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УВОД

Заоштравањем политичке ситуације и настајањем
ванреднихприлика,дошлојеидомобилизацијевојних
јединицананашемтерену.ТакојеудолинуНеретведо
шлацрногорскабригада„СаваКовачевић“изНикшића
сарезервнимсаставом.

Затосупоредредовнихдошлеиванреднеобавезе,и
обимпословајетоликоувећандасеморалорадитиипо
цијелихдвадесетчетирисатадневно.

Заменејератпочеоипријерата,иакотајратнисам
ни „окусио“. Познато је да у свакој војсци, непосредно
предпочетакрата,аиусамомтоку,оптерећењепозади
нејемноговећеодоптерећењаборацанапрвојлинији.
Доовогмоментамојерадномјестојебиловеомалијепои
свепословесамсалакоћоминавријемеобављао.Нешто
увећанизадацииобавезесунасталепочетком1991.исе
љавањемматеријалнихсредставаитехникеизЧапљине
иснадбијевањемопремомихраномбригаденаКупресу.

Алиод21.септембра1991.почињуогромнинапории
обавезе,тежртвовањепородицекаоисамогасебе.Тре
бало је сву нашу војску на вријеме снадбјети опремом,
храном.Одтогдана,одмногобројнихпословаиобавеза
којесаммораообављати,вишенисамзнаоникојиједан
уседмици,пачакнекада,никојејевријемеутокудана.
Упоредосаснадбијевањемјединицатеклојеисељењеиз
ЧапљинеиМостара.Биосамстарјешинатранспортних
колонаиробајекамионимаодвоженауградовеимјеста
широмБоснеиХерцеговине,акаснијеуЦрнуГору.

Од тада више нисам нимогао пратити ситуацију у
градуинарадноммјесту,тесамвјероватнотаколакопао
непријатељу у руке.Нештомојом кривицом, а највише
кривицомкомандногкадрасапуковникомЈованомПет
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ковићемначелу,којијеутовријемезамјењиваокоман
дантаБудимираАнтуновића.

Тешко јепротумачити да ли јепомене било лакше
илитежетоштосузасједаикиднаповањебилиунапријед
планиранииприпремљени,зашта језнаочакиглавни
официрбезбједности.

Помириосамсесатомчињеницоммислећидасеово
моралодеситикадтад, јер самвећнеколикоданапри
јеимао анонимне телефонскепозиве узпријетњудаће
мипородицабитипоклана,ајаубијенкаопас.Такођеје
једномприликомбилоинекихкрвавихзнаковапредула
знимвратимаустан.

Четиримјесеца,илитачније123данатамногживота,
преживиосам,такорећиизината,алиипакзавидјевши
мртвима, унадидаћу се,можда,ипакнекадаинекако
вратитисвојојпородициисазнатидетаљнијеоовомза
робљавањукаоиосамиммучитељима,теупознатијав
ностштасерадипологоримаикаквадјеламогупастина
умумнопоремећенимособама.

Нисамсамојалогораш,инепишемсамојаострахо
тамаулогорима.Свакиоднасносипоједанроманусе
би,самоштосунекиодмахпроговорили,анекинећеили
нисуималиприлику.

Нас преко 55 хиљада у 536 логораширом општина
БоснеиХерцеговине,222логорауХрватскоји12уСло
венији,провелојеодједногданадопетгодинаузаробље
ништву.Билисмоинапрвојборбенојлинијиидубоко
унепријатељскојпозадини,прошавшимногеескадроне
смртипострашнимизлогласнимлогоримаширомму
слиманслохрватскефедерације.Преживјелисмонепод
ношљивемукеи тортуре крвожеднихџелата који су се
иживљавалинабеспомоћним,везаним,гладнимиисцр
пљенимтијелима.

Држалисунаспоподрумима,хангарима,силосима,
филскултурнимсалама,напуштенимкућама,тунелимаи
другимнеусловнимобјектима,самозатоштосмоСрби.

Нијениважанбројлогоранибројлогораша,каони
колико суборавилиу заробљеништву, колико је важно
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напоменутидасусрбомрсципримјењивалиистаправи
лапремасвима,панисучакималиобзиранипремаболе
снима,дјеци,старцима,женама…

Улогорусенашла15дневнабебакаои88огодишњи
старац.Засвесубилаистаправилаитортуре.

Некихдјелаирадњисеможданећунисјетити,илићу
пропустити,ализатоништанећуслагатинидодати,јер
овоједокумент,свједочењеострадањуСрпскогнарода.
Описатћупоступкекојенисамосјетиоличнона својој
кожи,алијесамусрцуидуши, јерсупочињениумојој
близини,момесапатнику,братуСрбину.Теранеболеи
менејерсуизвођенеумомприсуствуипредмојимочи
ма,каоштосуионигледалименекадаточиненамени.
Пишемуциљуоткривањаистине,којавеомаспородола
зи,аликојаипакједногданамораугледатисвјетлостдана,
пакадаодсвихзаробљеникаприкупимооваквадокумен
та,предјавностћеизаћизлочиннајгореврсте.Испливат
ће сва гадости гнусобакојаможепастинапамет само
покваренимиискривљенимљудскимумовима.Ниједан
њиховпоступакнијељудскиникоректанодсамогзаро
бљавањаипривођењадосамеразмјене.Увјериосамсеу
тодачовјекамрзе,малтретирајуимучесамозатоштоје
Србин,безобзиранатогдјејезаробљен,штајебиоишта
радиопријерата.ГдјегодбизатеклиСрбина:наулици,
нарадноммјесту,укафани,чобанинакодоваца,ратара
нањиви…доводилибигаулогор,приписивалимуразна
злодјелаифункције,самодабигаокривилииималиве
ћиразлогзазлостављање,пребијање,пачакиубијање.

Посебантретман(каоија)ималисуоништосузаро
бљениууниформиионикојисунабилокојиначинбили
везанизавојску,односноЈугословенскуНароднуАрмију.
Одмахбидобијалиименакаоштосу:„снајпериста“,„ар
тиљерац“,„кољач“ислично.Таквинадимцибипривла
чилиџелатепасуовистрадаливишеодосталих,амноги
нисунидочекалислободу.

Преживјели смонајстрашнијеметодемучења, били
једномногомугробу,оптуживанизаизмишљенаклања,
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убистваисиловања,самозатодаимајуразлогданаспре
бијају,малтретирају,анеријеткоиубијају.

Акојесрпскипраштати,томожемодонекле,ализа
боравитинесмијемонитиможемо.

Поредсвихмучењаизвјерскогпонашањаједногброја
људи,морамнапоменутидајебилоитренутака„одмора“,
нарочитопоследњихданатамновања.Нежелимзабора
витидобротуиљудскопонашањеједногбројаљудикоји
сусекоректнопонашали,панамчакипомогли,анису
морали.Захваљујемимсеиодајемчастипоштовање.У
томсмислу, упрвомреду сеистиче заповједникИвица
СушацизГорњегЦернакодЉубушког.Захваљујућиње
мунекинашиљудинисуизашлинаслободукаототални
инвалиди.Његоведобротеиосјећајностипремаживим
бићимамалокодаима.Томуникаданећузаборавити,па
чакнимојапокољењакојимаовотакођепишем.Помогао
јемногимзаробљеницима,заштитиоиходналетакрво
жеднихразбојникаколико јемогао.Заповједниксмјене
СтанкоПараџикникаданиједаокључевеудругерукеи
никаданикоменијениружнуријечрекао,акамолине
когаударио.Хваламузаљудскост.КрешоМедић,сајџија
изЧапљине,ЗоранСолин,ПероДуганџић,МијоВучић,
Меша,ДраганкојијеимаобутикуЉубушкомијошнеки,
аовећудетаљнијеописати.

Аликаквакористодовихдобрихмомакакадауњи
ховомодсуствуналетепијани,дрогиранииненормални
момцииупропастесвадобраовихљуди.
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САСЛОБОДЕУТРАГЕДИЈУ

Мостар,шеснаестиаприл,1992.година

Тајдансам,каоипретходни,дочекаонадежурству.
Имаосампоследњизадатакуинтендантскомскладишту
уРударскојулицидаорганизујемутоварпреосталихма
теријалнихсредставаикамионимапревеземуНикшић.
Билабитопоследњаколонакојомбисвеиспразнили,и
вјероватносепослијетогаизмјестилинанекодругомје
сто.

Већвишевремена,анарочитоодсептембрамјесеца
протекле године, радио сам на извожењуматеријалних
средставаизЧапљинеиМостараиснадбијеваојединице
које су биле размјештене поПоповомПољу,Невесињу,
Гацку,Билећиидругиммјестима.Једновријемесамбио
задуженизаснадбијевањесервисазаоблачењерезервног
састава.Утомпериодунијебиловременанизаредовно
обједовање,акамолизаодморилинекослободноврије
ме.Билојетоликопословаизадатака,падасамимаои
десетрукуñималебиштарадити,абилојемоменатада
нисамзнаонакојустранупрвокренути.Такојебилои
тогадана,којисамодпоноћидочекаонадежурствукаои
свакипретходни.Чимсванеприпремаосамвојникеиса
кампањоломишаонамјестоутовара.

ПовезаосамиФејзу(радногколегу)усјевернилогор,
јерјеонвећнеколикоданаимаозадатакда,каопратилац,
одвозихљебуНевесиње,одаклебисевраћаоупоподнев
нимсатима.

УинтендантскомскладиштууРударскојулициоста
лисузаставникАбазШипчићиграђанскалицанаслужби
уЈНА:ШаћирКазазић,СенадКазазић,ОсманСалчини
СтанкоМликота.Станкобисесамоповременопојављи
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вао,јернијеимаопунозадатакасобзиромдајестарији
човјекпредпензију.Честогадањунебибило,анавечеби
долазионаспавање.Ваљдазбогтогаштопунохрчепага
нисумоглиподноситиусклоништузградеукојојјеста
новао.Тонамјеличноиспричаоипризнао.

Мој„храбри“и„одважни“командант,капетанпрве
класеДамјанПођанин,јучејезбрисаоупрекоманду.Не
стаојезаседамнаестминута,безикаквенајаве,разговора
ипредаједужности.Задржаосеускладиштусамотолико
дапокупиличнествариизканцеларијеиетоданамка
жедаодлази.Пријењегаскладиштесунапустили:Перо
Јеловчан,ХалилЂулиманиЈуреЛаста.Јурејенапустио
врлокоректноиузпоздравнаписавшиписменоизјавуда
нећевишедолазитидоксеситуацијанепромијени.По
здравилисмосеивишеникадасенисмовидјели,каони
саосталима.

Побјеглисуиредовнивојницидругихнација,такода
јеускладиштуосталосамоосамвојникаСрба.

Свипословиовихштосупобјеглиаутоматскисусе
преливалинанаспреостале,тенамјетимебилосветеже
итеже.

Доласкомусјевернилогорсазнајемданеидесвепо
плану.Однеколиковозилакојесамтребаонатоваритии
формиратиколону,добиосамсамодва.Осталисенису
вратилиизНевесиња.Сањима јеотишаоводникРадо
мирИвезић, такође у то вријеме старјешина транспор
тихколона.Акобихдетаљнијеиспитиваодошаобихдо
сазнањадасукамионикориштенизапресељењеробеи
намјештајапојединихофицира,партијскихдругова,род
бинеиосталихпознаника.

Војницисубрзонатоварилитадвакамионакојасмо
ималинарасполагањуивратилисмосеуРударскуулицу.
Пред зградомнас је узнемиреночекао заставникШип
чићуцивилномодијелу.Упитаоме:

„Штосисетоликозадржао?“
Помислихдахоћенегдједаизађекакобиобавионе

кипосаопаданенапустакасарнудоксе јанепојавим,
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каоштосмоидосадапрактиковали.Нисамсенизадр
жаооноликоколикобихдасамимаојошкамиона.

„Дасепоздравимо,напуштамАрмију“рече.
Руковалисмосе,иотишао је.Ништаније са собом

понио.Одмахсамотишаодооружанедавидимдалине
штонедостаје.Свејебилоуредноиоружјенаброју.Те
лефонираосамукомандунаКонакудапријавимњегов
одлазак,нотамоникогнијебило.

Сјеосамукомандантовуканцеларијуиприкупиодо
кументацију,позвавшииостале.Саопштиосамимново
насталостањеипредложиодапреосталезадаткеморамо
ријешитидокраја.Читававојска:осамвојника,Шаћир,
Фејзо,Сенад,ОсманиповремениСтанко.Јајединимеђу
њимаСрбин.Преузеосамдужносткомандантасклади
шта.Нисамнислутиоштаћесејошдогодити.

Нијепрошлонипетнаестакминутанаконсастанка,
кадзазвонителефон.ЗовеФејзоизСјеверноглогорада
дођемпоњега.

„Сачекајмало“рекаосам„долазимзаједансат,паће
мосескупавратити.“

„Молим те“ велиФејзо „дођи одмах јерми се пуно
жури“.

Пошаосамодмах,рачунајућинатодаутомвремену
војскаруча,апотомнатоваритиипреосталекамионе,ко
јисутребалибитинарасполагању.Нисамсасобомпонио
пушку,мислећидаминетреба,јерсеутовријемеподану
ништаниједешавало,ајасамопрелазимпрекомостаи
назад.Чаксамскинуоивјетровку,укојојсууџеповима
биледвијебомбе.Узменејеостаосамомалипиштољ7,65
ммитонакаишуодпанталона.Мислиосамкаоидосада
дасеможемослободнокретатипограду,баремподану.

Адотогмоментаовдјејесвеизгледалоовако:Утоку
ноћибиповременодолазилодопуцњаве.Нанашескла
диштесучакдвапутадотленападалиноћу.Ујутробисе
свестишало,икаодаништанијебило,људибисенор
малнопонашали,ишлибинапосао,јерјевећинафирми
јошнормалнорадила.Кадападнемрак,поновобиноћ
пролазила уз пуцњаву и детонације. И опет ујутро на
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родживнеикрећесеузсвакодневнепослове,мадасеу
ваздухуможеосјетитимирисбарута,крви,страхаине
извјесности.Нештовеликосеспремалодапореметимо
старскудушу,којајеспецифичнаиразличитаоддругих
градованекадашње„Југе“.Покваренојеиразваљеносве
оноштојеовајхерцеговачкиградчинилоградомсвјетла
исунца,званим„СрпскомАтином“,когасуинтелектуал
цивијековимаградилиистварали,асажежегаогањмр
жњеипадеурукецрнокошуљашагдјезавладашезакони
онихкојисусевратилисахрватскогратиштазакрвавље
нихочијуикрвавихруку.

Каодајеинебоплакалонадсвимштоћесекасније
десити,асфалтјебиомокародситнекишице.Мождајеи
торазлогбрзогполаска,јернисамжелиодаФејзопоки
сне.

Чекаомејепредпекаромдржећиуруцитеглукисе
лихкраставаца,намијењенихнамаузручак.Одмахсам
сеокренуоназадивраћаосепрекоЦаринскогмоста,па
крозЦентар2.Наулицамасусекреталиивозилаипје
шаци.Свејенекакоизгледалонормално.Градипак„жи
ви“безобзираштосеосјећамирисратауваздуху.

Нисмомногоразговаралијерсмосвакиданскупа,је
диносаммуузпутскренуопажњудауНевесињенеиде
самоукошуљијерјејошхладновријеме.

СкренуосампоредСарајевскепивареиуспориопо
реднашетеретнекапије,гледајућиданијенекимслучајем
отворенадатудауђемданеидемоколонаглавну.Какоје
билотешкодозватидежурногдајеотвори,продужиосам
около.Састранеулице,потротоарујебиломногопарки
ранихвозила.ДођосмонаугаоГрадскемљекаре.
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ЗАСЈЕДАИКИДНАПОВАЊЕ

Наједном,неколикометараодраскршћа, ана самој
кривини,изаједнеаутоцистерне,искочигрупанаоружа
нихиполумаскиранихљуди.Оглашавалисусеузвицима
„Стој!“

Већсамбиопредњима.Ногамијејошувијекбилана
гасу,амислиселоме:далидастанемилидапродужим?
Секундаилидвијејебиловременазато,кадмеФејзотр
жегласом:

„Стани!Мождајемјешовитаконтрола?“
Томејемахиналнонатјералодапритиснемкочницу.

Неколикоданапријејенекиспоразумнаправљенизмеђу
командеЈНАсаполитичкимруководствомграда.

Ониодмахприскочишеиуперенепушкепочешепри
слањатинанашеглаве.Утомнападуихјебилопеторо.
Четворицасуималиаутоматскепушкеапетиподрезану
ловачку,такозвани„кратеж“.Тројицасубилавеомајака
иразвијена,адвојицаизгенерацијетадашњихвојника.
Наглаваманисуималикапе,панисаммогаоидентифи
коватињиховаобиљежја,алисусигурнобилиприпадни
циХрватскогвијећаодбране.

Извукоше нам пиштоље, грубо нас претресоше, и
узнеколикоударацаугурашеувозила.Тројицаугураше
Фејзуужутогопелрекорда,адругадвојицаменеумоју
кампањолуАР55.Једанјесјеозаволан,менесупостави
липоредњега,адругијесјеоназадњесједиште.Позадије
сједиоонајсаподрезаномловачкомпушком,ајошјеузао
имојпиштољ,репетираогаиприслониосадругестране
главе,поредпушке.

Свесеодигралокаонафилмузанепунминут.Про
лазникајебилонаулициалиниконијереаговао.Дали
збогстрахаилибрзинекојомсутоизвели?
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Великом брзином су појурили авенијом, као да их
неко гони, затим стигли на Балиновац, па узЖовницу
кренулипремаЛиштици,тј.ШирокомБријегу.Билису
веомавеселиизадовољни„уловом“.Одњиховесрећесу
вришталиицупкалиуауту.Утомзаносуиужурбида
штопријестигнудоциља,нисуниобраћалипажњу,на
брзину,пасупојединекривинетешкосавлађивали.Ви
димдавозачнијевјешткампањолипасамсеогласионе
билиихсмирио:

„Немапотребедатакојурите“смириваосамих.
„Нећуништапокушавати,свејеуреду!“
Ауправосамразмишљаодали,можда,даискочими

дасескотрљамнизстрмину?Мождабитоибилоизво
дљиво?Великајебрзина,адолесустијенеикрш.Ашта
послије?Билоје јошвидногвремена,сатбимогаобити
петнаести илишеснаести и до мрака је вјероватно још
тридочетири сата.Ако се упадуповриједим,мање су
шансезабјекством.Онибизамномпојурили,наравно,
пуцалиби.Кадабихимиумакао,незнамкудбијерсам
већбионањиховојтериторији.ПремаЛиштициопетсу
усташе,премаЦиму,јошгоре.Тусупонекимизворима
билесконцентрисанењиховеснагезаскоринападнаМо
стар.Говорилосеоцифриокопетхиљадаусташа,распо
ређенихпокућама.Тојеизгледалокаомравињакпабих
јабиолакоуочљивууниформиЈНА.

Почеосамодбациватиидејуобјекствукадмеизми
слипренушеударципоглавиичупањекосе.

Возачјебиопреокупиранкампањоломкојујеочито
слабопознавао,панијемогаомногодасеразмахује,осим
повременихподбодаулијевуслабину.Сталносечудиои
питаоме:

„Какавситичетник,аобријан?“
„Нисамчетник,ибријемсе свакогдана“одговорио

сам.
Говорио сам смирено и пристојно, не би ли и њих

смирио.Потомзапљушташеударци,шамариипријетње
зачињенепсовкамаомајцисрпскојичетничкој.



Биосамхрватскизаточеник

15

Негдјенаполапута,узЖовницу,возачстадеиотки
девојнетаблицеузкоментардаслучајнонекоодњихових
небиприпуцаонавозило.Тозаустављањејеискористио
даменеколикопутаударишакомуглаву,прсаистомак.
Овајдругијеторадиоистоалисамопоглави,њемуједи
ноистуреноиприступачномјесто.Наставиојесаразору
жавањем.Узеомијефутролуодпиштоља,скинуоопасач
саупртачем,нараменицесачиновимаикаишизпантало
на.Затимјепрешаонаџепове,новчаник,документа,сат,
прстен…Свејетобилопропраћенопогрднимпсовкама
ивријеђањем,каколичним,такоинационалним.

Ито јенекакопрошло.Ситуацијасепогоршалана
иласкомнањиховебарикадеипунктове.Нањимабисе
заустављалиипоказивалимеузратнепокличекаошто
чинеИндијанци.Свакиодонихкојисетогтренуткана
шаопоказивао је јаркужељудамеодмахпрекоље,или
бардоброизудара.Жељазаударањемсесвимаоствари
ла,атогајебиломного,јерсусезаустављалипоредсва
когнасеља,пунктаибарикаде.Наједноммјестусеједан
човјекзалетиодамесасијечеашовомкојимјеобрађивао
башту.Договаралисуседамеодведууједнонасеље,међу
женекојимасумужевиисиновинедавнопогинули,пада
мионепресуде.Тојеотпалоизразлогаштозанаснеби
зналиовиу„опелу“штовозеФејзу,авјероватноимједо
говордасенађунаодређеноммјесту.
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ПРВАСТАНИЦАЛИШТИЦА
(ШИРОКИБРИЈЕГ)

Слабијепознајеммјестауовојоколини,алимислим
да сунас довезли умјестоТрнкодЛиштице. Запамтио
самдоброту„добродошлицу“.Далисузналидаћемодо
ћи,илиим јенеко јавио,незнам,алипремабројуоку
пљених,претпостављамда јесте.Била јеприсутнавећа
група цивила,људи ижена са дјецом, и неколико уни
формисанихусташа.Саправомихназивамусташејерсу
накапаманосилиознаке„U“изДругогсвјетскограта,аи
самисебетаконазивају,паћуихијатокомцијелогтекста
такозвати.

Штоодудараца,штоодстрахаизатечености,нисам
одмахнипримијетиодаменекоснимакамером.Касније
самскриваолицеиокретаоглаву,алинијебиловајде.

УмеђувременујестигаоиаутомобилсаФејзом.Ио
њемујеистаприча.Успутпријетње,псовке,туча…

Држалисунаснатоммјестуизвјесновријеме,даби
насопетстрпалиунекамалаколаидовезлиуЛиштицу.
Смјестилисунасуподрумнекезграде.

„ТојеробнакућауЛиштици“саопштиомијеФејзо.
Утомподрумусубилинамјештенивојничкикревети

наспрат.Нассуприморалидасједнемонапод.Преднас
јестаоједансредовјечнивисокчовјеквеомагрубоглица.
НасебијеимаоНАТОуниформу,анаглавизеленубе
ретку.Зачудо,доксмотуборавили,никонаснијетукао.
Самонас јеовајсазеленомбереткомнештонеформал
ноинестручноиспитивао.Записаојеосновнеподаткео
нама.Понудионас је чакицигаретама,што смо једно
гласноодбилијерниједаноднаснијепушач.Искористио
самњеговудобротуизатражиодаодемуклозет.Тојеод
маходобриоиузпратњуједногстражараобавиосамоно
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штосамодавноморао,алимисенијеуказивалаприлика.
Кадасамтозатражиоодпретходникаонисуминареди
лидамокримпоредпута,аовисакамерамасусеодмах
устремилидаснимају,паметапотребаодмахпрошла,а
устваритрпиосам.Беретканамјеузеонекепапиреидо
кументекојисусенашликоднас,акојеови„ловци“нису
покупилиприликомзаробљавања.

Утомподрумусмоосталисвегадватрисата.Опетје
дошаоонајсазеленомберетком,вратионамтепапиреи
рекао:

„Изађитевани!“инестаојеузстепенице.
Упратњидвојицеуниформисанихлицаизашлисмо

наулицугдјејебилапаркиранаполицијска„марица“.Угу
ралисунасунутра.Ванијевећсумрак,у„марици“још
већи,алисмовидјелидасенекоукрајушћућурио.Биоје
тоСлавкоЊегуш,бившиголманФК„Вележ“.Његасуза
робилиуМостару,наулици.Познатаспортскаличност,
добар човјек и друг кога имала дјеца знају.Ожењен је
Хрватицом,никадсеникоменијезамјерио,алијеСрбин,
икаотакавнијепожељануњиховојсредини.

Возилисунаснеколикоминута,илиједансат.Нисмо
зналинигдјенасвозе,ништаћесанамаурадити,тедали
ћенасикадавратити.Наметаласенеизвјесност.Многоје
овуда јамаукојесутокомДругогсвјетскогратабацани
Срби.

Груде–првилогорашкидан

Кадсусезауставилииотвориливрата,видеосамда
сеналазимоуГрудамапредСУПом.Спровелисунасу
подрумгдјесеналазилаједнамалаћелијаукојусмоједва
стали.Њенедимензијесуотприлике:дваметрадужинеи
једанширине.Већсенавеликосмрачило,аникаквусвје
тлост немамо. Чучнули смо у угао и тихо разговарали.
УпитаосамФејзу:

„Штанасовоснађе?“
„Штаћенастекснаћи?“одговориојеФејзо.
Узсвумукубило јеихладно.НарочитоФејзи јер је

биосамоукошуљи.Наконнеколикоминутауподрумси
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ђошеусташеиодведошеСлавка.Тувечеганисувраћа
ли.Затимсунасталепровокације.Силазилисудолеиуз
псовкеипријетњеговорилидаћенаспријезорепоклати,
адаћенасдотлепољеватихладномводомдаседојутра
смрзнемокакокрвнебилиптала.

