witnesses the social identity of survivors and
transformedthemintobearersofhistory.JovanByfordassertedthatthe
authors selected fromeach testimonyconfirmed theexisting“truths”
andperpetuated thedominant cultureof remembrance.According to
Rothberg,FelmanandLaub,thefocusshouldbeonthelinksbetween
testimonyandtrauma.Theyemphasize,asadoptedfromElieWiesel,
thatoureraistheageoftestimony,whichreliesontheexperienceof
theNazi genocide.The goal of the testimony thus becomes helping
tocreatethemissingHolocaustwitness.Theresearchproblemofthis
work is exploring the dynamics of memory creation in Yugoslavia
and in Poland, about the victims of gas vans, and examining their
consequences,aswellas theprocessof solidificationof thewartime
rumours and their integration into historical remembrance, due to
the value of testimonies.The research question of thiswork is how
theproblematicsof thedynamicsof an individual and the collective
memoryismanifestingintheshadowofthe“traumaticpast”,caused
bybrutaldeathsbygasvans.Theprimaryhypothesisofthispaperis
that“Oblivion”wasatendentiouslyappliedculturalstrategyinrelation
to the issue of “dusegupka”.Themain goal of this qualitative study
iscontributingtothestudyofmemoryofvictimswhowerekilledin
such abrutalway, and remembering, toprevent anypossibilityof it

happeningagain.

Keywords: Jews, Semlin, gas vans, concentration camp, Old Sajmiste, 
Jajinci