Неможесеописатиосјећајкојисетадајављаоути
јелу.Несамодајевладаострах,којимијевећпознатод
малихногу,негонекапосебнаврстастраха.Дасамнара
тиштунебихимаотаквуврстустрахајер,тамојеметак
мени,метакињему,пакомеопанци,комеобојци.Овдје
јестраходсмртиприсутаннапосебанначин.Сустизале
сусмртикојесамоонизнајурежирати,имучењаукојима
самоонимогууживати.Крозменебипрострујаострах
насвакишумилинекакволупање,апосебнокадабисе
зачулињиховикораципреманама.

Једноодтаквихузбуђењајебилоикадасунамдони
јеливечеру.Билисутосендвичиодхљебасасаламом.Уз
пунопсовкиипријетњидајунамдознањаданамјетопо
следњавечера,маданиконијеулазиоунутраданастуче,
нитисунасизводиливани.

Упрвимахсмопомислилидасусендвичидобродо
шли јер смовећогладнили, а тај даннисмониручали.
Али, истовремено смо одложили сендвиче на прозорче
ћелијеузиндентичнупомисао:

„Мождасузатровани?Поњиховимпријетњаматоје
заистамогуће.“Овоједуванскикрај,онимногокористе
фураданкојијевеомаотрован.

Ноћ проведосмо у једном ћошку: чучећи и ћутећи.
Ионоликоколико смомогли заспатинисмоуспјелиод
хладноћеимисликојесунавиралекаобујица.

Сванућесмодочекалиукочени.Кадседоброразда
нило,дођошедвојицаиодведошенасна спрат, у сврху
испитивања.УходникусамугледаоСлавкаЊегуша.Зна
чидајетупреноћио,алиизгледаунекомбољемкомфору.
Онјетрећиданпуштенкући.Далијеистинаилиниједа
јемораодатиодређенусумуњемачкихмарака,окотри
десетакхиљада,нисамсигурандалијетотачнаинформа
ција.ЖивиојејошједновријемеуМостару,алијекасније
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побјегаоизњегајерјезавладаопакао.Задњастаницаму
јеАустралија.

Испитивањејетрајалоокодвасата.Морампризнати
да јебилокоректноипрофесионално.Тосувјероватно
остациполицијскогкадраиизјавујевјероватноузимао
некиинспекторилиначелник, са записничаром,неким
старијиммилиционером.Одмахнапочеткумиједаодо
знањадаћесепонашатионакокакосејабудемпонашао
приликом давања одговора. Настојао сам да откријем
штомањеподатака,илидаихвјештоприкријем,аброј
кепромијеним.Нештосамсепронашаокаоважнавој
наличносткојатребадазаштитивојнеподатке,асамим
тимисачувативојнутајну.

Настојаосамдаоткријемштомањеподатака,алими
сепри томиспитивањуучинилода је бесмисленобило
штакрити,јерсуонионамазналисве,пачакионества
рикојенијанисамдовољнопознавао.Такосамсамосе
бипогоршаоситуацијуидовеосебеустањесумњивости.
Јединосаммогаобарататицифрамакоје самумањивао
кадасерадиосредствима,аувећаваокадасерадиобро
јувојникаиположаја.ШтитећиподаткеоЈугословенској
НароднојАрмијимислиосамдаћеминеко,акосеикада
вратим,одатиизвјеснопризнање,јерсамзнаоподаткеи
оонимакојисубилиодвеликогзначајазадаљератовање.
Ипак,онекимстваримасаммораопазитиштаговорим
јермеобавезујеслужбенаивојнатајна.

Нажалост,инамојечуђење,послијеразмјененико
од представника новоформиране Српске војске, ни од
војскеЈугославије,ниједошаодасамномпоразговараи
даразмијенимоутиске,идамеупитајесамлииштаиздао
санашестранеилиоткриодрагоцјенподатаксањихове
стране.

Десиласегрешкаињиховаимоја.Њиховајеташто
немаре пуно за једног човјека, сматрајући војника по
трошнимматеријалом,амојагрешкајештосампревише
волиовојскуисвојпосао.„Гузоње“сеувијекизвукуау
ватрубацајуситнурајудастрадаидаимостварујециље
веипланове.
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Дасамсепонашаокаоштосусепонашалинекидру
ги,многобихлакшепрошао,алиипакседржимтогадасе
поштењеивјеравеоматешкостичуаврлобрзогубе.

Накониспитивањапоновонасвраћајууподрумску
ћелију,узнапоменудатунећемоостатиñдаћенасодве
стиунекодругомјестоуХерцеговиниилиуСплит.Пре
матадашњемвјеровању,мисмонајвишеволилиданас
одведууСплитсматрајућиданасудаљеодовихзападно
херцеговачкихусташа,познатихкољачаи зликовацаиз
Другогсвјетскограта.Сплитјезанасбиокултурницен
тарнове„демокрације“.Далекојеодфронтаиразјарених
крволока,амеђународназаједницајесмирилаиподије
лилазараћенестране.

Осталонамједачекамо,ачекањесевеомаодужило.
Вишеникоућелијуниједолазио.Уклозетодавнонисмо
одлазили, па се и за тим указала потреба.Нисмо више
моглитрпитимокраћу,којајеунамаодјучерашњегпопо
днева,цијелуноћиданашњиданпоподне.Нашаосаму
углуједнупластичнучашицуиодлучиодауњумокримо
идапросипамованикрозпрозоркојинијеимаостакло.
Провирујемокрозпрозордасеувјеримодалииманеко
гаублизини,итакочашупочашупунимоипросипамо.
Каквојетобилоолакшање:каокадасаногускинешнове
ципеледвабројамањеоднормалневеличине.

Текпоподне судошлиданаснегдје гоне.Изведоше
насваниипритегошерукелисицама.Смјестилисунасу
некиенглескиџип,уздвојицупратилацакојиуспутнису
билинималоразговорљиви,осимупадица.

„Штовамјеовотребало?“питају.
„ШтаћевамвеликаСрбија,кадјеовоземљаХрват

ска?“
На једноммјесту застадоше и показаше наммјесто

накомејепогинуоЛудвигПавловић,познатитерориста,
чланусташкегрупекојаје1972.годинеизАустралијеуба
ченауЈугославијусанамјеромдатерористичкимакција
маразбиједруштвенипоредак,адаХрватеорганизујеи
дигненаустанак.Тагрупајеразбијена,ликвидирана,не
кисупобијени,ухапшенииосуђени.Једини,најмлађииз
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тегрупе,којијепреживиојеЛудвигПавловић.Иуовом
ратусепосветиотероризму.Наовомтеренугдјесмосе
зауставилинаправиојезасједуједнојтранспортнојколо
ниЈугословенскеНароднеАрмијекојујепредводиовод
никвојнеполицијеВојкоЧех,мијењавшименетогадана.
Међутим,ионјеутомнападуокончаосвојетерористич
кеактивностииослободиосеодживота.

„ОвдјестеубилинашегЛудвига“саопштилисунам
пратиоци,узнеописивумржњуипрезир.

Незнамколикосмоседуговећвозили,алијевожња
додијала.Џипјетруцкаоалисицесусведубљезадирале
умесо.Свакипокушајнамјештањабибиосвегориине
згоднији.Рукесвезаненалеђасуутрнулеиосјећајусваку
неравнинуирупицунаасфалту.
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ДУВНОПАКАОТОМИСЛАВГРАДА

Навратимапакла

стигосмоуДувно,мјестокојесупреименовалиуТо
миславград.ЗауставилисусепредтамошњимСУПом.

Тујебилокаоупаклу.Оконассусевртјелиунифор
мисаниљудиутамниммаскирнимуниформама,саша
ховницамаисловом„U“напрсимаикапама.Појединци
суималипотпуноцрнеуниформекаоусташкелегијеиз
Другогсвјетскограта.Збогтаквогпризорасеикрвледиу
жилама.Тењиховеуниформеуносејезу,изаменесуби
ленеобичне.Заразликуоднашерегуларнејугословенске
војске,униформакојајебилазеленосиваисвијетла,њи
ховамезастрашивала.Тоцрнилоиразличитостубојама
првипутгледамуживо,итонаовакавначин.

Сједилисмоједновријемеуаутомобилучекајућида
севратенашипратиоци.Аовисунајпријепролазилипо
реднасисочнопсовалиузпријетњу,говорећи:

„СадаћевасиспитиватиКнињани!“
Иовдјесусенекидобровољнојављалиданаспокољу

чимнасизведуизаутомобила,дадруги гледајукакосе
Србину„сучуцријева“.Тоимовогапутаниједозвољено,
јерсмоизгледапрвоморалипроћинекуњиховупроце
дуру.

Поизласкуиз аутомобиланастало јеправо сакаће
њенашегтијела.Направилисушпалир,одаутадоулаза
узграду,саједнеидругестране,звани„топлизец“,кроз
којисмоморалипроћи.

Ударали су по нама чиме су стигли и како су хтје
ли: „некокапом,некошаком“.А,богами,никонеуда
ракапом,негоногом,кундаком,пиштољем,песницом,и
незнамчименассвенисуударали.Најтежесамподнио
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ударцекундакомпушкеулеђаипиштољапоглави.Од
тихударацасамдугокрварио,азбогударацауљеђаиз
међуплећкидугонисаммогаоудахнутиваздухпуним
плућима.

Привремени спас нађосмо тек по стизању у ћелију.
Доћелијасесилазинизмонтажнестепеницекојесуве
омаускеимале,монтираненадебљуметалнуцијев,које
сеспиралноспуштајудоподрума.Мислимдаихјебило
петшестсвеистихдимензија,осимштопрведвијенису
ималепрозорчиће.Фејзусуубацилиупрву,аменеудру
гућелију.Опетсунасраздвојили,атосамтешкоподно
сио.

Стаосамодмахизаврата,јерништадаљенисамви
дио,штоодудараца,штоодмракаућелијиукојусамна
глоупаосадневнесвјетлости.Дугосамсепривикаваона
таму,апотомпочеопипатиокосебеииспитиватипро
стор.Нисамдуголутаојерјујебиловеомалакоупозна
ти.Седамстопадугаичетириширока,безпрозораибез
инвентара,уједномћошкупричвршћенаклупазасједење
илежање.Сјеосамнадрвенуклупуипочеоразмишљати.
Билојевеомахладно.Остаосамсам.Очемуразмишља
ти?ВолиобихдајесамномФејзо,падаскупаразмишља
мо,ондабисмолакшеподнелиштагодданамседеси.

Минутисубилигодинеасативјечност.Опет јена
стало ишчекивање.Шта ће даље бити? Не може се ни
размишљати.Изгубиосаморијентацијуовремену.Чујем
некакво лупетање а немогу да закључимо чему се ра
ди.Можданамспремајунештозамучење?Кадаочекујеш
џелате,вријемејекаокорњача.Повременобихсепитао:
штонедолазедасесвеовоједномокончаидаседесишто
ћеседесити.

Изовогразмишљањаустварностмевратишекораци,
свеближииближизвонкибатчизамапометалнимсте
пеницама.Помислиосам:сада јесвеготовомуциили
мукамајекрај.Мислисуусмјеренесамонаједно.

Одједанпут је зашкрипаларезанавратимаионасе
отворише.Нањимасепојавилаљудескарависинеокодва
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метраатежинеоко120килограма.Изгледаојекаодив,па
сампомислиодајестигаоџелат.

Позваоме једаизађемнапоље.Дониоми јевечеру.
Собзиромнасвојуконструкцију,нијенималобиоагре
сиван,амогаојерастуратисвеокосебе.Интересантнаје
ствар,научноидоказана,дасукрупнијиљудибилимир
нијиипитомијиодмалишана,штосенијебашувијекпо
тврђивало,алиовогапутајесте.Каснијесамсазнаодасе
тајчовјекзовеСалко,мјештанинизДувна,полицајацпо
професији.ТакођесамсазнаоитодасугаХрватиубили
умеђусобномсукобу.

ВанијебиоиФејзо.Намаломстолићу,величинесто
лице,билојенештохљебаимеснинарезак.Јелисмости
дљивоипреплашено.Малосмопојели,иакосмобиливе
омагладни,јервећчетрдесетаксатиништанисмојели.

По завршетку вечере замолио сам Салку да Фејзу
пребациумојућелију,ионјетојмолбиодмахудовољио.
Обојицасмобилисрећни.Поновосмоскупа,азаФејзује
нештобољејерусвојојћелијинијеимаоклупунакојуби
могаосјестиипопотребиприлећи.

Када се овако раставимо, па поново саставимо, ра
довалибисмосекаокадасебраћанакондужеграстанка
поновосрећносастану.Срећнисмобилииштовидимо
једандругогаибилонамјеважнокадасмоскупајер:када
смовећ скупа заробљени,жељели смода скупаи стра
дамо.Доксмо једануздругога,ондаможемодадијели
мотугу,дасечудимоштанасснађе,аисамоприсуство
јеједандругогаохрабривало.Билонамјеитоплијекада
смоједануздругога.Једноставно,билонамјенормалније
кадасмозаједно.

Буднисмобилицијелуноћ,каоисвеосталекојесмо
тупровели.Малосемоглоспавати,извећпознатихраз
лога, а нарочито због хладноће.Подрум сав од дебелог
бетона,атопрољећејебилонеубичајенохладно,иакоје
априлмјесец.

Ћелијабезприроднесвјетлости,безвјештачкогосвје
тљења,безћебета,асавјечитиммраком.Тијесаннамје
биопросторзалежањеишетање,мрачанзасједење,хла
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данзаспавање…Ипаксвесмотоморалинаизмјенично
радити, иначе бисмо се смрзли и укочили боравећи на
једноммјесту.Далијеваниданилијеноћ,зналисмопо
тачкициувратимакојасеназираланамјестугдјејетре
баобитиуложакзабраву.Пратилисмоједновријемека
даједанакаданоћ,итакопратилиданеидатуме,нои
тусмосенаконизвјесногвременаизгубили,јеруоваквој
ситуацијиивријемедругачијетече.

Хранубинамдавалидвапута дневно.Нијемипо
знатотачновријеме,алипретпостављамдасетодогађа
лоокоосамдодеветсатиујутро,инавечеистоутолико.
Увијекмеснинарезакипарчехљеба.

Остатаквременасмопроводилиумракуиишчеки
вању.Штрецалисмосенасвакизвук,анањиховупојаву
смо се загледаликао да сепоздрављамо,мислећида су
мучитељидошлидаобавезадатак.

Читалацможепомислитидасмобиликукавицеида
смовеомастрашиви,јерсталнопомињемстрах,паиод
коракаитупкања.Морампризнатидајестрахабиловео
мамного,алигајенеопходноразлучитиоддосадашњеги
свакодневног,паиодметкаигранатекадасеоратуради.
Страходусташкихметодамучењајепосебанстрах,атим
већиштосамупознатсазлодјелимаизпрошлогратако
јисуучињенинаовимпросторимапреманедужниммје
штанима.Скоросвизлочинцииегзекуторисууправоса
овихпростора,аточакисторијесеокреће,инаБалкану
јошувијеквладазаконножа.

Вријеме јеипакпромицало  спороалисеније зау
стављало.Нервисусевећистањилиизатегликаостру
не.Истина,овдјенамсетијеломалоодморилоодбатина
којесмодосадапримили.Почеосамнормалниједади
шем,рананаглависесмирилаипочеласушити,чворуге
сесмирујуипостепеновраћају.

Протекло је неколико дана и ноћи а нико нас није
испитивао,мучиоималтретирао.Чудилисмосетоме,а
примијетилисмоинастражаримакојисунамдоносили
хрануданињиманијејасноштосеништасанаманеде
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шава.Ималисмодовољнохрабростидатопитањепоста
вимоСалки,наштонамјеонодговорио:

„Нашглавнинамјерекаодавасниконедирадоксе
онневратиизПрозора“.Идодао:„усвакомслучајуби
ћетенаобради“.

Кадсмоосталисамипиталисмосе:„Каквалијето
обрада?“Етоосновезастрах.Удаљемишчекивањусваки
знакбинамсечиниосмртоносан.Изнаднассечесточу
лонекакволупетање,куцањеигалама.Претпостављали
смоданамприпремајумучилиште,иливећнекогамуче.
Сиренезаузбунусуизазивалепосебнузебњујерсмосе
бојалинападанаград,пабиплатилисвакоњиховоруше
ње,рањавањеипогибију.Онесусечестооглашавале,и
свевишеивишедјеловаленанашенерве.Тоједјеловало
инањихпасудолесилазилиузнемирени,бијесниинер
возни.

Примијетиосамкакостражари,приликомдоласкаса
вана,стресајуснијегсаодјеће,штозначидајенапољуби
локаоуСибируиакојекрајаприла.

Пореднашећелијебилајејошједнаилидвије,укојој
субилиСрбиизДувна.Билисуту:зетишураМијоБо
шњакиЗдравкоЗелен,МиленкоЗечевић,идвојицапо
презименуКаран.Мислимдајеједанодњихбиопоштар.
Онисупознавалинашечувареисањимасуразговарали.
Ималисучакићебадзапокривањеибилисуслободни
датражејошхране.Накрајукрајева,тосубилекомшије
којесускупаодраслеизаједноишлиушколу,пасутиме
билиислободнијиуобраћању.

Кадабинасстражариизводиливанимибисмокра
дом провиривали у њихову ћелију. Примијетивши да
имајућебадиупитаосамихданамдаднумакарједно.Ту
нашумолбусуодбилиузобразожењедајеињимахлад
но.

Једнога дана доведоше неке хрватске преступни
ке,којисупријехапшењапљачкалиипалилипоБосни.
Смјестилисуихућелијудонас.Билисувеомапијании
агресивни.Посазнањузанас,молилисустражаредаим
дозволеданасиспребијају,али,нанашусрећу,тоимније
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одобрено.Чулисмоследећегданакакоихстражаритуку
узпријетњудасевишеникаданепојавенаовимпросто
рима. Вјероватно су то били неки пробисвијети и пре
ступници.Негдјесуиходвели,амисмосепиталиштали
ћеурадитисанамакадаонакосвојепребијају.

Мождасенавршиласедмицаоднашегдовођењауово
мјестоамисмонестрпљивочекалипромјене,памакари
нагоре,самодасепрекинеованеизвјесност.
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ОДДУВНАДО„ЛОРЕ“

Дошаојеитајдугоочекиванидан.
Чулисмонизстепеницебрзеилаганекораке.Били

суспецифичниинеобични,уодносунадосадашње,на
рочитоСалкове.Вратасенаглоотворишеинањимасе
појавиповисокчовјек,накраткоошишан.

„Гдјестептичице,мојепосластице?Излазите!“
Изађосмоу ходникинанаредбулицемпрема зиду

стадосмоједанпореддругога.ЗгулиојесаФејзенекука
путинукојујенашаоућелијиуГрудамаибациоустра
ну.Уњемусуосталебомбонеизвојничкогсувогдневног
оброка, које смо узимали сваког дана по једну како би
снадбијевалиорганизамвитаминима.

По првим покретима и понашању овог човјека за
кључиосамдајевеликазвјеркаиекстремистаснадбјевен
борбенимвјештинама.Теккасније,накондвамјесеца,са
знаосамоднашихДувњакадасезовеИванКришто,по
надимкуДугоњче.

Повезаонамјелисицамарукеназад,грубодогураодо
аутомобила„фиат132“,илинештосличнотоме,укомеје
биовозач,једанбркицазнатноблаженарави.Оннамје
саопштиоданаспребацујууСплит,управизатвор,гдје
ћемоиматисвеусловезаживот.

Мислилисмо:етодугоочекиваногСплитацентра
културеидемократије.Надалисмоседа се тупоштују
конвенцијеоратнимзаробљеницимаидатупостојине
киред.Наивносмосенадалимислећидапаклавишене
ћебити.Усебисамгајионадудавишенећебититортура
имучења.Измислимевратиустварноствозачсанеким
питањемиИвановапријетња данас возе само допрве
јаме.
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Демократијунајмлађедржавенасвијетусмоосјети
ливећнањенојграници.Незнамкакосетачнозовето
мјесто,далијебиоyпитањуТриљилинекодругоместо
ублизини,собзиромданикадатудапријенисампрошао.
Биојетунекаквпунктилиграничнипрелаз.Његовапо
садасесастојалаоддвадесетакприпадникацрнокошуља
шаразвијенихкаогориле,садугимцрнимпалицама.

Свакиодњихјехтјеоданасбије,молећинашепра
тиоцеданасоставењима.Једанпредложивозачуданас
макармалоизведуизаутаиданасони„претресу“.

Помислих:мојДраго,предалекотијеСплит.
Вратасенаглоотворишенамојојстраниаутомобила,

једанодњихминаслонипиштољнасљепочницуирече:
„Испрљатћуипиштољкадсамвећиспрљаонож!“
Сједиосамдостамирносамишљудајето,ипак,нај

лакшасмртсобзиромначињеницуучијимрукамасам
сенашао.УтомтренуткузарамегајеповукаоДугоњче,
којијебиоотишаоуњиховепросторије,викнувши:

„Непрљајмиаутопсећомкрвљу!“
Опсовао ми је српску мајку и присутнима показао

какотребаударати.Шутнуомедвапутаногомупрсаи
залупиоврата.Онајсеудаљиоузпсовке,виднонезадово
љанштомусежељанијеиспунила.

Чекаосамдаљирасплетситуацијејерсеодлукаомо
јојсудбиниувијекмоглапромијенити.Такосесудбинаса
мномпоигравала.Свакојемогаодамеубијекаопса.

Фејзо јесједионадеснојстранизадњегсједиштапа
имнијебилоприступачнодамуприђузбогнасипаузко
јејепаркирановозили,такодајеоновајпутпрошаобез
удараца.

Јединивидспасаизовеситуацијебио јеполазакса
тогпроблематичногмјеста.Поново је „фиат“ запловио,
аливожњанијебиланималоудобна.Тијелојевећбило
утрнуло,алисицесусекаожилетиурезалеумесо.Свако
покретањетијелабипогоршавалоопштестање,нарочи
токадабиточковинагазилишахтове,рупиценаасфал
туидругенеравнине.Настајалибистраховитиболовии
малојенедостајалодасеотмекрикизуста.Знаосамда
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бимитопогоршалоситуацијуиданемапомоћи,пасам
стиснуозубе,сталноизвирујућикадаћемостићидоци
љаиослободитисеовихлисица.

„Лора“уСплиту

коначностигосмо.Ивансејошмаломуваоокопри
јавницеипокругу„Лоре“,накончегаједошаопонасса
јошдвојицомполицајаца.

Извели сунасизкола, увелиуходникипоставили
лицемпремазиду.Рукесунамјошбилевезанелисицама
назад.Стајалисмоједанпореддругогишчекујућидаљи
токдогађаја.ЗатимсепореднаспојавиоДугоњче.Познао
самгапогласу.ПришаојепрвоФејзиипочеогаударати
узпсовкеипријетњу:

„Платит ћеш што си у четницима а Муслиман си,
ишто сиожениоСрпкињу.Присјестће ти српскапич
ка!...“

Потомјепрешаонамене.Првеударцесамосјетиопо
лактовима.Осјетиосамвеомајакеболове,иакомисечи
нилодаменеударајако.Мислимотомечимеметоудара
и закључујем: електричномпалицом.До таданисамни
знаокаквојетосредствоникакводејствоима.

Рукесуодмахпосталетешкеибезконтроле.
Затим је прешаонашакеипрсте.Кљуцао је ситно,

каодапребирепоранама.Потомјепрешаоналеђа.Си
стематски јепребираополеђима,подбијаоподребраи
бубреге,паондаисподкољенаиполистовима.Чинило
ми се: пуцају крвни судови и губим контролу стајања.
Ногесупочеледаклецајукојевишенисамниосјећао.

Такомеобрађиваодоксенијеумориоизадовољио.
ПовременосевраћаоинаФејзу.

Ваљда задовољан, или уморан, престао је са тучом
иодводимеунекуканцеларију.Ту,испредстола,морао
сампонаређењуклекнутинакољенаинаслонитичело
наканцеларијскисто.Одподатакакојејеиспитивачтра
жиобилојесамоимеипрезиме,мјестоидатумрођењаи
здравственостање.Кадајеконстатоваоизаписаодасам
одличног здравственог стања, уплашио сам се. Можда
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ћемеупотријебитизапродајуоргана,јерсамвећчуода
суиторадили.Адајеистинаимогуће,дапоткријепим
истинитимподаткомиззлочинанадСрбимауСарајеву,
тојестуКазанима,гдјејекомандирснајперскогодјељења
ОмерТенџо,обезбјеђујућитомјесто,потврдиодасу„Ун
профорци“изБританије,ЊемачкеиИталијеодубијених
Србаузималивиталнеоргане:очи,срца,бубреге,јетру…
иодносилисасобом.

Измислимевратиполицијскапалица,итоонадуга
садодатномдршкомкојуполицајциносепротивдемон
страната.Силовитојезамахиваоиудараоузстењање,као
дацијепадрва.Уједномтренуткујезастаоупитавшиме:

„Коликоимашгодина?“
„Тридесетичетири“одговориосам.
Аондајепочеодаодбројаваударце,одпрвогдотри

десетичетвртог.Аонда јошнеколикододатних,које је
почеодабројиузобразложењеито:

„ЈедантијеодПавелића,једанодАртуковића,један
одЛудвигаПавловића,једанодТуђмана,једанодЈосипа
Броза…аовајзадњитијеодмене!“

Фејзојеутомтренуткупао,пајебатинашотишаода
га,уздодатнеударцепоновоподигненаноге.

Послијепрвесплитскелекције скидошенамлисице
иДугоњченассајошједнимпратиоцемповедепремаће
лијама.Ишлисмонизбетониранодвориштеобјекта.У
позадинисевидижичанамрежастаограда,аизањека
штелскизалив.Дугоњченасуспутпосавјетова:

„Трчитедоограде!“
Насрећу,једвасмоходали,камолидапотрчимо,јер

сумишићиотказали.Кадајевидеодаодтоганеманишта,
извадиојепиштољиоткрионамнамјерукакобипуцао
дасмопотрчали,узобразложењедасмохтјелипобјећи.
Натајначинбипоновиосценариокојиседесионеколи
коданапријенас,кадајеједанухапшеникпокушаоутећи
ркозрупунамрежи,накојојсугаупуцали.

Уведошенасупосебанулаз,изаобјекта,полуподрум
скогтипа.Тојенајтежидиообјектавојноказненогзатво
ра,такозвани„одјелЦ“.
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Мислимдасунассмјестилиукрајњућелијунадесној
страни.

Дугоњче поново поче да нас удара  час једног, час
другог. Ударао је дивљачки: шакама, ногама. Користио
јесвеметодеборилачкихвјештина,негледајућигдјети
ударципадајуинепоштујућиправилатихвјештина.Или
сенијезадовољиотучомупријемнојканцеларијиилисе
малоодмориоиприбрао.Удараонасједоксенијезамо
рио.Бијелапјенамуудариланаустакаокодбијесногпса.
Каодамујебиложаодаодеоднас,аза„поздрав“намје
задаојошпонеколикоударацаногомустомак.

Мисмовећпопадалипоподуинисмовишезналини
засебенизањега.Напоконнасјенапустиоивратаћелије
сезатворише.

Незасићеникрвникотваранеку другућелијупоред
наше.Чујемо,итамонекогамлатикаоштојеинас.

Кадасмокаснијеупознализатвореникепореднас,за
кључили смо да је тадамогао тућиСлободана Зуровца
изЧапљине,илиЗоранаПерковића,попа саКупреса, а
родомизИлијаша.Мождајетукаоинекогдругог, јеру
свакојћелијијебилопонеколикасапатника,ауоваквом
стањумисенисмомоглисконцентрисатигдјесеонтачно
налази.Уосталом,нијеимтобилопрвомалтретирањеи
пребијање,нитијеовдјеикаквочудо,негојечудоодакле
муоноликаснагаикакоодржаватоликибијесданепре
кидноидонеизнемоглостиудараневинељуде.

Унашојћелијијезавладалагробнатишина.Уједном
ћошкујеФејзо,удругомја.Очајничкигледамоједандру
гога,окованисамоћом,тугомитамом,савеликомболиу
душиипотијелу.Никоникоменеможепомоћи.Јецамо
безсузаибезгласа.Сузе,највишешточовјекможедати
послијевластитекрви,немогудапробијуодочаја.Није
мосегледамокаодасенатајначинтјешимо.Тојеочају
којемвишенеманиразмишљањаопородици,родитељи
ма,жени,дјеци,пријатељима…Ништавишенепадана
паметнивластитиживот.Завидиммртвима.О,Боже,
дамехоћебарнекоубитидамипрекратимуке.
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Покушавамоустати,алитонеуспијева:нимени,ни
њему.Узвеликенапоре,успјелисмосепоставитиусје
дећупозицију,мало се дужеодмаратии тужно гледати
једанудругога.Хваталисмосетамогдјенаснајвишебо
ли,алитоликорукунисмоимали,нитисморукоммогли
дотаћиболномјесто.ПадамоуочајкадаФејзозагрнујед
нуногавицудапогледаповријећенуногу.Призорјебио
грозанкаодајеартеријаексплодирала,илипопустила
брананаријеци,пасеводаразлиласвудаоколо.Крвлип
ти.Гдјегодзавиришпризорјеисти.

Леђа ишарана палицама, црномодра од подливене
крви.Вененарукамаиногаманабујалекаопрољетнипо
тоци.Тијелоизбразданопалицама,прељевају сецрнеи
модребоје.Атојебиосамопочетакмука,односносплит
скадобродошлица.

Послијепрегледатијелапрешлисмонапосматрање
ћелије у коју смо смјештени. Без икаквог је инвентара,
просторијамождадвасадваметра,бетонскипод,безће
бетаикревета.На једнојстранизида јебио једанмали
прозорчићсаармиранимстаклом,изакогасусавањске
стране биле дебеле решетке. По зидовима су се видје
литраговилијепљенихсликаишаранихкрвљу.Некоод
претходника јеумакањемпрстаукрвнаписао: „Вратит
ћемосеопет!“

Позидовимасубиленацртанемртвачкеглавеиис
писанстихједнепјесме:„Црновино,црнеочи,свејецр
ноокомене…“

Билојепозидовимајошнекихтраговамучења,углав
номсамрљамакрви.

Кратко јебиловријемеодмарањаипосматрања.На
вратимајеизненадазашкрипаокрекун,ионасенаједан
путотворише.Ућелијусуупалачетворицаполицајаца.
Подиглисмосенаногечекајућидаљиразвојдогађаја.

Једанодњихнам јесаопштионека„правила“пона
шања,којихћемосеморатипридржаватичитавовријеме
боравкауЛори,илитачниједоксможиви.Сватапра
виласусесводиланаследећипринциппонашања:када
билокоодњиховихуђеућелију,одмахсемораустати,
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заузетистав„мирно“исаподигнутомрукомпоздрави
тигаусташкимпоздравом„Задомспремни!“Потомсе
морамопредставити,окривљујућисеизаоноштонисмо
били,нитичинили,као:

„Ја самДрагоДамјанац, синОбрадаиСавке,рођен
уНевесињу.Ратнисамзлочинац јерсамприпадникне
легалне србочетничке комунистичке војске.Клао сами
убијаонедужнимуслиманскиихрватскинарод.“

Наконовогизговарања,морао сам се окренути ли
цемућошак,подићирукеизнадглавенаслонившиихна
зид,аногераширити.Овосаммораопоновитинеколико
путарадиувјежбавања,акадаимсеучинилодаједовољ
но,ондасуонипрешлинаувјежбавањесвојихудараца.
ИстастварседешавалаисаФејзом.

Иако нас је и споствена кошуља повређивала, мо
рали смо издржавати и овај „оброк“ њихових удараца.
Пљушталисуударциполеђима,ногама,рукама,посто
палимаиглави.Новиударцисупадалипостаримрана
ма.Осјећалисмовишеструкибол.Обичносунастукли
истовремено:Фејзудвојицаименедвојица.

Кадабисмосеподударцимаповијалииликлизнули
премаподу,онибисеиздиралииузпсовкенаређивали
дасеусправимо.Акосеможерећи,многобољебибати
њањеподносилидоксмонаногама,јеркадападамо,још
вишетуку,псујуиударцимаподижунагоре.Толикиде
генексенеможеиздражатинаногама.Кадападнемона
под,ондадивљачкискачупотијелу,газе,шутирају…

Паипаксвемудођекрај,паиовомеизлупашенаси
одоше.

Крозђелијујепролазиладебљацијеводпарноггри
јања, двадесетак центиметара изнад пода, и она нам је
служилада се зањупридржавамодокчучимо.Касније
самокоњеобликоваополомљенепрстеињенухладно
ћу користио као облоге.Каоипосле свакогпребијања,
измеђунаснастајеидентичнасценакојасесастојиодни
јемоггледања,јецањабезгласаиплачбезсуза.Погледом
битјешилиилијечилиједандругога,алиизгледалијека
нема.Тијелојесадабилојошцрвенијеијошмодрије.Тоје
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биловећтрећебатињањеуједномјединомдану,имјесту
укојемсмотекстигли.

Још се није било смрачило, нити смо се прибрали,
кад опетнекопровалина ћелијска врата.Обавили смо
издиктиранипоздравипредстављање.Услиједилајена
редбадаизађемоизћелије.Заокупионасједодатнистрах
ипомисаогдјенассадаинакаквемукеводе.Одвелису
насунекупросторијуукојојјебиостозаобједовањеана
једномзидујебиосудопер.Удватањирајевећбилана
сутаизвјеснаколичинаобаренихмакарона.Наредишеда
једемо.Осјећаосамгладустомаку,аливилиценемогуда
жваћу.Неманиводе,атијелогориодтемпературе.Чува
ринаснагонедаједемо,ударајућипалицамаполеђимаи
глави.Некакосмопочелитрпатихрануууста,алинеиде.
Једанодњихпримијетидајагњавим,пазграбишакусо
ли,унамјеридами„поправиапетит“рече:

„Мождатијенеукусно…датималозачиним!“
Остатакмакаронасамјоштежејео,апонаредбини

штаутањирунијесмјелоостати.
ПозавршеткувечереФејзуодведошеућелију,амени

једанодполицајацанаредидасједнемнастолицукојује
поставионасредпросторије.Утомсевратиоионајштоје
одвеоФејзу.Везалисумезастолицу.Мислиосамосвему
исвачему:штаћемисадарадити?Штасуновосмисли
ли?Мождаћемирукепржити,илинекезнаковепотије
луурезивати?Међутим,наредишеми:

„Причајосебисвеñодрођењадоданашњегдана!“
Почеосампричатиспороиневољно,кадосјетихне

копецкањепорукама.Схватихдајетоструја.Упочет
кујебилослабијеиподношљиво,акаснијесвејачеине
подношљиво.Дакле,биојетопољскителефоннакојисе
брзимокретањемручицепроизводииндукованаструја.
Штосебржеручицаокреће,тојеструјајачаиможедо
стићијачинуод110до150в.Упочеткумисеучинилода
овомогуиздражати.Али,штојеовајручицубржеидуже
окретао,настајалесувећеинеподношљивемуке.Елек
тричнинапонудомаћинствујемногодругачији.Јачије
ионубијаилиодбацује.Овакваструјапрожимаљудско
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тијело,очисенепослушноокрећуиизврћу,искоросегу
бисвијест.Главахоћедапрсне,имимочовјековевоље,из
устасеоткиданеконтролисанкрик.Схватиосамдамисе
нитонесмиједогодити.Заједанкрикследујешакасоли
ууста.Тојевеоманеугодно.Нисамјесмиоиспљунути,
а толику количину горчиненисаммогаопрогутати.Со
одмахнагризажедногрлоидоводидолудила,акасније
изазивакрварењеуустимаигрлустварајућиживурану.
Изгубиосамконтактсасвијетом,акамолидаодговарам
нањиховапитања,анајчешћепитањеимсеодносилона
„податак“коликосамњиховихзаклао.

ЗаклаоихБог!…Јаникаданисамзаклаонибравче,
прасе…камоличовјека.

Увидјевшидасамготовиданематеориједамогупро
говорити, вратишеме ућелију.Изгледњиховог лица је
биовесеоизадовољан,каодасудушусвојунахранили.

Морамнапоменутидасамконстатоваодатонијеби
лозваничноислужбеноиспитивање,негосуровоижи
вљавање и задовољавање умно болесних људи. Питао
самсекакваим је тоигра.Постојилииштана свијету
суровије.Далијетоњиховаличнаидеја,илијерађенопо
нечијојнаредбиипрописаномсценарију.Мислимдаће
бититачнооводругозбогкаснијегсазнањадаје„Лора“
намијењеназатоталноуништењељудскогадуха,почему
јеидобилаепитетнајзлогласнијеглогора,аштопотврђу
јуидентичнеизјавескоросвихлогорашакојисукрозњу
прошли.

Уочиосамдасумучиоцибилипретежномладиљуди,
некичакмногомлађиодмене.Одаклеимтоликасуро
востиусташлук?КаодасусезадојилиуДругомсвјет
скомрату,илисуимучитељиотуда.

ГледамуФејзу,онумене.Немогумуништарећи,ни
тимеонможепитати.Свемујејасно.Каодасмоседобро
испричали,чучнусмоусвојећошкове.

Итојебиовеомакратакодмор.Опетчујемокрекун
ивратасеотворише.Нисмониуспјелиустатизанатуре
нипоздрав,кадсеиспреднасстворишечетворица.Тро
јицасубилиууниформиаједаномален,проћелавивећ
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сијед,средњихгодина,биојеуцивилу,каоштојебиои
присвакомследећемпосјећивању.Напрвипогледсемо
жепримијетитидајеправазвијеривеликиусташа.Гледа
насподмуклоипогледомстријеља.

„Усташо,хајдерадисвојпосао!“обраћамусеједанод
униформисаних.

Пошаојепремамени.Погледмујепрвоиспитивачки,
иштоближеприлазисвециничнијиистрељачки.Опсо
ваомијесрпскоñкомунистичкумајкуипљунуо.Уруци
јеимаобијелуамеричкупалицунервознојегњавећиру
кама.

„Далимепознајеш?“питаме.„ЈасамВук.АлинеВук
Драшковић,нитиВукКараџић,негоВукодБосне.Пла
титћешмизаоноштосумекомунистипрогањали20го
динаиштосумипобиликћеркестаре11и13година.“

Стајаосамзбуњен,незнајућиочемусерадиизашто
тукривицусваљујенаменекадамусесвето,акојеисти
на,дешавалодоксамјабиодијете.

„Лицемпремазиду!“наредиомије.
Примијениојеуобичајенуугаонуметоду,сарашире

нимрукамаиногама.Почеоједамеударапалицом.Пре
бирао јеполеђимакаодаплете.Слагао јеударце један
додругог,одраменадокукова.Најдужесезадржаваоу
предјелубубрегауживајућиусвомпослу.Упредјелубу
брегајеповременоудараоисвојимлактовима,аповре
менодршкомпалице.

Наконнеколикоњеговихудараца,осјећаосамиудар
цедругогусташе,којисупадалиизмеђуВуковихудараца.
Овиударцисубилиснажнији,тимеиболнији,апредмет
којимјеудараоизгледаојетврђиидужиодВуковепали
це.Долазилисукаозачинњеговомударању.

Клизиосампремаподу,алисуониузпсовкеигала
мунаређивалидасеподигнем,штосуисамичинили.Ја
поновопадам,онипридижуитуку,туку…Биосамупре
дворјупакла.Овојезаљудскобићенеиздржљиво.Акоје
Дантеовдеветикругнајтежи,овојеондабиодесети.

Вуковатерапијајетрајала,отприлике,петнаестакдо
двадесетминуташтојезаменебилавјечност.



ДрагоДамјанац

38

Прођеиовај„оброк“.Осталисмоопетсамидаопет
плачемобезсузаи јецамобезгласа.Очајничкипогледи
ивапаји.Већсмобилинавиклидасепозавршеномба
тињањуповучемоусвојећошкове,увијекнаистомјесто.
Нисмоималиочемупричати.Штојерађеномени,тојеи
њемуиобрнуто.Узједаночајничкипогледмимикомби
једандругомиспричалисве,јерсмосатаквимпогледом
једансадругимсаосјећали.Кадабитуклимене,обојици
намјебилотешко,иобрнуто.Заједнонасјезадесилане
срећа,пасможелилидазаједнострадамо,илидасезајед
ноизбавимоизпакла.

Поштосмоосталибезручнихсатова,каоибезсвих
ствари и докумената које смо имали уза се, изгубили
смооријентацијуовремену,можесерећинаконовогаи
опросторуисамимасеби.Затонисмонизналиукојим
временскиминтервалимадолазеови„посјетиоци“ико
лико се задржавају.Када сенештоишчекивало, подсје
ћалонас јенавјечност, акада судолазилиданас туку,
чинилонамседасеекипебатинашасмјењујувећпослије
неколикоминута.

Па,какомисеучинило,послијепротеклесеансеба
тињањанисмониодахнули,камолиодболовали,авећсе
чуокрекуннавратима.Ритуалсепонавља.Опетсуупала
четворица.Овогпутасунаглавиималикапе„фантомке“
крозкојесмоиммогливидјетисамоочи,устаинос.

Запљушталисуударципалицама,шакама,чизмама,
лисицама.Оовомбатињањунемамништановододати
нитиодузетиуодносунадосадашња.Понашалисусекао
кадапустишдивљузвијеризланца.Разбацивалисунас
поћелијинеконтролисаноипомахнитало,замахивалии
ударалипагдјепогоде,безконтролеиосјећаја.Ударцепо
израњављеномтијелуосјећаосамкаодиректнеударцепо
мозгунаотворенојлобањи.Нервнизавршецисутолико
изудараниинагњеченидасупрорадиликаовулкан.Бо
ланјебиосвакидодир,камолиударацовихманијака.

Одрадилисусвојпосаоиузвриску,псовкеипријет
ње,напустилићелију.
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Коликосмопутагубилисвијестивраћалисеуствар
ностñнезнам,самознамдасмоосталинаподуполумр
твиједваузимајућиваздух,анемогавшимрднутинима
лимпрстом.Наконизвјесногвремена,кадасмосемало
прибрали,осјетилисмопотребудасепривучемоунаше
ћошкове,пасмотоодрадилисавеликоммукомстењући
ипузећи.Констатовалисмодаововишенеможемоиз
држатиидасмонаивициопстанка.Акојошједнаекипа
дођеданасбије,сматралисмодабинасдокрајчила,вје
роватнобиподлеглиитобибионашкрај.Далисутести
ралинашуиздржљивост,илинастоједанасуздуготрајно
мучењедокрајче?Нисамсигуран,алипретпостављам:да
јеуовуситуацијуинанашемјестодоведенкоњиливо,
сигурнонебииздржао.Распаобисеодсилинеудараца.
Повременосамсеисампитаоштанастодржиуживоту
икадаћемоподлећи.

Без обзираштонисамимао сат на руциишто сам
изгубио оријентацију о времену и простору, могао сам
закључитидагрупезамучењедолазеуједнакиминтер
валима.Скороједнаковријемепротечеододласкаједне
додоласкадругегрупе,штојевјероватноунаприједис
планираноипрограмирано.

Није прошло много времена откад су нас напусти
лимаскиранибатинаши,аућелијујеупалановаекипа.
Истипоступци,истепријетње, сличниначиниударања
иметодепримјењивања.Уодносунапретходно,ништа
нидодатиниодузети.Узпријетњуипсовкеодлазеичује
секакотонастављајуудругимћелијама,мучећиостале
логораше.Мукесусталноприсутне.Аконасфизичкине
злостављају у одређениминтервалима, у то „слободно“
вријемесмослушалијезивекрике,лупањеигаламукоја
једолазилаизсусједнихћелијагдјесутуклиосталелого
раше.Обичносмочучалиусвојимугловимаодкојихсе
нисмоудаљавали,дабиприликомуласкановеекипеили
појединцабилолакшеустатииобавитинаметнутупро
цедуру.Кадабисеживцималоумирили,ухватилобинас
дријемањекојебитрајалосамотренутакñштоодтрзаја
живаца,штоодпоновнепосјетезликоваца.Чимчујемо
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дајенекоухватиорукомзаквакуодврата,одмахсебуди
моиузнемиравамо,јерзнамоданедолазиоддобра,без
обзираулазиоунашућелијуилинекудругу.

Риједак је случај био да неко одњихових уђе сам у
ћелију, а акои јесте, вјероватному је друг бионегдје у
близини.Акобиибилапојединачнапосјета,овајнеби
тукаосам,ваљдабојећисереакције,негобисапиштољем
уруцидржаоодређеноодстојање.

Такосеједномонајзрикави,штојеизгледаонајмлађи
међуџелатимаохрабрио,прибиомеуједанћошак,насло
ниоцијевнаустаирекао:

„Садаћутипросутимозакпозиду!“
Отвориосамусташироко,коначнонашавшиспасу

томе.ХвалаБогупаисмртпостоји,дамипрекратиове
муке.Овај самовртипиштољемпоустима,неопали, а
мојажељасенеоствари.Јачекам,аонизвучепиштољиз
устаивратигауфутролу.

Дабихмукепрекратио,ажељуиспунио,ријешиосам
дагаиспровоцирам:

„Пуцај!Што не пуцаш! Ти немаш храбрости убити
човјека!“

„Нећуда теубијем, јер јеоволака смрт.Хоћуда се
јошпатишидаскапашкаопас!“рекаојенатоиубрзоје
напустиоћелију.

Нијемипадалонапамет да бројимколико смоба
тинашкихпосјетилацаималитокомједненоћии једног
дана,алипосјећањуипричиосталихлогорашау„Лори“,
„оброци“сутрајалипопетнаестакминута,ауњимасу
углавномучествовалаодтридопетусташа.Ти„оброци“,
какосамихназивао,билисувременскитакораспоређе
ниданисмоималикаданиотплакатипретходнутуру,а
већсудолазилизаследећу.Међуњимајебилопијаних,
дрогираних,лудихиљутих,свакаквихуниформииоби
љежја.Доводилисуисвоједругареизкафанскихобјека
та,саположајаисаулице.

Ако бисмо рачунали по „кућном реду“, онда би се
екипезатучусмјењивалесвакогсата,апоштојетаданоћ
трајаладесетаксати,доживљавалисмоподесетак„обро
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ка“батињања.Истина,утокуданаихјебилонештомање,
алисмонаразличитеначинебиливишеузнемиравани.

Новоијутроисванућесмодочекалиусвојимуглови
ма.Моглисмосевидјети,алијебилобољенегледатисе.
Тијеласунамбиладеформисана,кожаиспуцалаиболно
језатезалаприсвакомпокрету.Рукенисаммогаоподићи
нидобраде.Натеклесуидеформисанеодударацапали
цамаигажењачизмама.Ноктисубилимодроцрнииније
билодијелатијеладанијеоштећен.Нисамсемогаосмје
стапокренути,амораосамустатијернинабетонунема
никаквекористи,тврдојележатиилисједити,ахладноћа
продиредокостију.

Изтогразлога,постепеноиунаставцима,некакосе
придижеминасађујемнаноге.Трајалојетоподуже,али
ипакнакрајууспијемдасеисправим.Умомеуглусеосје
ћаомирисзагорелинеапозидовимасусеоцртавалитра
говипалицекојисупадалипрекомогатијела.Толикосу
наслупалињимада суонедошледоусијањаина зиду
остављалегуменитраг.

ИФејзојеимаоистемукесаустајањем.Нисмоједан
другомутомепомагали,аикакобикаднасболеистера
неисамобисмосетимевријеђали,негосмотопрепусти
лисамимасеби.Гдјегоддасетакнемо,изгледалојекаода
дираможивурану.

Вратаћелијесепоновоотворише,кознапокојипуту
токупрвогпакленогданауСплиту.Овогапутанисмодо
живјелибатине.Један,очигледнообичнирадникулого
ру,дијелиоједоручакодвратадоврата.Биојеупратњи
једногполицајца.Пружионамјепотанкушнитухљебаи
комадићсира.

„У ћелији не смије остати нимрвица хране.Све се
морапојести,апросторијамораостатичиста!“саопштио
намјеполицајац.

Вратасезатворише,амичучнусмоусвојећошковеда
поједемододијељенеоброке,какобисеитогаријешили.
Нијенамхрананипадаланапамет,алинаредбасемора
лаиспоштовати.
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Загризаосампрвизалогајидугогажвакао.Никако
даганаквасимјернемампљувачку,пагатаквогнисамни
могаопрогутати.Увилицаманештокрцкаикочи.Нигр
лонеприхватахрану,јерјеугрлувулкан.Сирјеизгледао
горакисув,памеједавиовишеодхљеба.Мораосамга
испљунити,алигдјегасакрити?Свесамизвалиоизуста
истрпаоуџеподблузе.

Фејзојенекакоуспиодасвојдиопоједе,пајеимене
наговарао да то учиним јер се, каже, самона тај начин
могуокријепитиивратитиуживот.Међутим,убјеђењеје
билоузалудно.Неиде,панеиде.Безводенисаммогаони
устаотворити,нипроговорити,аутијелујегорјелаватра
коју јетребалогасити.Устасубилапотпуноблокирана
безпљувачкеиснагедаихпокренемдажваћем.Била
супунанекаквегустебијелемасе,сличножвакаћојгуми
којусампрстимавадиоиизбациваовани.

Одмахнакондоручкадолазиекипакојанамодмахпо
уласкусаопштавадаионидијеле„својдоручак“иданам
малопреберукости.Истокаоипротекленоћи,ударају
какознајуиумију,негледајућикудаипокојимдијело
виматијелабију.Собзиромдасетијелопредзоруохла
дило,ударцисутешкопадалиибилисумноготежинего
претходненоћи.

Настављенисупакленипоступциинисамимвидио
краја.Божемојпомислиосамзаштосимепрепустио
оваквим звијерима? Када они неће да ми прекрате му
ке,почеосамразмишљатидатоурадимсам.ИФејзоје
прозреомојенамјере,пасеионстимсложио,алинисмо
имали уза се никаквих средстава, нити смо знали како
тоизвести.Дасепокренемоизалетомударимоглавомо
зид.Далибиутомеуспјели?Ћелијајепремалазазалет,а
минисмотакопокретљивидабидобилинабрзини.Ако
утоменеуспијемо,тобизанасбиопораз.Одсебебина
правилибудалу.Акобисмопреживјелиовајпакаоине
кадаизашлинаслободу,вишенебисмоваљалиникоме.
Затосмотајначинсамоубијањаодбацили,адругогани
јебило.Узсебенисмоималиништапогоднозавјешање,
адаседавимо,ниутоменебисмоуспјели.Саоваквом
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снагомбимождаибиоједанзадављен,аштасадругим?
Осталоједасепрепустимосудбинииџелатима,паоста
лиилистрадали,какобуде.

Нештокаснијесунасизвелиуклозет.
Пролазећиходником,сусретохсесаВукомодБосне.
„Тебићуизвадитиједноокоиједнојаје“рече„паћу

тиихзамијенити,такодаћешубудућеноситипо једно
окоијајеидолеигоре.“

Прошаосампоредњеганеобазирућисе,каодатери
јечинисумениупућене.

Уклозетусамсамомокрио.Посматраосамдалиигдје
имаводетеспасоноснетечности.Набрзинуихалапљи
восрчемнеколикогутљаја.Утомемезатичеполицајаци
одмахплаћамводукојусампопио.Одводимеутрпеза
ријугдјејеинсталиранпољскителефониприкопчаваме
нањега.Једанпроводникзаухо,адругизаполниорган.
Докполицајацвртиибаратасаручицом,јасетресеми
избезумљујем.

„Зовем Милошевића у Београду“ каже усташа „јер
хоћудаганаружишииспљујешштотејепослаоовамо“.

Анијенисвјестандаједиректноонодговоранзазло
чинималтретирањекојечинипремамениидругима,а
његовисународнициинаредбодавцикривииодговорни
замојеприсуствоуСплиту,односноРепублициХрват
ској.Он сам, каоидругикасније, стално су упућивали
истапитањаоткуда јауСплиту.Тоисто ја требамњих
да питам, али пред неким међународним судом и пра
вом.Какосамсетоја,каограђанинБоснеиХерцегови
не,нашаоувећпризнатојдржавиХрватскојикакосам
то јапрешаоњенуграницу?Заштосвеоводаподнесем
каостранацустранојдржавипремакојојнемамникакву
осумњиченостнитипреступ?Аонионисеувијекнаив
нопитајуштатојарадиму„Лори“,узпријетњу:акоика
давишеовамодођеш…

Попатосутрпезарије јебилаводаувисиниципеле.
Да ли је намјерно зачепљен сливникилиније, не знам,
алијеполицајацискористиоитуприликудасезадовољи
људскомпатњом,паменатјераодапопросторијигазим
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војничкимстројевимкораком.Савсамсеиспрскаоина
квасио.Струјавишедјелујенамокротијело.Главапуца,
умсемрачи,тијелогрчи,анервираспадају.

Следећатачкањиховогзабављањаједовођењепопау
нашумученичкућелију.БиојетосјвештеникЗоранПер
ковићкојијеродомизИлијашауБоснииХерцеговини,а
службоваојеуКупресугдјејеизаробљен.

Наређују нам да га тучемо. Видјевши да нема дру
гогизбора,Фејзогадватрипутаблагоудариузадњицу.
Стражарсеразбјесни.Опсовамумајкуипоказакакосе
треба ударати, тенеколикопута зададе ударценогоми
руком невољном свјештенику. Немавши другог избора
почелисмомлатаратирукамаиупућиватиударцепрема
попу.Тиударцисубилиопетвеомаслаби,штоодсажа
љењапремаистомневољнику,штоодгрешностиподи
зањарукенасвјештенолице.Исамисмобилиизгажени
данисмомоглистајатинаногама,камолииматиснаге
некогаударати.

Наднашимглавамаје„стражарила“полицајчевапа
лицакојајекажњаваласвакунепослушностударцемпо
глави.Каоследећизадатак,ималисмомећусобношама
рање.Натјералисунасдашамарамоједандругогадуго,
дуго.Послијетогапопјемораонасдвојицутући,апотом
насблагосиљати.

Ох,каквојетопонижењеисамопрезрењезасвутро
јицу?Понизилисунашеличностивишеструко.Каопрво,
моралисмотућисвештенолице,микаодруговиморали
смоударати једандругога,инакрајуправославнисвје
штеник јемораокрститииблагосиљатичовјекамусли
манскевјероисповијести.Далииовоулазиупрограми
ранеипланиранеметодемучења?

Непрођемноговремена,аућелију,каопонекомрас
пореду,упадајудрогиранеипијане„зенге“.Тосуприпад
ници специјалних јединица ЗбораНародне Гарде Репу
бликеХрватске,ЗНГ.

Заштотврдимдасудрогираниипијани?Јасесадро
гомникаданисамсусреоуживоту,нитизнамкакавми
рисиефекатиспољава,ализнамдасеодњихшириоспе
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цифичанмирис,менинеобичанинесвакидашњи.Када
томедодамњиховепоступкеидивљаштва,ондаморада
јето.Алкохолјепојачаоњихову„дозу“.Чистепаметии
разуманемајудоксетакопонашају.

Фејзуизведошеуходникивезашелисицамазацијев
одрадијатора.Такоразапетоггапочешеударатипалица
ма,шакама,ногама.Дугосугатукли,исвакиодбатина
шајеимаосвојдиотијелапокомејеударао.Истовремено
падајуударципоглави,леђима.стомаку,ногама…Фејзо
угрчуиболукидалисице,онигапонововежудругими
настављајујошжешће.Оннаистиначинкидаидругели
сице.Онигавежутрећимитоихјошвишеразјариииз
лупашегана„мртвоиме“наплатившинатајначинучи
њенуштету.Полумртвоггаубацујуућелијуиустремљују
сенамене.Нисумевезали,негоонакосвиистовремено
навалишеиударајусвимисвачим.Неводерачунагдјеће
задатиударацважноједаонзавршинатијелукаошто
имнијеважнодалижртваможеподнијетитајудараци
далићеодњегаостатижива.

Кадаседовољнонасладеидобронасизударају,увје
жбавајући самисебе,побацајунаспоподуиоду.Ами
остајемодасређујемоутискеидасеборимозаживот.Чи
ниломиседамијеполомљенасвакакост,каодасампро
шаокроздробилицу,дајесвакимишићнагњеченакрвни
судовипопуцалиидеформисани.Каодајемесоодвојено
одкости.Размишљаосам:Штаби јоштребалоурадити
данаступисмрт?Зарседушатакотешкоиспушта?Како
тонекоиздахненапречац?Ваљдајеоворезултатздравог
инормалогтијелаидуха.Доовогслучајанисамзнаоза
доктора.Прехладајебиламојанајвећаболест.Тосутога
тренуткабилајединапитањаокојимасаммогаоразми
шљати.Одругимствариманисамнимислио.
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ПРВИРУЧАКУЛОГОРУ„ЛОРА“

Тек тада саммогао видјети коликонас је било у то
вријемеузлогласномодјелу„Ц“,којијеодвојенпосебним
улазомодосталихдијелова,вјероватно„А“и„Б“.Зајед
нимстоломбезстолицастајалонасједвадесет,акашика
јебилосамодесет.Иовоје једанодпрописанихсцена
рија,или јеличноиживљавањестражара, гдјеиспитују
нашусолидарност.Намјерносервирајуовакавоброкса
мањкомкашикаисамоса једнимкомадићеммесаува
риву.Каопрво,никосенесмијезалетитиизграбитика
шикумимоњиховевоље.Таквебрзацеодмахкажњава
јуударцимапалицепоглави.Каодруго,почињесејести
кадасесвиокупимоистанемоукругокотелончинеиз
којетребамојести.Затимпонаредбидаједемо,грабесе
кашикепакогазападне.Свакогасуупросјекумоглеза
пастипотричетирикашикетогбућкуриша,акадана
басамонатајкомадићмеса,настајунерјешивипроблеми.
Нашчувартопрати,изнаштаћеседогодити.Збогтога
гајеиубациоулонац.Наредиоједасемесомораподије
лити,штојенемогућенинадвадијелаакамолинадва
десет.Мимикомседоговарамодаганекоузмеипоједе.
Када се то догодило, полицајац скаче бијесани све нас
палицомударакудастигнеузгаламузаштомесонисмо
равноправноподијелили.Зарнијеитоједнаодбезумних
глупостиипоступакамучењаусташкережије,сламајући
духучовјеку.

Позаврешеткуручка,нањиховунаредбусвистоји
моустројуаонивршеодабиркоћебитиприкопчанна
струју. Одвојили су неколицину, вјероватно половину
присутних.Одсвихсрећаутоммјесту,закачиламејеи
та.Одводенасуонупросторијугдјејејошлежалаводана
поду.Моралисмосепохвататимеђусобнотакодасвако
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однасдржизаухооногадосебе,апрвогсуприкопча
лизанекувећприпремљенуметалнужицу.Успоставили
смострујникругодпрвогдопоследњегизабраника.На
редилисунамдаиграмонеконародноколоизСрбије,па
смогазајућипоподупосталимокридокољена.Људису
одболаиструјногударавриштали,авришталисуипо
лицајциалиодзадовољства.

Тортуресенастављајуипонављају

Напокон је завладао нешто дужи мир. Једно краће
вријемеућелијуникониједолазио,пасампомислиода
јеобуказавршенаидаћенасоставитинамиру.Ваљдаје
икодњихпрорадиласвијестиљудскаосјећајност.Међу
тим,грдносамсепреварио.Тортуресенастављајунесма
њеномжестином,иакосамповјероваодаћенасоставити
намиру,каоштосуједновријемепресталидамалтрети
рају заробљенеЧапљинце, које смо касније непосредно
упознали.Утојћелијисубили:браћаГаврилоиДамјан
Трипковић,ДрагославВујовић,ДушанБулутиРусомир
Бекан.Тачанбројираспоредћелијанисаммогаомемори
сати,ализнамдајетуутовријемебилоипетДувњака.
Свионисуималинекаквележаљкеићебад.Мислимда
суупразнојћелији,каквајебилаинаша,билисмјеште
ниневољнипопЗоранПерковићиСлободанЗуровациз
Чапљине.

Истуцеремонију,каоса свештеником,ималисмои
саСлободаномЗуровцем.Убацилисугаунашућелијуи
наредилидасемеђусобношамарамо,ударамо…Акоби
смоторадилинаначинкојињиманеодговара,ондаби
насонисвутројицуударалипоказујућикакототребара
дити.Тасецеремонијазавршилатакоштосунаснакрају
испребијали,акадасмопопадалипоподу,скакалисупо
нашимизнемоглимтијелима,дабисенатајначинсана
мапоздравили.

Даље се све одвијало по устаљеном „реду вожње“:
оброк,па„телефонскиразговор“саМилошевићем.По
ступактогмалтретирањајеувијекисти,пајепричуому
каманепотребнопонављати.Билобитокаокадастане
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ишпаранаграмофонскаплоча.Углавном,завријемемог
боравкау„Лори“ниједаноброкнијепрошаобезструјног
удара.Абилојеидодатнихструјнихмалтретирања.Пла
ћалисмосвакиодлазакуклозетисвакигутљајпопијене
воде.

Сваканареднаноћјетежаодпретходне,каоисвака
нареднатуча,укојојслиједеударцинаисповређиваним
дијеловиматијелаиполомљенимкостима.

Групезатучусусесмјењивале,алијесваканаступала
саистимнамјерамаиистимпитањима:отоме јесмоли
пуцалииколикосмоњиховихпобили,заклалиислично.
Ријечиувјеравањанамнисупомагале.Онебиихјошви
шеразјариле,јерсусматралидаихлажемо,пасутимеи
ударцепојачавали.

Такмичилисусекоћенамзадатитежииефикаснији
ударац.Такосуоднашегбатињањаправиливлаституза
баву.Батинашкојибиизвеоуспјешанударацвисокопо
дигнутомногом,обећаваојеколегипивоакоизведеисти
такавударац.

Упочеткуборавкаулогоруњиховеударцесамдоста
доброподносио,алинаконконстантногпребијањатије
лојеомлитавилоинатруло,тевишенисаммогаоамор
тизовати упућене ударце.Ни једанмишић више нисам
могаонапрегнути.Опустиосамсеочекујућикадаћеме
докусурити.

Уискаљивањубијесаииспољавањумржњенисуима
ли граница.Туклисудонашеизнемоглостиивластите
исцрпљености.Лијепилисунамударцекојинаносенај
тежибол,небирајућидијеловетијела,главу,полнеорга
неивиталнедијеловетијела.

Међу батинашима су се повремено појављивали и
цивили.Свакомесмоморалисалутирати,владајућисепо
већприсилноиздиктираномпонашању.Свакоиживља
вањеиударањејепраћеноузпогрднепсовкеипитањана
којанисунитражилиничекалиодговоре,негосуимето
онакоспонтаноизлијеталеријечи,вјероватнозбоглак
шегударањаузиспуштањенеодмјеренихгласова.
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Паипак,свакомалтретирањејебиловеомасмишље
ноисихронизовано.Поредфизичкогзлостављањаипо
нижавања,примјењиванојеимучењеглађу,жеђу,нару
шавање снаиизазивањупсихичкенапетости. Зато смо
сваку зору дочекали каоживимртваци.Од доласка из
Дувна, односноТомиславграда, ока нисмо склопили.И
тобисмонекакопребродилиданасбаремдаљеоставена
миру,датијелоидушуодморимо.Али,схватилисмода
затаквонештонемашансе.

Тог јутразадоручаксмодобили једнокувано јајеи
парчехљеба.

„Ниситнаљускицанесмијепастинапод!“наређује
намједанполицајац,риђоплавекосе,улеђиманабијена
увратузбијен.

Знаосамдатонећумоћипојести,алисамипак јаје
огулио.Дугосамгадржаонауснамакаодагаљубим,јер
ми је хладно бјеланце одговарало рањеним, испуцалим
иужаренимустима.Вјероваосамдаћемитоподстаћи
излучивањупљувачкепаћудоручакмождаипојести.У
нековријемесамумјестојајетазамишљаодајелимун,на
штосамсеувујекјежиоибризгаоводуизуста,алиуза
луд.Устасубилакаопустињасуваиукочена.Поново
самзавукаопрстеуустаизкојихсамишчупаоскрамуу
обликумрежице.Каодамисежвакаћагумазалијепила
поустима.Вјероватномијеонаблокиралажлездезалу
чењепљувачке.Накрајусамипакнекакоуспиопрогута
тибјеланце,аостатаксамстрпаоуџеп.

Послије доручка наредише нам да рибамо ћелије и
ходник.Опетсепредменеиспрсионајгутависачвргом
начелу.НекојеспомињаодајемождаодЧапљине,што
никаданисамсазнаокојеиодаклеје,патименемогуни
тврдитидајетачно.

„Узмиџогеририбај!“речеиодаламимепалицомпо
глави.

Ћелију сам некако успио орибати. Фејзу нагони да
скинекошуљусасебеидасањомпребришепод,тедаје
поновонаконодрађеногпослаобученасебе.Уходнику
истипосао,алиизмијењенеулогеñФејзоџогираајапо
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сушујем.Напорнонамјеистајатиакамолирадити,асве
јетопропраћеноударцимаигаламом.Тешкојеитокада
саммораоџогерначесмииспирати,аникапводенисам
смиоустаузети.Грбавиместалнопратиоиниједозвоља
ваодасенапијем,аосјећаосамстраховитужеђ.

Тогадананамнисудозволилидаодемоуклозет.До
ручкаједолазиласамоједнаекипабатинаша.Њихпето
рицанавалишенанаскаоманијаци.Понашалисусекао
звијериуљудскојкожи.Довикивалисусеиословљавали
надимцима,прикривајућитаковластитаимена.

Схватилисмодајесвакиодњихимаопосебнозаду
жењеисматранстручњакомзаспецифичнеобликељуд
скогмалтретирања:

„ХајдеРамбо,тисистручњакзабубреге!“довикива
лисусе.

Надимке осталих такође памтим, и памтиђу за сва
времена.ПоредРамба,зликовцисуседозивали:„Вуко
варац“,„Македонац“,„Жућо“,„Репоња“,„Мрки“,„Карати
ста“,„Боксер“,авјероватнојеиономВукуодБоснетобио
надимак.

Поизласкунаслободунаконразмјене,неколикого
динакасније,сазнаосамиправаименазакојимасетрага,
ивјероватносутоглавниџелатиу„Лори“:ТомиславДу
ић,управник,ТончиВркић,замјеник,ДаворБанић,Ан
те Гудић,АнђелкоБотић,МиљенкоБајић, ЈосипБикић
иЕмилоБунгур.Редјенапоменутидаједанодњих,или
можданекодруги,никаданијеударио,мучиоималтре
тирао,ночакбисејезиоистресаокадавидидругешта
однасраде.

Заручак сунамприпремилипире кромпиркоји се
налазио у неком лонцу, ако га такомогу назвати.Оку
пилисмосеукругокотогалонцакојијестајаонастолу.
Каоиобично,кашикајеувијекмањенегологораша.Ко
јебржиисналажљивији,тајјеиимаокашикууруци.По
мислиосамдабихпирекромпирмогаопојести,штојеи
већбиловријемедасенештоубациустомак.Снашаосам
сепасампарчехљеба,којемејезапало,умакаоукром
пирилизао.
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Логораши,које сунековријемепресталитући, јели
сукаовуковиинисусеобазиралинаиспребијанеиизне
моглесапатнике.Овогапутаотоменистражариизгледа
нисуводилибригу,вјероватноимнијебилататема,него
друга, а то је наредба да одмах престанемо јести уз са
општењедаимајошонихкојитребајујести,мадасуоко
лонцабилиокупљенисвиизнашегодјела.Наконупозо
рењамиодлажемоприбор,окрећемолеђаодстолаиод
лазимопремаћелијама.

Већуходникуједанполицајацодвајаменеијоштро
јицулогорашаипозивана„разговор“саМилошевићем.
Покопчањукаблазапрвогизадњег,осталиманаређује
дасемеђусобнодржимозарукеизауши,тедаиграмо
поводи.Првиипоследњисууспоставилиструјникруг,и
вртимосеикрећемоодзидадозида.Јединоштоможемо
једаводиморачунаданепосрнемоинепаднемонатло.

Стражарисусједилинастолузакојимсмојелиигро
хотносесмијали.Уживалисуунашеммучењуитоимје
изгледабиладушевнахрана.Штосемивишепатимои
мучимо,онисуизгледалисрећнијиизадовољнији.По
мишљаосамуједномтренуткудаби,можда,билодобро
пастинаподитоискориститидасенапијемтеводе,јер
јестраховитажеђразаралаупаљенотијело,алиипаксам
одустао из два основна разлога. Као прво: ту воду бих
платионакнаднимдегенекомидодатниммучењем,акао
друго:поквасиобихсетомприликомпабихсепоноћи
смрзаонаголомбетону.

Позавршеномцеремонијалушутирајућисунасугу
ралиућелију.

Збијенусвомећошкуникаконисаммогаодасеса
беремниодморимизмеђупосјетазазлостављање.Пре
сјеченесумисвемисли.Осталајесамоједна:кадаћенас
опет,иколико,некомалтретирати?Ушисумибилето
ликонапетедасаммогаочутиинајмањишум.Нарочито
самсетрзаонаоткључавањеулазнихвратаунашодјел.
Чимбисезачулозвецкањекључеваишкљоцањебраве,
почелибиустајатиистовременоијаиФејзо,безобзира
далинекодолазиунашућелијуилине.Аакоидеунашу,
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затовријемемибисмовећбилинаногамачекајућидасе
некопојавинавратимаидаобавимонаметнутопоздра
вљање.Трајалојетодањуиноћуипонављалосеизсата
усат.Ноћ јебиладуплотежа јер јебиловишеичешће
посјетилаца.

Теноћимејеједанстражарпосебноизлупао,узпри
јетњудаћемезаклати.Кажедамејепрепознаонаједној
слициудруштвусачетницима.Знајућидајетонемогуће
идајеизмишљотина,размишљаосамдамесамозастра
шујеилиоправдаваразлогпребијања.Помишљаосамна
јошгоре:данијефотомонтажасасликаизодузетихдо
кумената.Крвмисеследилаужиламанапомисаодаима
такву слику,пакаооправдањеи заказнуимаправода
биједосмакнућа.

Следећегјутрасмотребалидоручковатиулогорском
кругу.Кадасунастудовели,осталилогорашисувећби
липостројениукругу.Распоредилисунаспоредзидау
лијевом углу, окренуте према пријавници. Било нас је
окостотину.Удесномуглусампримијетионашемладе
војникебившејугословенскевојске,којисубилинаод
служењуредовногвојногрокауЧелебићимакодКоњица
иГабеликодЧапљине.Вјероватносунатиммјестимаи
заробљени.ПрепознаосамРакића(незнамодаклеје)и
МиловановићаизОбреновца,којисуизмогаскладишта
добилипрекомандууГабелу.

„Главни заповиједник хоће да вас упозна, па га по
здравитеонакокакосмоваснаучили!“обратионамсеје
данодполицајаца.

Уз нацистичко  усташкипоздрав, полицајципови
каше:

„Задом!“амисмоморалигласноијасноодговори
ти:

„Спремни!“
Неколикологораша,ваљдановихкојениједосадави

ђао,мораломусепредставити,даињихупозна.Поново
смоморалипоступатипојединачноонакокакосунасони
„учили“.Чуосамкакосепредстављаједанодлогораша:
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„Јасамратнизлочинацзамасовноуништавањељуди,
пилотñмајорГоранПантић!“

Осимњега,јошсусетројицапредставиланасличан
начин,алинисаммогаочутиимена,билисуподаљеод
мене.ПантићјеслужбоваоуМостаруионјекаојоштро
јицапилотазаробљеннеколикоданапријенас.Њихове
авионесуоборилиудолиниНеретве,ањихзаробилина
конкатапултирања.

Послије представљања нових логораша, подијелили
сунамдоручак:кришкахљебаипарчесира.Доручакје
дијелиоонајштојерекаодаимамојусликусачетницима.
Кадаједошаодомене,пробраојенајвећепарчехљебаи
гурнуомигајеушаке.

„Поједисве,дасемалопоправиш,даимамштадату
чем!“

Јамувраћампонуђенопарчехљебаузнапомену:
„Нијепотребно,јерганемогупојести.“
Онузејоштрипарчета,гурнуурукеикаже:
„Садабашморашсвепојести!“
„Мождабихимогао,алиузмаловоде.“Рекаосам.
Повеомесасобомуједнуњиховупросторијуипока

заомичесму.Самоштосампрогутаопрвигутљајводе,
полицајацсуровонасрну:

„Заштопијешмојуводу,мајкути?“загаламиојеииз
гураомеудвориште.

Наредиомиједаиспружимдлановеипосвакомуда
риоподвадесетакудараца.Нијеторадиоунутракодче
сме,него јехтјеовани,удвориштудатосвигледају.За
мене још једне батине више и понижење пред свима, а
зањегаузвишењеизадовољствопредсвојима.Свесуто
посматралиинашиињихови.Догураомејешутајућиу
строј.Узпутмипоказаофотографијуокојој јепричао.
Одмах сам је препознао јер сам такву имао и код сво
је куће. Била је тофотографија на којој сам се налазио
удруштвувојникаредовног састава умојој јединиции
сликалисмосезањиховууспомену.Санамајебио,тако
ђецивилПероЈеловчан.Онјеносиобраду.Уствари,није
себријаозбогинфекцијелица.Сатимјеимаопроблема
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сакомандантомкасарнекојијеуздокторскиналазпопу
стио.Збогтогајеовасликадобилаепитетчетништва,аја
четник,јерсамудруштвубрадоње.

Војницисафотографијесусвојевременодобилипре
командуиотишлисууГабелу,гдјесуизаробљени,пасу
томприликомкодњихпронашлитуспорнуфотографи
ју.

Овосампокушаоукраткообјаснитииовомебатина
шу,алиузалуд,онтонијевјеровао,нитијеобразложење
прихватио,негомијеопетупутиопријетњу:

„Четниче,убитћутекаопса!Немојдамелажеш!Го
товси!“

Утојприлицисенисамниразликоваоодпса,иубио
бимекаотаквога,алитонеучиниовомприликом.Оте
тураосамнекакодозида,гдјесу јошувијекбилинаши
постројени.Стаосамустројиокренуосепремадвори
шту.Мадамијенаочимабиланавученанекамрена,угле
даосамнасредкруганашегкапетанаДушкаГидића,који
јебиокомандантскладиштауДретељукодЧапљине.По
мислих:зарсуињегазаробили?Међутим,онјеслободно
шетаопокругу(дворишту).Насебијеимаофармерицеи
маскирнипрслук.Нормалнојеразговараосаполицајци
ма,посебносаВукомодБосне.Ноншалантномијепри
шао,сарукамауџеповимаиузциничаносмијехупитао:

„Јесулититотвојинамјестили?“
Гледамга,слијежемраменимаипитам:
„Можешлимииштапомоћи,бардаменетуку?“
„Нештоћупокушати“одговориоми јеиотишаоод

мене.
Нештокасније,ВукодБоснегазовну:
„Гиле,дођиовамо!“
Сумирајући,касније,тепоступке,закључиосамдасе

он,можда,ставиоуњиховуслужбу.Акосетакослобод
нокрећепокругу,иовајгазовеодмиља„Гиле“,сумњам
данаснијеноћуумракуилимаскиранмождаитукао,и
биочланекипезапремлаћивање.Његовасупругајему
слиманкаиутовријемејебиланаслужбиузагребачкој
болници.Нисамсигурандалијемедицинскасестраили



Биосамхрватскизаточеник

55

једокторица,алиједовољанразлогзакоалицију,итоје
билавизазаДушка.Волиобихдасеовајслучајиспита,ја
немогутврдитиниједнонидруго.

Послијесвечаногпостројавањавратилисунасуће
лије.Ималисмонештовишемира,пасмомалоиодспа
вали.Тоспавањејебилонакољенимаилактовима,као
кадаМуслиманиклањају.Јединосмоутаквојпозимогли
лежатиаданаснајмањеболиираневријеђају.

Тучеималтретирањанисупрестале.Онесусенаста
вилесвакодневноипосталесусаставнидиоживота.Ни
„телефонирање“меникаданијепрескакало.То јеуоби
чајеноиговорилисуданамјетокаодесертпослијејела.
Наконсвакогручкаполицајацмеприводиодостолана
којемсеналазиопољскителефонинаређиваомидапри
хватимрукамажицеидаихчврстодржимдоконизброји
додесет.Дабимемукепријепрошлеидаонодрадисвоје
задовољство,помислиосам:Некагађавоноси,издража
ћу.

Али,усташакаоусташа…Телефонскомручицомвр
тивеомабрзо,абројиполако,наразвлачење.Бројевеиз
говаранаслогове,пајепремаутрошеномвременумогао
избројатиидо стотину.Наовајначинсам ја заваравао
дјецукадасамимдаваодаједусупу,којусучестоодбија
ликадсубилимали.

Изустасумисеотималикрициијауци,увијаосам
се,обмањујућисамогасебедаћуиздражатидокраја.Све
сенакрајузаврши,паиовомалтретирањеимучење.Из
држаосам.Жиценисамиспустио,иначебисепоступак
поновио.Занаграду,добиосампалицупоглавиигрубо
угуривањеућелију.

Злочиначкерадњесусепонављалеизданаудан,од
носноизсатаусат.Изгледалисмосвелошијеилошије,а
мучењасветежаитежа.Плашилисмосесвакогакодола
зи,аникониједолазиооддобра.Ноћисубилестрашне.
Тојебалвампира.Крвнициубијајуноћнудосадунанама
идоводепијанедруговеизкафанаисаулицадананама
оргијају,искаљујућисопственибијесимржњу.
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Тренуткевременакаданамућелијуниконедолази
користиосамза„лијечење“.Рукебихобавијаоокоцијеви
запарногријањедаихобликујем,јерсубиледеформи
сане,прстиполомљени,шакенагњеченеодударацаига
жењачизмама.Хладнацијевјеизвлачилаватру,отокби
помалоопадаоишакебисеформирале.Ватраје„горјела“
иучитавомтијелу.Спуштаобихселаганонапод,насла
њаолеђанахладанзид,скидаоблузуипростираонапод
даватрусмањимиизпрси.ТакоФејзоуједномуглу,ау
дугомја.Потрајалобитомождаиједансатимибиза
дријемаликадасетијелоумириирасхлади.

КадасусевратаотворилапрепознаосамВукаодБо
сне.Когаонпропустикрозсвојешакеинакомепроведе
својеметодезлостављања,животмуневриједи,штока
жу,нипетпара.Али,ето,намадолазиподругипут.

Послије уобичајеног поздрава, мени наређује да се
окренемзидуидаклекнемнакољена.Фејзиистотако.
Помислио сам да хоће даме обешчасти.Све сам дотле
поднио,алитонебихсигурно.Лијепајесмрт.Мојагене
тикајецрногорскохерцеговачка,гдјепреовлађујечасти
поштење,тељудскенормеиприроднизакони.

Међутим,догађалосенештодруго.Осјетиосамкако
мипрекоочијувезујенекаквукрпу,накојојсубиладва
чвора,којисеуклопишетачноуочнедупље.Притомме
упитаодалисамдешњак.Наријечипотврдесаопштава
мидаћеми,каоштојеиобећао,извадитидесноокоиде
снојаје,којимаћезамијенитимјеста.

Наредиоједаустанем,узеозамалипрстодрукеипо
веоунепознато.Ништанисаммогаовидјетиодчворова,
алисамповременоудараооштоковеврата,илизапињао
упрагове.Напоконмеувеоунекупросторијуипосадио
настолицузакојумеодмахсвезао.Размишљам:Штали
ћесадабити?Далићесеостваритионањеговапријетња,
илинамјеравадамеуплаши?Знаосамдазатвореницима
вадеочи,одсијецајууши,нос…Кадасамчуонекозвец
кањепомислиосамдаћетоимениурадити.

Помириосамсе са судбиномисхватиоситуацијуу
којојсамсенашао.Ријешиосамдаизсебенеиспустимни
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једанјединиглас.Крозглавусумипочелепролазитисце
неизфилмовагдјејунацитрпенепуштајућигласа.Али,
тосумучењанафилму,тојестглума,аовојестварност.
Сконцентрисаосамсетоликодасамбиоскороскрозис
кљученодстварностиизбивањаокосебе.Каодарадим
„јогу“.Оничворовинаочимасубилимокриитоликосу
мигодилидасампочеоуживатиусвјежиникојусуми
доносили.Каодасумиизвлачиливатруизглаве.

Био сам спреман за ту „операцију“ као да сампри
миоанестезију.Утомтренуткуупросторијујејошнеко
ушао.Дугосуразговарали,аочемунезнам,јерсутихо
говорили,акрпајеишлапрекоушију,панисамсхватио
суштинуразговора.ПридошлицајеВукаодвраћаоодње
говихнамјера,убјеђујућигадаусмјенинеманикокоби
меодвезаоуамбулантуилиболницудамисанирајуране.
Једновријемејенастаотајац.Чекам,атојезаменевјеч
ност.Изгледадајеодвраћањеуспјело.Ондајенештоја
чимтономуслиједилопитањеовогдругог:

„Кадасизадњипутбионавојнојвјежби?“
Одговорихмудајетобило1988.године,ипоновоје

завладаотајац.Ондасууслиједилиударципоглави,ра
менима, леђима.Нисам вишемогао регистровати чиме
меударају,аударцисупљушталиједанзадругим.

„Видиколикојенарастао!Дагамалосмањим?“виче
Вукиударанечимтврдимпораменима.

Дугомеудараопосвимдијеловимаглаве,нарочито
поносуичелу.Предметкојимјеудараојезвонио.Далије
тобилаполицијскапалицакојујеувијекносиосасобом,
илијенекашипкаоддрветаилиметаланезнам.

Стиснуо сам зубе да их сачувам скупа са вилицом,
алисамосјетиодајенештопуклоумени:лопатицаили
кључнакост.

ЗатимВукодвезујеруке.Наређујемидаихставимна
кољена.Настављадаударапорукама.Наређуједаокре
немдлановена гореиопет удара, часпо једној, часпо
другојруци.Затимјепрешаонастопала.Ударапопрсти
маинаплету,пресујемистопалазапод.Тоизазиване
подношљивеболовеитектадамисеоткидакрикизуста,
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иакосамзамислиодасекрвникунећуогласитиидаћу
издржатитортурубез јаукаиубитачногљудскогкрика.
Вукидаљеударакаодамасира.

„Тврдјеовоорах“речеВуксвомесараднику.
Поновозавладатајац.Налазиосамсеуполусвјесном

стању,алиипакустањудапратимдаљитокдешавања.
Вукмеопетухватизамалипрстиопетмеводикао

штоме је и довео, вјероватно истим правцем кретања.
Осјетиосамвратаипраговеинакрајупутамезаустави,
одвезакрпусаочију,удариногомулеђаијасенађохна
срединићелије.Испред себе угледахцимераФејзу,што
значидасамунашојћелији.

Чучнуосамусвојугаоиболовао.Фејзинисамморао
ништапричатиниобјашњавати,анитисаммогао.Тоје
онсхватиоипретпоставиојештаседогодило.Помишљао
самдасамтеноћипримиодовољнобатинаидамевише
нећеузнемиравати.Наконизвјесногвремена,узстењање
итихојечање,скинуосамблузу,простројенаподилегао
нању.Колебаосамсе:накојустранулећиикаквупозу
заузетиаданеболи.Свакастранајеподједнакоболила,а
наногамавишенисаммогаостајати.Највишесамболо
ваошћућуренућошку,сједећинабетону.

Иштајошрећинаово,адавећнијеречено?Имали
потребепонављатиувијекистепричеиосјећајпослетор
туре?Атеноћисујошдвапутадолазилиусташкикрво
лоциииживљавали се на полумртвим тијелима.Суви
шнојерећидамисеживотзгадио.Завидиосаммртвима.
Одмукемисеповраћа,анемамштаповратити,осимса
межучи.

Онитуку,мигубимодах.Онимлате,мипадамопо
поду.Ударајућинасвриштеискачупонашимизмрцва
ренимтијелима.Мракје,невидимоконасбије,невиде
нионикуданасударају. Јединитрачаксвјетлостипоја
вљиваосеизбатеријеједногодбатинаша,аонјешарао
поплафонуизидовимакаоудискоклубу.

Највише„слободног“временасмоималипредзору.
Тадасмомоглималопребољетиранеизадријемати.Ваљ
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дасеизмореутокуноћи,паимсеприкуњаиоставенас
намирудопрвихсунчевихзрака.

Ујутросевратапоновоотворише.Знамодаутомвре
менупрводолазеоништодијеледоручак.Овајпутјеби
латанкашнитахљебаималимеснинарезак.Успиосам
сажвакати и прогутати само два залогаја нареска.Није
мибилонидочега,камолидојела,алиипаксамишао
наокрепљењеорганизма.Безводејесветобезуспјешно.
Збогтоганисамјеоданима.Несталојепљувачкеисвеме
једавило.Враћамстражаруостатакконзервеихљеб,аон
себијесноогласи:

„Митехранимоатихранубацаш!Пођипредамном!“
Зграбимезарамеиодведедопољскогтелефона.

„ЗоветеМилошевић.Јавимусе!“
Тијеломисегрчи,очипреврћу,бубњићипуцају,апо

лицајацмеупозорава:
„Јачеговори,датечује!Слабесувезе“.
Овајдругиполицајацјезатовријемеућелијитукао

Фејзудоксеовајсамномнијевратио.Аондајеунашу
ћелијудовеоЗуровца.Наставилисусатучом.Ударалису
разнимџудоикаратеударцимадоизнемоглости.Попада
лисмопоподу,иниједаноднасвишенијемогаоустати,
безобзиранањиховоинсистирање.Ондасускакалипо
намакаоподушецима.Ребрасусеувијалаипуцала.Га
зилисунамрукеигазилипоногама.Одударацагубимо
свијест,аистимнасвраћајуустварност.Узнакпоздрава,
залијећусеодвратаиузвисокискокпадајупонама.Већ
ослабиоипразногстомака,имаосамосјећајдајечизма
крозменедирнулапод.Цријевасусеразишлаупрсаи
препоне.Вјероватносуметадапровалили,каоштојеЗу
ровцупуклаплућнамарамица.Одвукли су га уњегову
ћелију,аФејзоијасмоосталилежећинапатосу,потпуно
непомични.Одлучиосамдасеодатлевишенепомјерам,
каоштоинисаммогао,безобзиракодолазиоућелију.
Препустиосамсегоркојсудбини.Некамедокрајче,све
једноједалисамулежећемилистојећемположају.

Након неколико времена, врата се опет отворише,
појависеонајжути,увратузбијениполицајациупита:
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„Јестелизаболницу?“
Истовременосмопомислилидабинамутомебиоко

начниспас.Самодасеизвучемоизовогпакла.Загледали
смосеиодсрећеугласодговорили:

„Да,јесмо…“
Полицајацнас јеповезао једнимлисицама, за једну

странуФејзовуруку,азадругумоју.Угураонасјеуне
киџипиподуговозиоулицамаСплита.Дали јетоби
лаболницанаФирулама,илинекадруга,нисамсигуран.
Можданасјевозиоивишенегојетребало,заобилазећи
некимулицама.Непознајемдовољноградпанемогуо
томе коментарисати. Али могу коментарисати о њего
војвожњиипонашању.Стартоваојевеоманагло,атако
икочио.Нараскрсницама језаобилазиосемафоретако
штосепењаопрекоивичњака,папрекотротоарапоново
силазионаулицу.

Штајесатаквомвожњомхтјеопостићиилипоказа
ти,ниданасминијејасно.Нијебилагужваусаобраћају,
аниминисмохитнислучајеви.Вјероватнонаснебитако
брзовозиоихватаопречицеида стварно јесмо.Дали
сенатајначинхвалисаопредпролазницима,илијебио
толиколуд.Можда јехтјеоскренутипажњунасебе,да
грађанипролазницивидекакоонвози„четнике“.Таква
вожњабисломилаинајздравијегпутника,акако јетек
билонама.Тумбалисмосепосједишту,одтрзајасунас
појачанобољелекостииткиво,алисицесусеусијецале
умесо.

Доласкомпредболницуприсутнимајеодмахдемон
стрираосвоју„одважност“.Грубонасјеизгониоизвози
ла, галамећиипсујућиистовременоударајућипалицом
поглави.Понашаосекаоданасдогониуредзбогнепо
слушностиилиопирања, амисмобилимирникао јаг
њад.Идасмохтјели,нисмомоглипобјећи,нитисекоме
супротставити. Једноставно  нисмоимали снагенина
ногамастајати.

„Четникенетребалијечитинегопоклати“,викалису
пролазници.
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Одмахсеокупилаповећагрупаграђанаипочеласва
штадовикивати.Просторечено:режалисунанасјаднеи
немоћне.Жутинасодведеунутра.Умјестоданамсеобра
ћаријечима,онтосвепостижепалицом.Кадаударипо
глави,дазнакдакренемо,истотакоударцемдајезнакда
станемо.Дошлисмоучекаоницу гдје смоморалисаче
катидокнасоннајавикоддоктора.Поповратку скида
саФејзинерукелисице, аменевезује заносачстолице,
скрозприподу.Мораосамзаузетиполучучећиположај.
Каквопонижење?Везаомејекаопса.Акојевећморао,
могаојевисочиједанормалносједимнастолици.Фејзу
јеодвеоуординацију.Учекаоницимепосматралонеко
ликопацијената,акадасепрочулодасутузаробљеници,
почелисудолазитиисаулице.Некисумепљували,неки
псовали,билоихједасурадилииједноидруго.Једнаод
присутнихженанаговарасвоједесетогодишњедијетеда
мепљунеишутненогом.

Ох,каквихсамсвечуокоментараивидеопоступака
од„цивилизованих“Сплићана.Добросукренулисамла
дом„демокрацијом“,Европаихједвачека.

Нешто касније, Жућо и мене уз уобичајене ударце
уводиуординацију.Подвргнутисмоопштемљекарском
прегледу.Урадилисунамренгентскеснимке,узеликрви
мокраћузалабораторијскуанализу.ТадасмоијаиФејзо
ималинајбољуприликудавидимокакокоизгледа.Били
смодопојасаголиивидјелисмомасукојанеличенажи
вољудскотијело.Погледдоводидогрозоте.Тијелоиша
рано,мијешајусецрне,црвенеимодремасницеифлеке,
зависноколикосустаре.Јасносевидебраздеодпалица
каодасусеприлијепилезатијело.Леђасубилаизобли
ченасавеликимподливимакрви.Највећемодрицеинај
црњакожа јебилаупредјелубубрега.Исподпазушних
дупљитијелојебилоотеклоиувећано,каодасмоподко
жомималиштруцехљеба.Тосубилекесеодлимфеикр
ви.Једвасамлегаонаамбулантскикреветодполомљеног
иизубијаногтијела,каоштосамиједваскинуокошуљу
сасебе.Најтежејеспуститиглаву.Каоданијемоја,идаје
самокожадржизатруп.
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Доктор,акојетозаистабио,самомалоопипапрсаи
стомакиречедајезадовољан.Нијемибилојасночиме
јетоонбиозадовољан.Мождасанашимстањемиизгле
дом,илисадјеломсвојихсународника.

Позавршеткупаушалногпрегледаопетнастајупро
блемиокоустајањасастолаиоблачењакошуљекојаври
јеђа исповређивано тијело. Чуо сам, приликом облаче
ња,данекоодособљазовеједнумедицинскусеструили
докторицу са: „госпођоЖитко“.Топрезимеми је било
познато јер јеумојојкласибиопитомацЖиткоПетар,
управоизСплита.Јединосеонајезилананашатијелаи
згражаваланапоступкемучитеља.Билојетоипаксамо
засебе,јерјавнонијемогланипротестовати.

Нашпратилацнасјеизвеоуходникдасачекамонала
зе.Пореднассупролазилињиховирањеницикојисуби
линалијечењууболници.Најчешћесубилибезрукеили
ногеиносилисуштаке.Ударалисунаспреосталимрука
маилиногама,апонекоисаштакама.Фејзусуоборили
наподипочелигагазити.Никоодмедицинскогособља
нереагује,нитипружабилокојупомоћизаштиту.

Стигошеиналази.Оддвазлабирасемање,пајеза
насбиоспаскададођенашпратилац.

„Свејеуреду.Нетребаихлијечити,негобацитикроз
прозор!“циничносесмјешкалаособакојаједонијелана
лазе.

Полицајацнасповедепремавозилуданасвратиу„Ло
ру“изасуударцимауззнакдајеовогаразумио,адањему
малонахранидушу.Значи,ниједногамоментаодмораод
батинанијебило,чакниуздравственојустанови.

Напољунасједочекалагрупаграђана.Успалиоихје
једанмедицинскирадникуплавоммантилу.Вјероватно
јенекаквопомоћноособљеуболници,данекажемтран
спортни радник. Његову арогантност сам примијетио
одмахпонашемдоласкунапреглед.Биојевеомаузнеми
рен,ратоборанисталнојеходаотамоовамо.Наговарао
јемасуданаслинчују.Сталнојенештогунђаоибуниосе
противтогаданаслијече, заговаравшинашесмакнуће.
Нанашусрећу,нашпратилацтониједозволио,објашња
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вајућиимдасмоимзанекестваријошпотребни,аакото
будетребалодаћетоонличноизвршити.

Тешкоммукомсмосепробилидовозила.Вожња је
приповраткуистакаоипридоласку.У једнојулицисе
зауставиосанамјеромдакупицигарете.ДаојеФејзино
вацурукуирекаодаидемоутрафикукупитицигарете.
Намјерно јепрошаонеколико десетинаметара, иако се
могаозауставитипоредсамогкиоска.Чудилисмосеза
штосетоликоудаљио,аможда јеиовогапутахтјеода
привучепажњупролазника.

Ишлисмопрематрафицилагано,једанпореддруго
гадаприкријемолисицекојимасмобиливезани.Прола
зницисугледалиунассанекомдозомчуђења,иизгледа
даимнијебилојаснооткудамиту.Стиглисмотакоско
ронеопажени,купилицигаретеипожурилисмо,колико
смотомитадамогли,дасештопријевратимоувозило.
Овогапутасмоихизгледазаварали,јерниконијеразго
вараосанаманитинасјепипнуо.Једнуодопасностисмо
пребродилибезмалтретирања.

Опетсмоу„Лори“.Иопетуистојћелији.Мислиосам
данаснећевишемалтретиратиидајенашеммучењудо
шаокрај,собзиромдасунасвозилиуболницу.Али,наде
субилеузалудне.Одмахпослијеручкауобичајенаторту
рајенастављена,каои„разговор“саМилошевићем.Шта
мислите,далисампослијеових„телефона“заволиоили
замрзиогосподинаМилошевића?

Унекодобаданаућелијунамупада,поизгледу,нај
млађиполицајацизњиховогсастава.Онсеузадњеври
јеменештопосебноокомионамене.Незнаммуиме,као
ниосталимау„Лори“,алибихгалакопрепознаопоње
говимочима.Биојезрикав,каконашнародкаже:прекав,
супротноодразрок.Средњег јераста,тамносмеђекосе,
санеколикопјегицанапросторуизмеђуносаиочију.Дје
ловаојетоликомладдасеможерећиданијеслужиоре
довнивојнирок.Такомлад,атакоекстреманизадојен
мржњом,штопотврђујепретпоставкудасуњеговиучи
тељииваспитачибиливеомауспјешни!?
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Уруци јеимаонеку тепсијуиликонобарску тацну.
Почеоме сањомударатипо глави.Ударао је сведок ја
нисамизгубиосвијестиклизнуонапод.Ондамејевра
ћаоустварностшамаримаидрмусањем.Кадасамдошао
свијести,онсесачуђењемиздерао:

„Види!Искривиосимитацну.“
Ондајујеокренуоиопетсањомудараопоглави,на

воднодајеисправи.Поновогубимсвијест,аонмепоно
воударцимавраћаустварност.Затиммедугошамарао,
саобадвијерукеистовремено,каодаубијакомарца,или
каодапљешће.Аондамедугошутираоиудараочизмом
одстопаладокољена.Једнаногамијевећбиласвазгу
љенаиједвасамсенањуослањао.Овиударцисуишли
директнонамозак.Онјеудараоикаодајесебетестирао:
коликоснажноможеударитииколиковисокоможепо
дићиногу,собзиромдасамјависок195цм.аонзнатно
нижи.Следећиударцисумубилипопрсима.Свидјело
мусекакосечизмалијепизапрса,ајаупочеткуиздра
жаваоиамортизоваотеударце.Алиштоједужеударао,
јасамбиваосвемекшиитрулији.Ребрасусеизувијала,
нијевишебилотутњањапопрсима,нитијечизмаодска
калаодњих.Задњиударцисубиликаодаударауврећу,а
таврећасенакрајунашланаподу.

Довечеренасвишениконијемалтретирао.
Кадасунасизвелизавечеру,већсеспустиомрак.На

једномстолујестајалаопетонаилионаквалончинауко
јојјебиопирекромпир.Поноводвијекашикемање,ату
суиосталилогорашиизодјела„Ц“.Овајпутмезапала
кашика,алинијекромпир.Успиосамдвапутазаграбити
излонцаикромпирајевећнестало.Малогајеибило,а
некиодпрегладњелихјадникаједухалапљиво.

Чуваонасјеонајзрикавимладиполицајац.Чимсмо
постругали лонац наређује да идемо у ћелије. Мени је
пред улазомнаредио да га сачекам док закључа ћелије.
Ондамијерекаодасједнемиспредњеганаподестиспред
улазнихврата.Чучнуо јеиспредменемашућипалицом
испредмојеглаве,инаређује:

„Ревикаомагарац!ВичидатесвиКаштељаничују!“
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Оклијевао сам.Немогуиз достојанства, а ни снагу
гласанемам.Накањењеиразмишљањереагујепалица.
Онајеседативзасве.Акосенештонеможеизбилоко
гаразлога,узпалицутоидевеомалакоибрзо.Такојеи
овајпут.Аондајеузеонекулетвицуинањојдониољуд
скиизметнаговарајућимедазинемидаједем.Вртиосам
главомчаснаједну,часнадругустранудатоизбјегнем.
Онјеутомеупоранинепопушта.Накрајумејеизма
заополицусатомлетвицомговорећидаћуморатипоје
стиаконебудемревао.Мораосамсеоглашавати.Нисам
имаоснагенишаптати,камолиревати.Збогслабогатона
зрикавиударапалицомпостопалимаинаплету.Дабуде
горе,боловисубилијачизбог„куријихочију“(жуљева)
који сунасталиуслед сталненошњечизамаиципела у
последњевријеме.Свејетоонпресоваоипалицомиспе
глао,анаплетеизубијаодасамсеједвадовукаодоћелије.
Узпутмејошудараопалицомполеђима,тјерајућимеда
идембрже.

Свевишесамличионамртваца.СаФејзомсамдије
лиозло,адобранијенибило.Памћењеменаглоиздало,
пасенемогусјетитиследећегјутра.Незнам,чак,идали
самдоручковаоидалиједоручакдијељен.Свесенекако
истодогађало,такоданезнамкакобихописаоредослед
радњи.

СлободанаЗуровцасуодвезлиуболницу,ауњегову
ћелијусуубацилиједнограњеногпилотаиМиркаЗече
вићасаКупреса,старцаод63године.Нештокаснијесу
довели још једногпилотакоји јеоборенудолинирије
кеНеретве.Сањиманисмоималиконтакта,алисмоих
виђаликадабибилаотворенаинашаињиховавратана
ћелији.Примијетиосамдајеједанодпилотабиосавзгу
љен,аједнапреломљенаногајебилапрепунарана.Стар
цуМирку је висила сломљенарука као да је имала два
лакта.

Тусупровелиједанданиједнуноћ.Чуосамкакоим
долазеноћнипосјетиоцидаих туку, онако сломљенеи
већпребијене.Скакалисупоњимаитуклиих,нарочито
ноћу.Једанодпилотајецијелуноћјаукаоодболова,до
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зивајућиупомоћ,алимудојутраниконијепружиони
каквупомоћнизаштиту.Самосуимпогоршавалистање
иотваралиноверанеунеколикожестокихноћнихтуча.
Следећегданасуихнегдјеодвели.

Једногтренутка,тогследећегдана,навратимасепо
јавио,вјероватно,главнокомандујућииупозорионас:

„Вишенаснемојтетакопоздрављати!“
Тонасјенавелонапомисаодаћесеипакнештопро

мијенити.Међутим,доласкомноћидошлесуитортуре
имучењакаоиприје,теодпромјенаништа.Огадиоми
се властити живот. Толико нас понижавају и убијају, а
миникакодаподлегнемо.Простозавидимонимаштосу
подлеглиодбатина.Питамсе:нијеваљдатачнаонаизре
ка:„Наовомесвијетујесамонесрећапотпуна!?“

Послијеноћнихбатинаиморе,јутродолазикаоспа
сење.Медитерансказорајевеомапријатна.Свјежинамо
радопирекрозпрозориумиванасумјестојутарњегчи
шћењаукупатилу.

Исподвратасамугледаолоквицуводенаподу,каода
сенекопомокрио.

„Пуклацијеводрадијатора,пацури“речеФејзо.„То
самвидеокадасумеизводили.“

Сагели смо се, умакалипрсте у воду и квасилина
бреклеусне,штојеуоваквимусловимабиоправимелем.
Кадајепонесталоводеполијегалисмопопатосуиусна
масакупљалипоследњекапљицетеспасоноснетечности.
Већтриданасупрошлаодкаданамнисудалиникапво
де,каониуклозетотићи.Трпимоглад,жеђ,мокраћу…а
мокраћајетренутнобиланајвећипроблем.

ЗабрануодлажењауклозетјеличнодониоВукодБо
сне.Његованаредбајебила:

„Дасеслучајнонепомокритеућелијуилигаће!“
Припријетионамјеисмрћу.Анамајеуоваквимусло

вимабилолакозапријетитиинабитистрах.Посталисмо
послушниимирникаојањци.

Међутим,ивластитомтрпежудођеграницаивише
сенијемоглоиздржати.Мораосаммокрити,пагдјебило,
ишта годда сепослије деси.Посматрамћелијскипро
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зор.Нависинијепрекодваметраиотварасенапреклоп.
Нашаћелијанијеокренутаудвориште,негојеизатро
тоараземљадоводеобрасладрвећемижбуњем.Мислим
да туда нико не пролази. Зато сам испланирао процес
растерећења.Помокрићусеуципелу,отворитипрозори
просутивани.Фејзомеодвраћао,алиоднамјеренисам
могаоодустати.Свакаосевишеоваконијемогло,анагон
јепостаојачинасамуидеју.

Савеликоммукомсамоткопчаовођицунапрозорче
туиспустиоганазид.Извадиосамуложакизципелека
кобијепоновообуосувуимокриосеуњу.Напуниосам
јепуну,пасаммораопазитидадрхтањемруканепро
спемпоподућелије.Ослушнуо самималикога у бли
зиниинаодговарајућитренутакизврнуоципелувани.
Опетослушкујем.Мокраћаточипобетонскојстазивише
негонормално, као даизазиванашу судбину.Уплашио
самседалићетонекочутииливидјетимокро.Кадасмо
видјелидајеовоуспјело,уистуципелуинаистиначин
олакшавасеиФејзо.Ох,каквасрећаикаквоолакшање!

Позавршеномпослу,узпретешкенапоре, затварам
ћелијскопрозорче.Фејзоминеможепомоћи јер јени
жиодменеијаједвадохватамбравицуивођицу.Успио
самјеуклопити,алинеипрозорзатворитикадасезачу
откључавањеулазнихврата.Менијеосталовременајош
толикодаобујемципелу.Стављамуложакуњуисамоје
назујемнаногукадсевратанашећелијеотворише.Био
јетоВук.Мислиосамдасмооткривенипајезатоодмах
дошао.Гледаонунас,разгледапоћелији,пакаодамуни
јејасно.Ипак,ништанијепримијетио,иодмахјеизашао.
Остали наши сапатници нису имали овакву прилику.
Њиховећелијесуокренутепремадвориштуиодмахби
некопримијетиомокруфлеку.Онисутумокрачуморали
пити.Такојекодмногихлогорашаистатечностцирку
лисаланеколикопута.Бољеимокраћанегоговно,јерако
бинекогаухватилидаторади,ондасудоносилиизмети
нагонилигадаједеузобразложење:

„Кадамокраћуможетепити,ондаиговнаможетеје
сти!“
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Многилогорашисукрозоваквециклусепретрпјели
свашта,ижвакалисвашта:одвластитихфекалијадовла
ститогноса, уха, зуба,пијеска, травеопушака…Многи
суиподлегли,апријетогаизнакаженииосакаћени,аони
штосуосталиживиосталисукаотрајниинвалидисате
шкимпсихофизичкимпоследицама.
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ОПРОШТАЈНОМАЛТРЕТИРАЊЕ

Једно предвечерје, задњег дана боравка у „Лори“, у
ћелију јеушаонекоодглавнокомандујућихисаопштио
нам:

„Вечерасћудоћидапопијемокафу!“
Замишљаосамдаћедоћиданасиспитује,алиуне

којпосебнојпросторији,тедаћету,наравно,питиика
фу.Али,нећетобитинормалнакафа,негонештоужасно
горкоицрно.

Фејзуименеизводеуходник,гдјесувећбилиостали
логораши.Тусувећбилачетворицалогорскихстража
ра.Једанјеурукамадржаокомадеплатнаодисцијепаног
чаршафа.Морампризнати, и напоменути, да је то онај
полицајацштоменикаданије ударио, каоштонијени
остале,попричилогораша.

Везалисунамочитомкрпом,арукепрекрстилина
приједивезалижицом.Потомсунасвратилиућелије.
Дабихсеснашаоупростору,првосамнапипаоцијевод
радијатора,аондаиФејзу.Такосамспознаодасмоскупа.
Заједничкисмочекалиштаћеседаљедогодити.Ишчеки
вањесеотегло,минутисубилипредуги.Очајинеизвје
сностсунамуништавалипреосталидионервногсистема.
Шталићедаљесанамабити?Каодасунасприпремали
засмакнуће.Далитоиспијамопоследњучашугорчинеи
далијетоонанајављенакафа?

Одједанпутсмонавратимачуличагрљањекрекуна.
Некојеизненадаушао.Осјетиосамдамитајнекоодвезу
јеруке.Ондаихјепребационалеђаипојачанимкомадом
жицевезаојачеичвршће.Чуосампитање:

„Шефе,јелиоводобро?“
„Јесте.Такосвакогасвежитеидобропровјерите!“
Када су изашли, завладала је гробна тишина. Разне

мислинавиру,аонесузлослутне.Садајошубједљивије
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личинатоданаснегдјеводеунекујаму,панасовакопа
кујудасенеможемоопирати.

Не знам колико смо дуго чекали. А онда се зачуло
некакволупетање,галама,односноурликање.Билајето
групабатинаша,кознаколикогсастава,којисуупалиу
нашодјелкаоразуларенезвијери.Слободносезањихмо
жерећидасуманијаци,пијанице,крвопије,дрогераши,а
свескупасрбомрсци.

Одстрахасмоскочилинаногеизбилисеједануздру
гогапитајућисе:косуовиљудиикаквесуимнамјере?

Упалисуупрвућелијукојаимсенашланапуту.По
челисуломитиљуде.Чуосамзастрашујућекрикове.На
шисујаукали,вришталиистењали.Крицимученикапо
мијешанисаџелатовимпсовкамаигаламомбилисупра
випакаоилудница.Билојејезивослушати,камолиутој
ватригорјети.

Уједномтренуткусмоосјетилидасукасапипроми
јенилићелијуи у тој следећој радилиистокао упрвој.
Понареднимзвуковимасамосјетиодасмомиследећина
реду.Садајејошгорекадазнамоштанасчека.Каојагње
предвуком,савсамсеукочио.Завукаосамсеућошакда
бимипришли само са једне странеи такодобиомање
удараца.

Долазимо и ми на ред. Упада неколико батинаша.
Млатесвимисвачимиспуштајућигромогласнепсовкеи
пријетње.Једанодњихмезграбиинегдјеодвуче,вјеро
ватнонасрединућелије.Ајасетоликоспремаоизбијао
ућошак.Почеомејеокретатиокосопственеосе,каокада
седјецаиграју„ћорабаке“.Ударципљуштеједанзадргим
иистовременооднеколикобатинашапосвимдијелови
маизнемоглогтијела.

Уззастрашујућувикуипсовкутуклисуме,углавном
повиталнимдијеловиматијела.Насебисамосјетиоша
ке,палице,тољаге,ланце,држалице,чизме…Бацалису
мекаолопту,одједногдодругогбатинаша.Падаосамна
под,аонимедизаликаоперушку.Ударцимаминисудо
звољавалинидападнемнапод.Кознаколикосампута
губиосвијестиколикосумепутаонивратилиуствар
ностдрмусањемишамарима.Доксамбиоусвијести,на
рочитоупочетку,трудиосамседаштовишеостанемна



Биосамхрватскизаточеник

71

ногама,штојебилонемогуће.Нијетопрватучадајемогу
издражати, аовајпут самсвезансарукаманазад,па је
много теже успоставити равнорежу. Јединствен закљу
чаксвихлогорашаје:остатинаногамаштодуже,јерако
паднештоимдајенекудодатнуснагу,вољуиапетитда
јошвишеижешћетуку.Једноставносеострве,каозви
јери, када виде свезана и палог човјека који лежи.Шу
тиралисуме,газили,скакалипомени,посебнокадаби
сенашаонаподу.Понекадсампоказиваознакеживота,
осјећаоударцеичуопсовке,апонекадбиопотпуноис
кључен,панисамнизнаоштасеокоменедешава.

„Зашто си дошао у Сплит? Ако још једном дођеш,
убитћемотеналицумјеста!“речеједанодзликовацака
дамеједрмусањемвратиоусвијест.

Све је то пропраћено псовањем српске и четничке
мајке,каодасамјауСплитдошаосвојомвољомисапу
шкомуруци.

ИстоовојепрошаоиФејзо.Нисмосемогливидјети,
алисмозналидасунастуклинаизмјеничноиистовреме
но.Истесмоневољедоживљавалииједнакосеосјећали.

Увидјевши,ваљда,дасмообичневрећенаподуида
вишенемају гдје ударати, оставили сунасполумртвеи
прешли у следећу ћелију. Вјероватно су имали намјеру
илизадатакдасвезаробљенесредеидаоднаснаправе
живебогаље.Вишесмобилизагробљенегозаболницу.
Ниобрвомнисаммогаомрднути.Једвасамуспиодозва
тиФејзудамусејавимидапровјеримдалијежив.Ода
зваомисеинекакодопузаодомене.Додиривалисмосе
повременодасеувјеримодасмоприсвијести.Биојето
нашнемуштиразговор,каодасмонатајначинједандру
гогатјешилиилијечили.Додирнамдајепосебнопоузда
њеиохрабрење.Осталисмоутомположајусвевријеме
доњиховогпоновногдоласка,јерсенисмомоглипомак
нути,камолиустати.Тијелојеиспребијано,арукевезане
налеђа.Нашположајјезависиоодњих,паакоимтреба
мо,неканасподижуиносегдјехоће,аакохоћејошданас
туку,некаторадедоклежимо.Гдјелијекрајњаграница
издржљивости?
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ИЗСПЛИТАУСТИПАНИЋЕ

Прошлојеизвјесновријеме,кадсевратаотворише.
Ћелијомсезаориглас:

„Багросрпска,излазинапоље!“
Нисамсеосвртаонанаредбу,јерсенисаммогаопо

дићи.Осјетиосамдамедвојицазграбишеисподпазуха
инегдјеодвукоше.Прислонилисумеуззид.Осјетиосам
свјежваздух,почемусамзакључиодасумеизвелива
ни.Држећисевишеназидунегонаногама,трудимседа
несклизнемнапод.Чујемихкакобројеинештопровје
равају.Биосамдвадесети,штозначипоследњи.Некоје
проговорио:

„Даовогаоставимо!?“
Теријечисумепогодиле,јерсампретпостављаодасе

радиомени.Нећемеваљдаитасудбиназадесити?Онда
самчуоидругикоментар:

„Морајубитисви.“
Опетосјетихдамедвојицазграбишеисподпазухаи

нанештоменатоварише.Претпоставиосамдасумеуба
цилинанекотеретновозило,јерсамосјетиодасамзапео
застолицупрекокојесусенекиштосупокретнипењали.
Осјетиосамикаросеријуподсобом,доксумегуралипо
њојдопредњегдијела.Некакосамседопузаодоосталих.
Осјећаосамихту,анекесаминапипао.Збилисмосекао
овцекадасевучинаувалимеђуњих.

Камионјекренуо.Куда?Опетпутунеизвјесност.Вје
роватно до прве јаме, илинекогмјеста за ликвидацију.
Возилисмоседуго.Коликосаммогаозакључити,позади
јенастолицисједиоједанпратилац.Наконизвјесногди
јелавожњекамионсезауставионакратковријемеиопет
наставио.Некомеоднаших је спаоповез саочијупа је
могаовидјетидасмосами,безпратица.Далијетајпра
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тилацприоном заустављањуизашао, или је због хлад
ноћепрешаоукабинунезнам.Нашсапатникјенекима
окосебескинуозубимаповез,пасмотакоучинилиими
остали, такодаунекадобаниконијеимаокрпупреко
очију.Вожњаједругачијакаданештовидиш,маданисмо
ималиштавидјети,јерјебиланоћ,анезнамогдјесево
зимо.Видиосамдајевозилотеретна„застава“икадасе
повременозадигнекрајцераде,можесевидјетидасево
зимонекиммагистралнимпутемкрозкршевиткрај.Вла
далајесвјежинааноћјебилазвјездана.Једаноднашихје
успиоирукеослободити,алинашенијесмиодирати.Ми
смобилизадовољниисаослобађањемповеза.Али,како
јепутбиваодужианасжицажуљала,молилисмоданам
одвежеруке.Инакрајусмосвибилирастерећенитогдр
жањарукуиза леђа.Како се коослобађаожице, одмах
је одвезивао следећег до себе.Након тога смо семогли
удобнијесмјеститиипомјератисабоканабок,мијења
јућистране.

На једнојраскрсницикамионсезаустави.Онајшто
сепрвиослободиобрзиномвраћаповезнаочиимоли
инасдатоурадимо,бојећисеодговорности.Свисмона
брзинупокрилиочиаформалноставилирукепозадикао
дасмосвезани.Некоједошаопозадикамионаипосавје
товаонасдабудемомирнијернасводенаразмјену.Ис
поставилоседа јетобилатактичкаварка,дабисмоми
билимирниидаништанепокушавамо.Вјероватнојето
заустављањебилосанамјеромдавидидалијеукамиону
свеуреду.

Вожњусмоубрзонаставили.„Застава“јурикрозноћ
доставеликомбрзином.Мисепоновоослобађамопове
запрекоочи.

Убрзо умјесто размјене доживљавамо разочарање.
Стиглисмоунеконасељеномјесто.Осјећаосемирисмо
ра,штозначидасмоунекомприморскоммјесту.Некоод
логорашапрепознадајетоЗадар.Камионјескретаоули
цамаидошао јепредбившукасарну ЈугословенскеНа
роднеАрмије.Опетсмонавукликрпенаочииставили
рукепозади.Даљусудбинусмочекалиумраку.
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Камион јестао.Огласилисусемучитељииотпоче
лајегалама.Некосепопеонакамион,зграбиомеикао
луткуповукаопремаизлазнојстраници.Нашаосамму
сеприруцикаопрви,јерсамуСплитунатоваренкаопо
следњи.Намојусрећу,чуосамгласданаснетребаисто
варати,негодругеутоварати.

Онајштомеповукаоидржао,наједноммеиспусти,а
јападохнаподкаоклада.Осјетиосамстраховитеболове,
јерсамуправопаонаонустранукојамејенајвишеболи
лаитусувјероватнобилаполомљенаребра.Болиломеје
свеутокувожње,икадасенеконаслонинамене,камоли
кадамеовакобаци,каодасампаосадрвета.

Убацилисуновугрупуодпетнаестзатвореникаина
пуниликамионкаодагапунедрвимазаогрев.Некоод
задарскихзликоваца,илионајштојеменепониодаисто
вара,почеударатипалицомпоглави.Каоузнакпоздра
ва,свакомејепопетударацадаопоглави.Дабидохватио
следећег,газиојеовештојевећудараоинијеобраћаопа
жњугдјећестати.Ударципалицесуизгледаликаодауда
раметалномполугом.Одовихзадарскихлогорашасам
сазнаодасеовајзовеКожулидајеснажанкаодив.Опи
сивалисугакаодаличинаТајсона,америчкогбоксера.

Такосмосевозилицијелубоговетнуноћ.Овиштосу
натоварениуЗадрунисубиливезани,пасмотоискори
стиликаоравноправност, те сможицепобацалиизка
мионаакрпезадржализабрисањекрви.Јошнисамгубио
надуданасводенаразмјену,поготовоштоубацишејош
неколицинууЗадру.Мислиосамдапопуњавајудогово
ренибројидаодтеразмјененештоима.

Усванућестижемоунекиградић.Зорајесвакахлад
на,алиипаксампримијетиодасеудаљавамоодприморја
јерјебивалосвехладнијеихладније.ПридодатиуЗадру
субилиДувњацииКупрешани.Онисупрепозналидаје
томјестоЛивно.Каснијесамисамвидионааутомобил
скимтаблицамарегистрацијуЛивна.

Једновријемесмостајалиаништасенедешава.Као
дасуионинешточекали.Нашечекањејемногоскупље
инеизвјесније.Далибитумоглабитиразмјенаикозна
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гдјесууспостављенелинијераздвајања?И,камионјекре
нуодаље.Убрзојенасталоправосванућепасуовиопет
препозналипутизмећуЛивнаиДувна.

Било је веома хладно.По удолинама се видио сни
јег који се јошније отопио. Земљинаповршина је била
прошаранакаоњиховашаховница.Напоконстигосмодо
Дувна(Томиславграда).Камионсезауставиопредзгра
домСУПа,укојојсмоФејзоијавећпровели,можда,јед
нуседмицу.

Камионјестајаонаједноммјестуотприликедваса
та.Незнамразлогтоликогзадржавања,самознамда је
торазаралонервеидоносилоувећанунеизвјесност.Били
смосвиукочениодвожњецијелуноћ,штобидосадилои
назадњемсједиштудоброглуксузногаутомобила,камо
лиовакокаодрванакамиону.

Неко јеисподцерадевидиовојникамионнадругој
страни.Опетмислимодасерадиоразмјени.Међутим,
ништасениједогодило.Камионјепоновокренуоу,мени,
непознатомправцу.Надазаслободујепалауводу.Зами
слиосамданаспонововраћајуусплитску„Лору“.Волио
бихданасбацеу јамунегоутајпроклетиград.Возите
билогдје,самонеу„Лору“!Онајезагорчалаживотсвакој
српскојдушикојасеуњојутовријеменашла.

Несамопомомеказивању,негопокаснијимизјава
масвихосталихлогораша,дасезакључитидаје„Лора“у
Сплиту,узОсијек,најзлогласнијилогорнаподручјубив
шеЈугославије.У„Лори“супримјењиванинајекстремни
јипоступцииметодемучења,какобиучовјеку,аковећ
преживи,убилидухифизичкигауништили.Тојерађено
такосистематичноипланскидалогорашаубију,адаза
убиствонеморајуодговарати.Кадаизађеживизлого
ра,онвишеничемуневриједи.Постајеобичнарујинаи
у даљемживоту личност без вриједности  неспособна
запривређивање,аусвомдомусамоособарегистрова
намеђуживима.Немогу рећи да таква особа служи у
ћошку као украс, јер је накарадна и осакаћена са нега
тивнимпсихичкимифизичкимпоследицама.Овиљуди
сеповремено,поизласкунаслободу,веселеиславедан
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размјенекаодругирођендан.Међутим,многижалешто
супреживјели,свеузависностиодтогакакојекомогао
поднијетитортуре.Многисунаконнеколикодана,или
мјесеци,наконразмјенеизвршилисамоубијство.Итоје
знакдаучовјекуубијувољузаживотом.

Након неколико пређених километара, камион је
скренуо са главног пута и наставио даље макадамским
путем.Зауставиосеиспредједне,већодавно,напуштене
куће.Каснијесамсазнаодајетакућанапериферијисела
Стипанићи,општинаДувно.

Сванасечуланаредбадаискачемоизкамиона.Узве
ликенапоре,каоиостали, силазиминаземљиостајем
у сједећемположају.Када сам се исправио, примијетих
истеособекојесуменеиФејзуодвезлеу„Лору“.Биојето
Дугоњчеионајбркица.Наочимисенавукаомрак.Није
ваљдадаопетзападнемушакеистомкрвнику.
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УПОДРУМУНАПУШТЕНОГДОМА

Зачудо,овогпутанаснисутукли.Самосунасспро
вели до подрума напуштене куће.Дугоњче је са стране
заузеоклечећиставсапушкомуруци„наготовс“,каода
јенапрвојборбенојлинији.Кадасампролазиопоредње
гапримијетиосамкакосециничноосмјехује,ништане
говорећи,самопушкомпоказасмјеркретања.Биојена
великомопрезу.

Низ неколике дрвене степенице спустили смо се у
подрумскупросторију.Прозорисубилизакованииза
трпаникамењем.Отворнакојисмоушлизатворилису
дрвнимпоклопцем,накојисунавуклиплугзаорањеи
неколикокаменчина.

Како јекоулазиоуподрум,стајао јеуззидиодмах
мокрио.Туприликусмоједвадочекали,кознакадасмо
задњипутторадилиимокраћасевишенијемоглатр
пјети.Кадасмосемалоприбрали,схватилисмодасмо
направили грешку. Зидовиипод су билимокрииније
сеималогдјесјести.Ибезтогајепросторијабилавеома
неусловна.Поднаповршинајебилаоднабијенеземље,а
јошсеналазилонекелужинеилипрашинаодпреосталог
ћумура.Ходајућипоподустваралосеблатоилијепилосе
заципеле.

Временомсусеочинавикленатаму,пасмогледали
гдјебисмомоглисјести.Уједномуглусубиланекаста
равратаинеколикоцреповаисамаразакров.Свејето
већбилоразграбљеноиподијељено,каоштосусеисами
људиподијелили.БраћаТрипковић,ГаврилоиДамјан,су
приграбили врата и смјестили се у један ћошак подру
ма,аокоњихосталиЧапљинци.Самосусеонинањима
смјењивалитокомцијелогборавкауовомподруму.Дув
њацисуприграбилицреповеииздвојилисеизмеђудва
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прозора.Купрешанисуузелисамареиосталецреповеи
одвојили се у другићошак.Подијелили су сепо група
ма, вјероватно према познанству, пријатељству или са
патништву.Фејзоијаостадосмоусамљени,безћошкаи
безсмјештаја.Биласунарасполагањујошдваћошка,ако
ћемосепоњимакрити,алиуправозатуприликунису
погодни.Наовојпреосталојстранисеналазестепенице
одкојихсвакобјежизбогпосјетилаца,атујеихрпасалу
жиномиугљеномпрашином.Натомдијелујебиоовећи
каменнакомесмопресједилицијеловријемеборавкау
овомемјесту.

Занаредномокрењеодредилисмоонајћошакгдјеје
билоугљенихостатака,такоданебисмопрљалиостале
дијеловенашегборавка.Дошлојевријемедасеобављаи
великанужда,пасмоитотуобављали,собзиромданас
нисупушталивани.Онајкобивршионуждузатрпаваоје
изметупрашинукаоштоторадимачка.

Уподрумутекућебилонасјеукупно27.Пореднас
двојицебилојепетЧапљинаца:ГавроиДамјанТрипко
вић,ДрагославВујовић,ДушанБулутиРускоБекан;де
ветДувњака:МијоБошњак,МиланиРадеМајкић(отаци
син),БожоКаран,ДрагоБоснић,једанпонадимкуМипс
(Мирослав), ЗдравкоЗелен,МиленкоЗечевићиМирко
Зечевић.

ОдједанаестКупрешаназапамтиосам:ЉубоиМики
Шебез(отацисин),браћаНеђоиДраганСпремо,попЗо
ранПерковићиЉубоБоснић.Осталихсенесјећам.

Завријемеборавкауовомподрумупримијетиосам
данасимасвакаквих.Нијеважноодаклејекоидалисмо
се прије познавали. Сада смо у истом лонцу, исто смо
преживјелиивјероватноћенамидаљебитиисто.Дали
ихјеизмијениоовајпакаоилисутаквибилииприје,ни
јемипознато.Појединцисубилиготовонеподношљиви.
Умјестодасесолидаришу,онисучестоједнидругимаму
кеповећавали.Билојеинепримјерногпонашања,псов
киисвађа.Нарочитолошодносимјебиопремамении
Фејзи, аништабољинисубилинимеђу собом.Чакни
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свјештеникнијебиозапримјер,уштоћемосеувјерити
кроздаљадогађања.

Једнодужевријемениконаснијенипосјећивао,ни
хранио,нималтретирао.Накондужегвременазачулису
секорациподрвеномподуизнаднас,апотомпомерање
камењаисклањањеплуга.Збилисмосесвиу једанћо
шаккаоовцекадасеоднечегапоплаше.Иначе,свакипут
кадабинекодолазио,овако су се сви збијалиућошак.
Упросторијууђошедвојицауниформисанихиунесоше
бидонводеоддвадесетаклитара.Тосуставилиназад
њустепеницуиодмахсевратили.Поњиховомизласку
мисмоприлазиливодииједанпоједанпомалоизчепа
пили.Кадасусесвиизређали,јасамсевратиодобидо
наи,видјевшидаводеимадовољно,поновочеппочеп
пио.Никакосезадовољититедрагоцјенетечностиодко
јесенисаммогаоодвојити.Неки,вјероватно,искуснији
старијиљудисумеопомињалидатонечинимвишејер
меможеузетихладноћакојајевећбиланеиздржљивау
товријеме.Потребазаводомјебилајачаодменеимоје
контроле.Онамијеиспиралаподливеигасилаужарено
тијелонасталоуследдуготрајногбатињања.

Чувала су нас претежно двојица или тројица стра
жара.Зналисмодасуту,поњиховоммеђусобномраз
говоруитранзисторукојимсусезабављали.Вјероватно
зависноодсмјене,некисусезабављалинатајначиншто
супуцалиунашепрозоре.Далисуторадилиданасза
страше,нијемијасно.Утимслучајевимасмосезбијали
измеђупрозора,мадајеопетпостојалаопасностодрико
шета,акометакпробијезакованипрозор.Честосупрак
тиковали да пјевамонекењихове пјесме. Тако су наши
пјевалиипонеколикосатидневно,мождацијелусмјену
нашихчувара.Јасамсеовомприликомизвукаојерови
не знају ко пјева, а ко не пјева, с обзиром да смо били
унутра.Отацмијеумропријепетмјесеци,ипоправо
славномобичајусамжалио.Некистражарисузналида
суимтукомшијеилипознаници,пасуихпрозивалии
пријетилиим.
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Даниичасовисупролазиливеомаспоро.Већсамна
викаонатодајевријемезанасстало.Упрвимданимабо
равкауовојкућиизмијењаосевеликибројвојникаума
скирнимуниформама,интересујућисезасвојекомшије.
Билисурасположенидаихтуку,алиимбркатистражар,
који је најчешће ту био, није дозвољавао. Долазили су
некисасписковимаипапирима,алисуисамиправили
списковеипрозивке.Све се тоодвијалокроз заковани
прозор,јерниконијеулазиоунутра,амиихнисмомо
глидобровидјети.Вјероватнонисухтјелиулазитиуну
тразнајућидатувршимонуждупоредсебеидасмосе
усмрделикаотворови.

Ипаксуседосјетилидаступеуконтактсанама,ада
не улазе у јазбину.Отварали супоклопациизмислили
методупрозивкеповећсачињеномсписку.Некебиизво
дилинапоље,анекезаустављалинасамимстепеницама
увисиникуковасаподомнакомеонистоје.Нијетобио
никакавпрофесионализамизваничноиспитивање.Било
јетостражарскоиживљавање.Једноставно,данасбоље
упознају,давидекакоизгледамоиодаклесмо.Затимби
услиједилиударцичизмамаикундацима.Ударалисупо
глави,леђима,прсима,поврату,гдјестигну.Чимбисеје
данодпрозванихскотрљаонизстепенице,онисупрози
валиследећегитакоредомдозадњега.Тосууједномда
нунеколикопутапонављали.Долазилисууразличитом
саставуиизразличитихмјеста.Некисусечакипредста
вљалидасуизМакарске,изИмотског,мјештани…Једна
групасепредставиладасуприпаднициспецијалнеједи
нице„Жутимрави“.

Мјештани су се једномприликомнајгорепоказали.
Чулису,ваљда,дасмотусмјештени,космоиодаклесмо,
пасусеискупилиданаслинчују.Чуласебучнагалама,
псовке,лавежпасаиврискажена.Провириосамизмеђу
дасакакрозпрозориугледаоналивадииспредкућеове
ћугрупуљудиижена.Псовалисуинаваљивалидауђу
укућу.Нанашусрећу,стражариимтонисудозвољава
ли.Отпочелисумеђусобнурасправуисвађу.Урукамасу
држалимоткеиразнепољопривреднеалатке,убјеђујући
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стражаредаиониимајуправонанас,јерсмонањиховој
територији.Једнаженаприлазистражаруимолигадаје
пустиунутра,ауруцидржимаказезашишањеоваца:

„Пустиме,самодаједномеоткинемухо!“
Препиркасенаставилаинакрајусезавршилапуцња

вом.Натајначинсустражариразгонилиокупљенумасу,
дајућиимдознањадаодњиховихнамјеранеманишта.
Разишлисусенезадовољни,узнегодовањеипријетњуда
ћесепонововратити.

Доброједаихнисупустили.Тадабибилосвашта.Ко
знадалибинасиуживотуоставили?Тагрупамјештана,
наоружанакаоусељачкојбуниМатијеГупца,бинасоса
катилаиизбола.Растрглибинасипсикојесусасобом
водили.

Истинаје,стражаринаснепрепуштајуникоме,аони
насредовнотукуималтретирају.Каодасунасчувализа
властитоиживљавање.

Какавли јеовоказамат?Досада смобилиунеким
објектимагдјесмомоглизадржатичистоћуииматима
карприроднудневнусвјетлост.Овојебилопрљавијеод
штале. Боравили смо у невјероватном смраду, прљав
штиниитами.Самосмопомалимзрачцимасвјетлости
којајепродиралаизмеђудасака,илииспалогчвора,зна
ликадаједанакадајеноћ.Посталисмоправипећински
људи.Забрадатилисмо,косајепрљаваиумазанаодкрви
ипрљавштине.Ноктисупораслииодпрљавштинецрни
каокодмеханичара,кожапрљавакаокодрударакадаиз
лазеиззапрашеногпростора,одјећафлекаваизамазана
одкрви,блатаилужине.Свејетостваралоужаснусли
ку,аправиотровзаноздрве.Вршилисмовеликуималу
нуждунаистоммјестугдјеиборавимо.Оникојисуто
радилизатрпавалисуфекалијеупрашину,алиипакбило
јетопореднасискупасанашимсмрадомстваралоне
подношљивуатмосферу.

Некоодприсутнихјезапамтиоипратиоданеидату
ме,пасамтакодошаодосазнањадајетобиошеснаести
данпозаробљавању,ијасамосјетиопотребудавршим
великунужду.Узвеликунепријатност,алипотребајепо



ДрагоДамјанац

82

треба,аузтоневоља,отишаосамуонај,затоодређени
ћошак,итообавиоузвеликумукуинапор.Вјероватно
таквеболовеосјећаженаприликомпорођаја.Најрадије
бихсеослободиотаквепотребе,алисамтоипакнекада
морао урадити. Једва сам се ријешио уз страховитана
презања,мучењеикрварење.Природнусрамотуипоглед
присутних,маданезаинтересованих,прикривалајетама
упросторији.

Инаовоммјестусуноћибилевеомадугеаузтоине
подношљивохладне.Безобзираштобиванисвањавало
иуказивалосе„зубатосунце“,унашемподрумубиоста
јаомракитимепродужаваопретходнуноћ.

Свакиданјебионасвојначинтежакинеизвјестан,
па је тимеи очај немогуће описати, илина истиначин
понављати.Поредтортураитуча,разараланасјеинеу
словност.Мадасамбиосвјестанситуације,дасамзаро
бљеникбезикаквихправа,паихнисамнитражио,нити
одекстремистаочекивао,ипаксамсепитао:каквалије
свијестзваничникакојисунасовдјесмјестили?Овдјеби
ијазавцубилонеусловно,камоличовјеку.Дасмоокор
јелизлочинци,овдјенаснебитребалидржатииовакоса
намапоступати.Многобибилоприродниједасунасод
махпобили,илиаковећнису,дасунаснегдјесмјестили
гдесуповољнијиусловиидржалидоконачнепресуде.

Напримјер,ратнизлочинацизДругогсвјетскограта,
ХрватАндријаАртуковић,сачијимзлочинимајеупознат
цијелисвијет,завријемехапшењаинаводногсуђењабио
јесмјештенуправомапартману.Чувалисугакаонедо
ношчеуинкубатору,дабисеопоравиоибиоспреманза
суђење.Мећутим,одСрбалогорашаниконијеимаони
минимумживотнихусловадокјеборавиоухрватскому
слиманскимзатворима,безобзираокомсератномпе
риодурадило:19141918;19411945;19911995.годи
не.Увијек су нас затварали у подруме, хангаре, силосе,
магацине,тунелеисличнеобјекте,човјекунеусловнеза
живот.

Будућидасмопоодавнозаробљени,а затовријеме
Танталовемукепреживјели,заборавилисмоивластита
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имена,камоликојиједанидатум.Али,поонојнародној:
„свиљудизнајусве“дођосмодосазнањадајесутраПрви
мајпразникрада.Тадасамрекао:

„Запразникћенаснаградитиразмјеном!“
Снилабаба,штобибиларадачестајеизрекаунаро

ду.Заиста,дошлисуиодвелиДувњаке.Нисмозналикуда
суиходвели,алибинанекиначиндошлидосазнањадаје
биларазмјена.Заосталејетопредстављалоразочарање,
макарсерадилоиосамојсмрти.Добилисмоновебати
не,улилинамвишестрахаукости,идаљесмоизложени
гладовањуисмрзавању.Заболиоме јеионајдиотијела
накомесамранијемогаосједити.Изадњицаболиодсје
дењанакамену,пасамдошаоуситуацијуданемогуни
сједити,нистајати.Лежаобих,испаваооноликоколико
сустражаридозвољавали,иликоликосемоглоодхлад
ноће.НаслониобихсенаФејзу,аоннамене,итакоскупа
наонуугљенупрашинупреваљенинастранудријемали,
гурећисеједануздругога.Мислимдатокомчитавесед
миценисампреспаваовишеодседамдоосамсати.Свеје
вишедодијало:глад,хладноћа,тама,сједење…Исправи
тисеупросторијинисаммогао,панизастајањенисам
имаоуслове.Чакионинижиодмененисумоглиустати
одплафонскихгредаукојесуударалиглавом,нарочито
ноћу.

Ипаксамсеједногданамалоснашао.Направиосам
удубљењезаногеитакосемогаоисправитиизмеђудвије
греде.Каснијесамвременомрупупрошириваоиразгр
таоземљуустрану,такодасаммогаонаправитидвадо
трикорака.Збогизнемоглостиинеподношљивихуслова,
нисамсемогаокретати,пасамнајчешћестајаонаслоњен
назид,толикодаисправимлеђаииспружимноге.Натом
мјестусусемијењалииосталивисочијилогораши.

Уједномтренуткусамсе„нашао“удругачијемсвије
ту.Умјестоподрума,„видио“самвластитукућуикухињу
уњој.Поредсебесам„угледао“стопрепунхранеизасто
ломмојусупругу.Мирисхранемеопиоипривукао,па
самнаглозакорачиоисаиспруженомрукомхалапљиво
кренуодаседохватимјела.Рукајенаглоклонула,апрсте
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самогребаоо зид.Стаосам,отресао главомипрстима
протрљоочивратившисеусуровустварност.

Некооднашихјетемојепокретеипоступакприми
јетио,пришаомиипитаоштаседешава.Испричаосамо
слицикојусамтренутноугледао,адвојицапотврдишеда
сетоињимадогађало.ДраганСпреморечекакојеухалу
цинирајућемтренуткуувластитојкућисједиопоредто
плогшпорета,држећиуједнојруцикомадхљеба,аудру
гојкомадпите,незнајућикојикомадприједазагризе.

Оваквеисличнехалуцинацијенисубилеизненађу
јуће.Страховитосмогладовали.Упротеклојседмицини
сампојеовишеоднеколикозалогаја.Истина,једногдана
сунамубацилиједанкартонскипакетићсахраном.Када
некодолазиданасбије,овинашисезбијајуућошакја
шућиједанподругомедасештодубљеувукуумасу,ака
данештодонесу,онисупрвинастепеницамадапреузму
идасебинајвишенаграбе.Умјестодадостављенухрану
равномјерноподијеле, па да сви добијемопопарченце,
онисујерашчупаликаовукови.Помрчинаимјеодгова
ралајерсеневидикоиколикограби.Трпалисууџепове
иуњедра,акадасеуподрумупотпуносмрачилоуслед
паданоћи,икадабинекизакуњали,грабљивцибивади
лихрануиутамијели.Жвакалису,мислећидаихнико
нечујеиневиди.Фејзоијасмомирносједилинанашем
камену и прислушкивали. Згражавали смо се на такво
понашање.УтомесепосебноистицаоМијоБошњакиз
Дувна,ЉубоБоснићсаКупреса,власниктамошњегка
фића,ожењенСловенком.Ништанисубољинипоједини
Чапљинци,каоисамсвјештеникЗоранПерковић.Онје
приграбиокомадсланине,икадамујенекотражиодаму
малоудијели,онгаједрскоодбиорекавшиданеданико
медоксеонненаједе.Напоновнумолбумакарзакожу
од сланине, онопетодговара даимадобре зубеи да је
послијењеганетребаникерудавати,јернебиимаошта
појести.Непрекидносусесвађали,псовалиипријетили
једнидругима.Умјестодасеприкријуутишини,оглаша
валисусегаламом.Будућидатаквопонашањенисаммо
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гаовишеподносити,огласиосамсекритикомидаоимдо
знањадазнамштасеради:

„Некавасјесрамота!Итребаданаспобијукадасмо
овакви.Аонештосухрануприграбилиисадајекријући
једу,некајепосебносрамота!Ваљдаћемоимиовуголго
тупреживјети.“

Нанекиначинсамсебидаоријечдаћу,акоикадаиза
ђемживизовогапакла,овопонашањеобјелоданити.

Некосеизгледапослијеовогаосвијестио,смирилису
се,анезнамдалиимјесавјестдозвољаваладазаспу.Ме
нисеопетнаметнулонеколикопроблематичнихзакљу
чакаипитањабезодговора.Заштосусељудиуоваквим
ситуацијамаовакопонашали?Каодаимјемалооношто
трпе,пахоћедапогоршајусебиидругимаситуацију.Да
лисуодувијекбилитакви,илиихјетренутностањеиз
мијенило?Далиљудиупаклупостајузли?

Могаобиховељудеразврстатиутригрупе:једнисма
трајудасугрешкомилинеправдомовдје,пасесталнона
мећудругојстраникаодасулојални,нарочитооништо
суожењениХрватицом,муслиманкомилинекомдругом
вјером,паитимедаимјемајкадругевјере.Другигунђају
иосуђујусвоје,каодабивишеволилидасуона„друга
страна“,па сеионинатајначиндодворавају.Трећису
мирни,повучениусебе,изолованиоддаљњегсвијета,тр
пеичекајудаљусудбинузатворениусвојумуку.

Познато једауратнимвременимаитешкимситуа
цијамадобрипостајујошбољи,алошипостајузликовци.
Иунашојгруписеизгледанакононемојекритикенечија
душаоплеменила,памијеурукетутнуопарчехљебаи
залогајсланине.Уономмракунисамнираспознаваољу
де,којечакнисамјошдоброниупознао,алибихмогао
тврдитидајетобиоДрагославВујовићизЧапљине.Ми
слећидаФејзонеједесланину,њемуједаопарчехљеба
икомадићсира.Такосмоутокуцијелеседмице,текпо
другипут,прогуталинекизалогајхране.

Када јесвануло,овинашисапатниципоновосепо
чешесвађатиипрепирати.Толикозлауглавииружних
ријечи у устима просто је несхватљиво, тим пријешто
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смоближемртваринегонадмудривањуипријетњи:шта
ће битикада одавдеизађемо.Све је топогоршало сли
куиусловеунашојмрачној,прљавој,влажној,хладноји
усмрђелојподрумчини.Оваквопонашањејеузнемирило
истражаре,пасупуцњавомопомињалидасеутишамои
дасезвукнечује.Тоихје,вјероватно,побудилонаидеју
дасталнопјевамокаконебиималивременазамеђусобне
расправе.

Изнеприликеунеприлику:какојебиладосаднасва
ђаипрепирка,такоједосадилапјесмаизсатаусат.Нај
чешћапјесмакојусутражилидасепјеваје:

Евозоре,еводана,
ЕвоЈуреиБобана.
Јурезове,Бобанвиче:
Задомспремнипоглавниче!
Задомспремнибијелогптића,
ПоглавникаПавелића!
Обавезно јебилопонављатисвакупјесмутрипута,

јерсемикрстимосатрипрста,аповременосутражилии
дасепјевапотрисата.

Штосетичеопштеситуације,ипоредприсуствастра
жара,изгледалојекаодасмозаборављени.Никовишене
доносиниводунихрану.Изгледалојекаодасанамаекс
периментишу као на покусним кунићима, колико ћемо
издржатибезтихосновнихживотнихпотрепштина.

Ипак,свисмопреживјелиовуголготу,претворениу
кртице.Смјењивалисмосенарупиупрозорудагледамо
свјетлостида задржавамоочнуфункцију.Удаљинисе
моглопримијетитималопоље,издијељенонањивеора
нице,покојимајебиопрошаранснијег.Радосамгледао
тобјелилоипејсаж,изразлогадаменесавладасљепило.

Мислимдасмоутомподрумупровелиокоседамда
на.Затовријеместражарисусадобромнамјеромушли
самодватрипута,атојекадасудонијеливодуиудва
навратадотурилималохраненаотвор.Осталепосјетесу
билечестесаразлогомбатињањаималтретирања.
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ПУТУНЕПОЗНАТО

Послије седам дана проведених у овој подрумчини,
чујеморадмоторанекогвозила.Домало,прозвашеФејзу
именеузнаређењедаизађемовани,чимсеотворипо
клопац.Излазакизовејазбинемедонеклеиобрадовао,
сматрајућидавишеништанемастрашноштагоддара
дилисанама.

Поизласку,ипакпроблемисагледањем.Одвикаосам
сеоддневнесвјетлости,паменаизлазуизкућедочека
мрачнасликаиболуочима.Овиштонасспроводедаље,
изгледадасубилистрпљиви,пасунаспустилидастоји
мона једноммјестуизвјесновријеме.Тосуискористи
лизапопуњавањенекаквихформулараукојесуунијели
основнеподатке.Питалисузанашпотврданодговоро
висини,тежини,обликулица,бојикосеиочију.Каода
насцрта.Посумњаосамданасприпремајузаликвидаци
ју,пауносеосновнеподаткерадилакшеидентификације,
акодођедоразмјенелешева.

Помислио сам: немам вишешта да изгубим па сам
упитао:

„Куданасводите?“
„Уцентралнизатвор“одговориомијеједаноддвоји

цепратилаца.
Опетсенамећестрахисумњаданаспоновоневодеу

„Лору“,јерјетонајцентралнијизатворкојипостоји.
Повезаше нас лисицама позади и угураше у плаву

„ладу1500“.Рукесумибилетоликонабрекледасуихје
двасвезаликопчајућилисиценапрвизуб.Приликомпо
ласка,онајштонамјеузимаоподаткеупитаколегу:

„Знашлиштатребадарадиш?“
„Знам.Нећебитипроблема“одговориоје.
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Оклопстрахасепојачава.Тијелосегрчиизебе,ми
слисууперенесамона једно.Засигурно је токрај,иса
тимнемапроблеманиопирања.Чакпостојиидозара
дости,нанекиначин, збогскраћењамука.Алипостоји
идругадозастраха,далићетобитидуготрајноисвире
по,илитренутносмакнуће.Другихмислинема,имиту
нисмодамислимо,онисузадуженидамислештаћеса
нама.Мисмотуједнаобичнатјелеснамаса.безправана
живот,камолинекадругаљудскаправа.

Возилисмосеизвјесновријемеупотпунојтишини.
Двојицапратилацаништанеговоре,мипоготову.Били
смоусвомсвијетусацрнимилузијама,аонизанасне
заинтересовани.Текнакондужегпутовања,једанјеупи
таојесмолиожењенииимамолидјецу.Наметнуомисе
закључакдапровјераваималинаскожалитикаданас
испребијајуиујамубаце.

Међутим,нисунаснипипнулиодсамогпреузимања,
нитисусеразбојничкипонашали.Чаксукаснијепитали
далинасжуљајулисице,алинанашпотврдниодговор
рекошедасунасвезалиназадњизубидатунемогуни
штапомоћи.

Приликомвожњеупорносамсетрудиодапрепознам
путидавидимгдјенастовозе, алиузалуд.Изгледада
јатуданикаданисампрошао,памијесвебилонепозна
то.Пратиосамсаобраћајнезнакеипутоказе,пакадасам
наједнојраскрснициугледаопутоказзаСплит,претрнуо
сам.Повјероваосамданаспонововозеу„Лору“којусмо
запамтилизасвавремена.Насрећу,возач јепродужио
право, и након неколикоминута вожње стигосмо пред
једнонасељеукојем,такође,никадапријенисамбио.Би
ла је топоследња станицанашегпутовања Љубушки.
МислиосамдаћенасодвестиуЧапљину,јерсамчуода
севојскаЈНАповуклаизкасарне,адасутуониосновали
логорзаСрбе.
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ОДНАДЕДОБЕЗНАЂА

Љубушки–војно-истражнизатвор
Хрватскогвијећаодбране

БилајетозградастарогСекретаријатаунутрашњих
послова, узкоју је затвор.Он је годинамабиованупо
требеинијеслужиосвојојсврси,собзиромдајевећду
гогодиназахерцеговачкурегијуцентралнизатворбиоу
Мостару.Зградаисамзатворсувеомастари,мождаииз
временаАустроУгарскемонархије.Садасузатворакти
вираликаологор,азградузауправуикомандуХВОа.

Немогусесјетитиконасјепримиоуовомлогору,чак
нибројањиховог.Страхидолазакунепознатосуучини
лисвоје.Јединосамзапамтиоједногстаријегчовјекакога
звашеПивац.Каснијесеиспоставилодајеоннајстарији
по годинамаулогору,каоинајопаснији.Уствари,он је
биојединизакогасеможерећидајечовјекугодинама.
Тада јеимаоокопедесетак година.Свиостали супуно
млађиодњега,садупломразликомгодина.

Послије детаљног претреса, који је био непотребан
јерсмовећуњиховимрукама,иуношењанекаквихпо
датака,дадошенамподвалистапапира.Добилисмоза
датакданањиманапишемосвеонама:гдјесмоиштара
дили,сакимсморадили,којестарјешинеЈНАпознајемо,
когасмоималиукомшилуку,сакимсмоседружили…

Сјелисмозасто,једанпореддругога,ипочелиписа
ти.Тусеипакнештотребаломислити,паисконцентри
сати.Али,утоменасјеспречаваоуправникзатвораДра
ганМатићкојинасјеприликомписањачестопрекидао
разнимпитањимаиупадицама.Напитањесмоморали
одговоритинепрекидајућиписањеинеподижућиглаву.
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Губиосамповременооријентацијуисмисаореченице,па
јеписањенатајначинишловеоматешко.Оловкукаода
сампрвипутуживотуузеоуруке.Ваљдаштосупребије
никажипрстинатеклазгњеченашакаизобличилируку,
па сањомне знамниоловкудржати, јоштежеписати.
Матићсекористиопалицомударајућинасполеђимада
пишемобрже.

Кадасмо,узизвјесномалтретирање,завршилисапи
сањемизјава,одвелисунасиубацилиузатворскећелије.
ПритомсумераздвојилиодФејзе.Менесузатворилиу
„четворку“,аФејзуу„петицу“.Дошлисмоунепознатоиу
новунеизвјесностанисмоскупа.Томијоштежепада.

Какомеугурашенавратаћелије, тусамиостаопо
затварању.Билајевећпуна.Њихдесет,свинекакопод
једнаки, ошишани наћелаво, сви у нашим војничким
униформама.БилисусвисаКупреса.Напрвипогледне
изгледајуисцрпљенонииспребијано.Каоновајлијаитек
убаченизгледаосамимнекакочудно.Али,нисусеони
томечудили,штосумипризналикаснијепоупознава
њу,негомометијелуиизгледупослије„Лоре“иподрума.
Питалисусеодаклеовајчовјекдолазиикакојеуопште
јошнаногама.Изгледаосамимкаопацовизканализа
ције.Видиосампоњиховомизразулицадамегледајуса
запрепашћењем.Нитимогу да то прикрију, нити јавно
дамикажу,претпостављамдабисликабилаидеалназа
филмовестравеиужаса.

С друге стране, они мени нису изгледали тако ло
ше.Никаквихвидљивихмодрицаиожиљаканисуима
ли.Наконнеколикоминутанијемогпосматрањаимога
прибирања,услиједиласуипрвапитањакаоимеђусобна
упознавања.Првомојепитањејебилодалиихтуку,соб
зиромданемајутаквихтрагова.Онишапатомугласго
воредаихнетуку,алидаимадостамалтретирања.Саоп
штилисумидајелогорформиранпријенеколикоданаи
дасууправоонињиховипрви„становници“идарадена
чишћењуиприпремањупросторија.Рекошеитодадо
бијајунештохранеиједнупластичнуфлашуводедневно
засвеућелији.Њиховеинформацијеменештоораспо
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ложишеиохрабрише,папомислих: евоконачнонешто
људскихусловаидаседосадашњемукенепонове.

Упозорилисуменанекакавњиховлогорашкикућни
ред,насвештасесмијеаштанесмије.Гледалисумеса
жаљењем,свисухтјелипомоћианисуималичиме.Исами
сулогорашикаоја.Јединоштосумитогатренуткамогли
понудити јебилавода.Ономалошто јебилоуфлаши,
далисудасвепопијем,образлажућидаћесутрадобити
нову,паћемоондаподједнакодијелити.Зачудилисусена
мојуизјавудаседамданаскороништанисамјео,алимиту
нисумоглипомоћи,јерхраненисуималикодсебе.

Кадасамсемалоокријепиопочелојеупознавање.Уз
тихи,људски,разговоринтересовалоихјекосамиода
клесам,аондасупочелипојединачнодасепредстављају
онимени.Некаименасамзаборавиојернисмобилиду
госкупа,алисесјећамдасутубили:ЈовоЈањић,Душко
Молишић,ДрагоБојанић,РистоМарић,јошједанРисто
(Лугоња),Бурдуш(ЂокоМарићилиПетарСпремо),Ма
ринко(Дувњак),Бошко(?)иЗдравко(?)

Убрзосамсхватиодасутовеомапоштениидобри
људи.Правигорштаци,саједневисоравниод1500мета
ранадморскевисине.Непријатноимјебилоодмахрећи
какавсамизгледао,пасумекаснијеописивалиипред
стављалионаквогкаквогсумепрвогтренуткавидјели.
Кажудајетовеомасложенпосаоописатитакоизобли
ченог,умазаног,гаравог,необријаног,неошишаногине
почешљаног,анеиспаваног,усуканог,испребијаногина
теклогчовјека.

Одтренутказаробљавањапрвипутсамнараспола
гањуимаоправобогатство: једноћебе,ипрвипут сам
преспаваоцијелуноћ.Билојетопло.Спаваосамусувом.
Првипутсамисподсебеимаочистисувдрвенипод.Ду
шекми јебиодрвенадаска а јастукципела,ноипак за
досадашњеусловејетобиорај.Кадасамсепробудио,по
мислиосамдајемукамадошаокрај,ижалиоштомеод
маховдјенедоведоше.

Овилогорашисудосадапрошлибезбатинаиима
лисуколикотоликонештоодусловауздодјелухранеи
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воде.Ионисупрвихданазаробљавањабилиразбацани
понекимселима,некисубилиу„Лори“,Задруидругим
мјестима. Ових десет је прошле седмице смјештено на
овомјестоибилисумирни.Онисућелијеочистилиод
некаквихствари,архивскихдокуменатаидругихпапира.
Мождајеовајнапуштенизатворједновријемекористила
резервнамилиција,штосамзакључиопоодјећиустала
жиједнепросторије.

Да је мирно, увјерио сам се по преспаваној ноћи.
Одахнуо сам душом и тијелом, сматрајући да је пакао
прошаоидаубудућенећетакобитидокнеуслиједине
какваразмјена,којојсамсевећнадао,кадамевећнису
дотуклиупрвимданима.

Следећегданаситуацијасезнатнопогоршала.Одми
ровањанеманишта.Узнемиренисмоимииони.Зашто
себаштодесилокадасамјатудошао?Нисамлијадонио
несрећусасобом,илимеонаупорнопрати?Овогапута
запогоршањеситуацијесукривинашиартиљерци.Гађа
ли суЉубушки, наводноизВБРа (вишецијевни бацач
ракета).Однеколикоракетакојесупалепоградићу,пре
мањиховојпричи, страдале судвиједјевојчицеидвоје
одраслихмјештана.

Тојелогорскестражареразбјеснило,каоисвеостале
становнике.Каодасудирнулиосеуосињаку.Билисуве
омаљутииузнемирени.Одмахсуунамавидјеликривце,
јерјединонанамамогуискалитибијес.Изненадасуупа
лиућелијуинаподбацилинеколикогелераодгранате.

„Знателиштајеово?“питалису.
Купрешанисућуталиинијемогледали,аонисеобра

тишемени.
„Тибимораознати,њиховсикапетан“.
„Знам,тосугелериодграната“одговориосам.
Онда нас тим комадима почеше ударати по глави,

свакогпонеколикопута.Купрешанисубилиошишани
наћелавоиодмахсемоглавидјетикрвпоњиховимгла
вама.Кодменејејошбиладугакоса,пасамкрвосјетио
теккадамијепроцурилаповрату.
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Стражарисубилисуманути,псовалисуиискривље
нихлицаизражавали великумржњуи бијес, ударајући
неконтролисано.Посјетили су на овај начин и осталих
деветћелијаукојимајебилопопетнаестакзаробљеника,
ипремасвимаистопоновили.Деветкајебиладвостру
ковећаодосталихћелија,памислимдајеулогорубило
око150заробљених.Међунамасубилиимладиредовни
војницикојисузаробљениуЧапљини.Онисубилиупо
себноодвојенимпросторијамаиималисутакођепосе
бан(бољи)третман.Њих24суосталинеевакуисани„за
хваљујући“ свом командиру поручнику, официру ЈНА,
хрватскевјероисповијести.Он јеисподуниформеимао
цивилнуодјећу, ина одређеномјесто за хеликоптерску
евакуацијуниједовеовојнике,негојесасебезбациоуни
формуупутившисенасупротнустрану,тојестнакапију,
иотишао„својима“.Војницисуосталисамиуопкољеној
касарни,изгубљениипредатинамилостинемилостдру
гојстрани.

Наредногдананисмодобилиниводунихрану.По
трошио сам и тај један мирни дан.Отпочели су са ту
чомитортуром.Приуласкунекогаодњихових,морали
смостатиуззидустав„мирно“,постројениудвијеврсте
окренутизиду.Никосенијесмиопомјеритибезњихове
наредбе.Аонисурадилиштасухтјели:припиткивали,
пријетили,ударали,псовалииштаимјепалонапамет.
Поизласкуизћелијенаређујударадимосклекове, ада
сеувјередатозаистачинимо,повиривалисунаокругли
отворнавратима,такозваној„шпијунки“.

Повременобинасизводилиудвориштедатамора
димосклековеиразнедругевјежбе.Нисуторадилиради
нашегдобра,негоданасмуче,исцрпљујуималтретира
ју.Ми смо се излуђивали од дуготрајног кондицирања.
Тонебииздржалиниврхунскиатлетичари,нибилокоји
професионалниспортисти,камолилогораши,нарочито
оништо су испребијани. Састављали би по три ћелије
скупаималтретиралиихсатима,паондаследећетри,и
светакоредом.
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Увријемедоручкаследећегдана,наћелијудодијели
ше једнопарчехљебаикришкусира.Акобиторавно
мјернодијелилинанасједанаест,ондабисвакодобиопо
залогајхљебаимрвицусира,величиненоктанапрсту.То
јебилозачитавтајдан.Малтретирања,посматрањакроз
шпијункуи склекованијефалило.Углавном,мираније
биловишеоднеколикоминута.Наједанпут,неконаиђе
ходникоми,ударајућиногому свакаврата,наређуједа
се раде склекови.Уповраткупровирује крозшпијунку
иконтролишедалисмоиспоштовалинаредбу.Свикоји
долазеупосјетуимајудивљачкунаравипонашање.

Ионибисемоглисврстатиунеколикогрупа.Једни
су„ситнаинепримијећенараја“,претежнострашљивци
икукавице,биједнеличности.Њимасеуказалаприлика
дабудунекоинешто,папросипајусилунанемоћними
исцрпљенимтијелима.Сретнисуштоимсеуказалапри
ликадаионимогубитиизнаднекогадагагазеипони
жавају.

Другисувећсаискуствоммучитеља,хладнијисуи
смиренијиузлочиначкомпослу.Воледажртвумучешто
дужеиштомучније,радећитополакоиуживајућиуто
ме.

Трећисуокорјелизликовци,убицеикољачи.Онине
разговарајуништасажртвом,неинтересујеихкоје,ода
кле,идалијекривилиније.Ониимајусвојуосудуисвој
суд.

Нанашунесрећу,прегазилесунассветриврстезли
коваца, о којима нико никада неће свједочити, јер није
дочекаослободу.

Преднамасуиспољавалиразличитамишљењаико
ментаре,вјерујућиитврдећидасууправу,амисмомо
ралиаминоватиислушатиузодобравањеипотврђивање
њиховихизлагања.Подучавалисунаскаокадаподучава
јудијетекојетекпроговориилипођеушколу.

Послиједваданаовамосудовелииосталезаробље
никеизподрумауСтипанићима.Тинесрећницисуми
слилидасунасодвелинаразмјену,пасусестраховито
зачудиликадасунасугледали.
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УтовријемесаКупресајебило63заробљеника.Ме
ђуњимајебиоиБраниславКанлић,момаксапсихичком
маном,простореченолуд.Логорскистражарисугапро
звали„генерал“ињеговостањесуискористилидапреко
његавршезлостављањеималтретирање.Вјероватноне
свјесно,ставиосеуслужбунепријатеља.Сањим јебио
ибратму(?),нешточистијегразума,алигаутоменије
могаоспријечити.

Највишепроблеманамјезадаваоприликомизвође
њаудвориштеза„кондицирање“иувријемеподјелехра
не.Далисумукомаделектричногкаблавеликогпресјека,
каоивласт,даоншетаоколоинадгледанашрадвјежби.
Закогабионсматраоданерадидобро,илинакогастра
жарипокажу,онбисакабломудараополеђимаиглави.
Тосестражаримадопало,пасугасталнонанекогаупу
ћивали:

„Ено,онајтамонерадидобро!“упиралибипрстому
билокогалогораша.

Онбимуодмахприлазиои,будалакаобудала,нема
јућиобзираниосјећаја,силовитозамахиваоиудараокао
поклади.

Често сам и сам лоше вјежбао, јер нисам могао ни
чучнути,камолигимнастицирати.Аонисуизмишљали
инаређивалидарадимовеоматешкеисложенегимна
стичкевјежбе.

„Генерал“јесамонаједнојнозиимаонекаквуципеле
тину,анадругојвуненучарапу.Тешкоономекогазака
чикундуром.Менејеједномприликом,доксморадили
склекове,ударионогому главу.Удариоме јеупредјелу
ока,адалијеногомсаципеломилисамовуненомчара
помнезнам.Знамјединотодамијенабиопрљавштину
уоко,којесекаснијезатворилоодотокаидугопослије
билокрвавоинањеганисамјасновидио.

Напитањестражараштамијесаоком,мораосамод
говаратидасампаосакревета,којегућелијиустварини
јенибило.

Двориштејебиловеомапрљавоинеуредно.Какоду
гонијекориштено,обраслојекоровомкојијеприликом
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гажењасатрвен,ауједномћошкујебиопепеоилужина
одпаљењаархивскихдокумената.Уследпадањананеу
реднотло,јошвишесмосепрљали,аводенеманизапи
ће,камолизапрање.Задњипутсамсеумиооногајутра
предзаробљавање,икознакадаћуопет,јерзатоневи
димприлику.Кадасунамнештодавализајело,рукебих
самообрисаовећпрљавуиумазанублузу,итосамоонај
диосакојимћуузетијело.

Уочајномстању,издробљеногтијелаидуше,дочекао
самсванућечетвртогмаја,кобне1992.годинемој34.ро
ђендан.Самодотлејебиламојамладост,здрављеипуна
снага.Остатакживотајехибридан.Овдјесу,каођаволи,
иотомеводилирачуна.ПолицајацБобаннаређује„гене
ралу“дамезарођендан„почасти“садесетшамара,аако
сезатовријемепомјеримдапонови.

Идасамлуђиод„генерала“знаобихдајебољепри
митидесетнегодвадесетшамара,пасамсеприпремиои
намјестиочврстодаостанемнаногама.„Генерал“удара
изсвеснаге,полуотворенимшакамалупапообразимаи
ушима.Онакобезмозга,неманиосјећајнипрецизност,
арукамукаолопата.Једвасамчекаодаизбројидодесет.
Свеударцесамиздржаоикренуосампремаћелији.

Бобантадаврисну:
„Ено,помјериосе!Поновишамаре.“
У поновљеномпоступку уживају и „генерал“ и Бо

бан.Издржаосаминареднихдесет.Бобанујебилокри
во,панаредијошчетиришамарапослекојихмеотјерао
ућелију.

Послијечетвртог,односнодвадесетчетвртог,осјетио
самдамијенештопуклоулијевомуху.Једновријемеје
изњегацурилакрв,акаснијејесталнобилопуносмолеи
сукрвице.Ситнетоновенисамчуо,ајакисумиразарали
главу.

За успомену од „генерала“ имам: неколико дубоко
урезанихударацаеликтричнимкабломполеђимаигла
ви,крвавоизатворенооко,стотињакшамараинапуклу
бубнуопнуналијевомуху.Снагабезразума јенајвеће
зло.
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Шамарањејепадалоусвакојприлици,нарочитокада
смоодлазилиуклозетикадасмостајалиуредузахрану.
Најтежесупрошлиоништосубилисањимунашојћели
ји.Стражарнаиђепоредћелијеиуспутнареди:

„Хајдегенерале,свакомпопет!“
Он би са задовољством одмахшамарао, па умјесто

пет,одваљиваобидодесетшамара.Билоје,кажу,људи
којисуодњегапримилииподвјесташамараутокубо
равкаутомлогору,аконеивише.Многисузбогтогаиз
луђивали,пријетилимудаћегаубитиакоодавдескупа
изађу,алијетосвебилобезрезултата,чакјеипогорша
валостање.

***

Иначе,уовомлогорусмоосновновријемепроводи
лисједећинаподу.Спавалисмооноликоколикосунам
стражаридозвољавали.Ималисмопоједноћебенарас
полагању.Незнамдалигајебилопотребнијеставитиис
подсебеилисесањимепокрити.Јастукје,наравно,била
ципела,једнаилиобадвијепожељи.

Страховито сунасузнемиравале свирене заузбуну.
Онебинаспрекидалеусвимактивностимакојесмооба
вљали,паикадабисамосједили,кварилебинамтајмир,
којегсмопонекадимали.Кадгодбичулињиховозавија
њепретпостављалисмодаћесенештодогодити.Тонасје
једномопеклосагранатирањем,пасмомииспаштали.У
суштини,испашталисмозасве:каданашиборцинегдје
напредују,каданекоодњиховихнастрада,кадајенекоод
њиховихрањенилиболестан,каданисурасположени,па
чакакокишападаилинијезадугопадала…

Сиренесунаспрекидалеуобједовању,пајебило:шта
јекопојео,појео.Такођесупрекидалекондицирање,пје
сму,тучуималтретирање,јербистражариодмахсвена
пушталииодлазилиуподрумзградекојиимјеслужио
каосклониште.Јединотадајезанасбилобоље,алисмо
страховалиодпоследицапоновногдоласка,кадасу још
љућииразјаренији.Такојеииспитивањепрекидано,ако
бисмомоглитоназватииспитивањем.Мојеиспитивање
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јеокончанотекнаконтрећегсаслушања.Првојебилоу
управнојзградиуЉубушком,когасупрекинулесирене.
Наконнеколикодана,насшесторицусукамиономодве
злиунеконасељенеколикокилометараодЉубушког,па
јеитосиренапрекинула.Трећипутсумеопетодвезли
сагрупомлогораша,опетунеконасељепоредЉубушког.
Чинимиседајетобилаоткупнадуванскастаница(Кло
букилиВиховићи).Примијетиосамнаспратуједнезгра
демноговојничкихкревета.Далијетобилапољскабол
ницаиливојничкибивак,незнам.

ГлавнииспитивачјебиоСрећкоТомић,економиста.
Његовортакјеувијекбиоисти,алиникаданисамсазнао
његовоиме.Био јеповисок, амршавији јенегоштоби
требаобитипоконструкцији.Поредњихбисједиоједан
одстражара.Каоиспитивачинисубилипрофесионални,
каоониуГрудама.Нисубилиникоректнинистручни,па
јеиспитивањебилонапорноимучно.Свакоиспитивање
јепочињаоизпочетка,каодамеувијекпрвипутвиди.
Приликомузимањапрвихосновнихподатака,сазнавши
дасамрођенуНевесињу,Томићзаписничарудиктира:

„Пишиовако:ПрипадникчетничкогпокретаАрсена
ГраховцауНевесињу.“

УМостарусамстварночуозатог,садапокојног,Ар
сенаГраховца,дасемобилисаоисаједномгрупомсуна
родникаосновао јединицуначијем јечелубио.Ништа
вишенисамзнаонитимејеутовријемебилокоинтере
совао,јерсузаменесвеосталејединице,осимлегалнеи
државневојскеЈНА,билепаравојне,истокаоинадругој
страни.Распитујућисекаснијеотомечовјеку,сазнаосам
да је погинуо управона данмоје размјененаРошцима
изнадМостара.

Нијеихмогларазувјеритиничињеницаиобразло
жењедасамјасаморођенуНевесињу,идасамсеодселио
сародитељимауСарајевоутрећојгодиниживота,теда
оддесетегодинеживимуМостару.Ониништаневјерују,
пасеунекадобапитам:штомипостављајупитањакада
нежелетакаводговор.Џабаимјеодговаратинапитањео
висиниплате,орадноммјестуиформацијскомположају,



Биосамхрватскизаточеник

99

отомеданисамучествоваоуратнимоперацијама,итд.
Онихоћедакажемоноштоњимаодговараатоје:дасам
четник,убица,кољачизликовац.Иакотонисамрекао,
онисувјероватнотаконаписали,штопретпостављампо
мојојрегистрацији,атоје:ратнизлочинацброј9.

Накрајуиспитивањадајуоцјенуданисузадовољнии
даовосвеневаља,јерсамлагао.Ондапримјењујупријет
њесаразнимоблицимамучења,анакрајустријељањем.

„КостићешоставитиузападнојХерцеговини“,гово
риомијеСрећкододајућинекестиховеуквазипоезији:

Ноћтамна,земљавлажна,птицецвркућу.
МртавДраголежиземљагахрватскапокрива.
Атамонегдјесилованаиубијенажена.
Дјецаудомузасирочад…
Циничнојеклимаоглавомиосмјехиваосе.Томије

биловећезлоодфизичког,јерсампомишљаода,можда,
знадасенештотакостварноидесило.

Приликом испитивања никога нисам хтјео увући у
незгоднуситуацију,атимесампогоршаваосвоју.Многе
податке,каониличности,нисамхтјеооткрити,иакосу
вјеровалидасањимарасполажем.Правиосамсеневјешт.
Наоружанистражарјенатаквапитањаскакаоиударао
мекундакомполеђима,вратуипрсима,претпоставља
јућиданеоткривамправуистину.Накрајуиспитивања
слиједизакључак:

„Овоштосинамрекаоништаневаља.“
СаопштаваСрећкоиупирућипрстомпремавратима

додаје:
„Водитеганаизвршењепресуде!“
Стражармезграбиозарамеиодвукаоуједнупросто

ријугдјеме језакључао.Соба јебилависока,напрозо
римаметалнерешетке,астаклаоблијепљенановинским
папиром.Вратасуметална,аподбетонски.Стрепиосам
ишчекујућидаљитокдогађаја.Помокриосамсеу један
ћошакиодбројаваозадњеминутеживота.Нисамвише
мислионинапородицу,сањомсамсевећдавнопоздра
виоупрвимданимапакла.Јединосамразмишљаооса
момчинуизвршењапресуде.Стријељањејенаграда,са
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моданебудеклањеиливјешање.Ониневолебрзоубити
човјека.Малоуживајуакосежртвакраткопати,трзаи
напречацсконча.Највишесамгледаопартизанскихфил
мовагдјесеизводистријељање.Дониосамодлукудабу
деммиранисталожен,истокаоу„Лори“кадамеВукпо
веона„операцију“.Тојењимаударацудушу.

Чекањесеодужило.Уовупросторијувишеникогане
доводе.Штајесаосталима?Билонасјешесторицанака
мионукојесуваљданегдјепосебнодржали.Чујемпуц
њаву.Није плотунска, него појединачна.Није ваљда да
инадосталимавршеиступресуду?Сваштасесадаврти
поглави.Нестрпљивоишчекујемрјешење,макаринај
горе,самодасеовопрекрати.Опетпуцњава,папослије
њезатишје.ОндадолазиСрећкосастражаромисаврата
пита:

„Јесилисепредомислио,хоћешлирећиистину?“пи
таоје.

„Штосамзнаоирекаосам“одговорих.
Завладаојекраткитајац.Посматраомејеједноври

јеме,аонданаредиостражарудамеводи.Одвеомејена
мјестогдјесумеиспитивали.Предвратимајестајаока
мион,апоредњегасвинашикојесуутојтуриповезли.
Потомнаредише да се пењемо у камион. Враћају нас у
Љубушки.Успутразмишљам:овоимјебиламетодаза
страшивањадабидобилиштовишеподатака,адашто
вишепрепаднуиизлудељуде.Дамислекакоихједногпо
једногстријељају.Свисубилипосебнозатворениуодво
јенепросторије,исвакомсуговорилидаиденастријеља
ње.Дабинасутоубиједили,слушалисмопуцњавукако
бипомислилидајеједаноднашихстријељан,исветако
редом, једногпо једног заваравају са лажним стријеља
њем.

Дали је,можда, дошлодопромјененаредбе,или је
тактичкаварка,незнам.Углавном,мојживотсенаставио
аагонијапродужила.

УЉубушкомсупрвиданибилинајтежи.Каоиусва
комлогору,новајлијенајвишенастрадају.Упрвимдани
масвакогаиспребијају,акаснијемањеилиникако.
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Неможесерећидајеисто,идаистоболименекада
тукудругога,алијеболногледатиислушатиневољнеса
патникакојетукупредмојимочима.Знамкакоимје,јер
самнештопријењихисамбиоутаквојкожи.Јошболни
јејеитежекадаотацгледакакомутукусина,иликада
братгледамукесвогабрата.

ПричаомијеЉубоШебез,човјексаКупреса,каконе
памтикадајеошинуосинаМикија,адушманисугапред
његовим очима ломили и мучили до бесвијести. Исти
случај јебиоисаМиланомиРадомМајкићизДувна,а
родомизКраљева,тесабраћомОкука,СпремоиТрпко
вић.Дазлобудевеће,приморавалисуихдасемеђусобно
ударају.КакојебилоМикијукадајешамараооца!?Иобр
нуто,какосеЉубоосјећаодокгајешамараосин?Какво
понижењезаобојицу?Злочинциутомеуживају.Гдјеим
једостојанство?

***

Четворка јебиланасрединиходникасаћелијама, а
тачноиспредулазнихврата,пасекрозшпијункунешто
моглоивидјети.Пратилисмонарочитокаданекогадо
водеилиодводе.

Чујем галамуипсовке, видиминеко гурањеудво
ришту.Довелисудвојицу,једанјеууниформиадругије
цивил.Војник јебиосавподеранирањен.Честимпре
мештањемлогорашаизћелијеућелију,каснијесамсеу
истојнашаосаобојицом,пасаммогаоупознатиљудеи
њиховесудбине.Рањенивојникјебиоредовниприпад
никвојнеполицијенаодслужењувојногрокауМостару,
ДраганРистановићизГрабовацакодРуме.Садругомиз
јединиценаилазинабарикадупаравојнејединице,одакле
сунањихприпуцалиизватреногоружја.ГрађанинНовог
Сада,понадимкуРус,будесмртнопогођен,аДраганује
метакоткинуодиолијевогобраза.Барикадуизасједусу
импоставилиумјестуБијелоПољекодМостара,нама
гистралномпутузаСарајево.Онакорањеним,свезалису
имиочиирукеинекудавозилимакадамскимпутеви
ма.Пратиласуихдвојица.Драганитешкорањенидруг
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субилиназадњемсједиштуаутомобила.ДржаојеРуса,
каже,укрилу.Доксусевозилиповременобисепратио
цираспитивалидалијеовајжив.Увијекјеодговараода
јесте.Кадасесмрачилоониихнисунивидјели,пајеДра
гансмишљениплануспјешноспровео.Цијеловријемеје
мислионатодаћемудруга,акосазнајуда јеиздахнуо,
бацитинегдјеу јамуилипровалију.Осјетиоједасево
зенекимџомбамајерсеаутоједвакретаомакадамским
путем.Мислиоје:акогатуизбаце,никадаганиковише
нећенаћиниидентификовати.

Утокувожњедругмујесамоједномзатражиоводе,и
издахнуојенањеговомкрилу.Идаљејепратиоцимаод
говараодајежив.Кадасустиглиунеконасељеномјесто,
саопштиоимједајеовајуправоумро.Тадасугапрету
кли,иакорањеног,ваљдасугапрочитали.

Јошувијексусевидјелесвјежеранеиопекотинепо
Драгановом тијелу. На ватри су загријавали ножеве и
прислањалимунапрсаиврат.Врелимножевимасуму
начелуурезаличетирисловаСузнакусрпскогоцила,а
нарукамасумугасилицигарете.

КадасугадовелиуЉубушки,пришилисумунади
макполицајацспецијалац,пасугасталнотукли,мучи
лиималтретирали.Био једоброразвијениодрастаои
изгледаојестаријинегоштоиначејесте,пасуовимисли
лидајерезервиста,аонитаквенаживодеру.

Ранемуникаданисупревилинитичименамазалии
чистили.Тосмомуобављалими.Кидалибисасебепо
комадкошуљеипревијалиотворенурану,пазећибарем
дасенеуцрва.Кадасевременомтараназамирилаипри
сушила,лицемујебиловеомагрубоисмежурано.Онако
подеранојезараслоитакоостало.А,дајебилонаврије
месашивенонебичовјекостаоунакажен.

ДанапоменемиинформацијуодДрагана,којамије
веоматешкопала.Приликомсастављањаменеињегау
истућелију,помомепредстављањуњему,онрече:

„А,тиситајкапетанзакоганамјеГлавашрекаодаће
битиухапшен“.



Биосамхрватскизаточеник

103

Крозменепрођесавбијес,апотомтоталнамалакса
лостиразочарање.Главнибезбједњак(официрбезбјед
ности)језнаозазаробљавање,аништанијеподузеона
спречавањуиспасавању.Грозота!

Другиприведенизаробљеникјебиоцивил,атојеНе
дјељко,Неђа,Андрић(однедавнопокојни).Биоједирек
торсвихмостарскиххотела(осимРуже),познаталичност
уграду,предавачуугоститељству,братБрацеАндрића,
некадашњегпредсједникаопштинеМостар.Већстарији
човјек,близупедесетих,анеожењен,штопотврђуједаје
живиосарајомизарају,идајесасвакимбиодобарина
услузи.УхапсилисугаувластитомстанууМостару,оста
вившиизањегасамустарумајкукојојјебиланеопходна
помоћдругоглица.Туклисугаприсамомзаробљавању,
управопредмајком, напуту до логора, а посебно када
насјеулогорупосјетиоједанХОСовац.

***

Углавном,свилогорашисупретрпјелистрашнефи
зичкеипсихичкетортуре,сламањедухаисвегаљудског.
Истина,некоједобиопуновише,анекомањебатина,али
истотако,некоихможебољеподнијети,анекотеже.

Психичка малтретирања су наизглед лакши облик
злостављања,алиионадјелујуболноискороподједнако
насве.Убијалисунасикаданаснетуку,паисамочекање
утојћелијиионајнаизгледнајобичнијипогледнашпи
јунку.Погађала нас је свака псовка, а када би угледали
оконашпијунки,моглисмоизњегапрочитатимржњуи
злобу.Насијевањетаквогокамибисмоморалиобарати
погледедолеичекатидаљанаређењаилипоступке.Ако
придошлицанеулазиућелију,онданаређуједасепјева
пјесмакојусувећодмахпонашемдоласкуиздиктирали.
Пјевалисмодокасноуноћ:

Ојкупрешкоравнопољце,
штопозобаЦрногорце.
Одтисућуипедесет
Остадеихсамодесет.
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Десет,девет,осам,седам,
шест,пет,четир,
Три,два,један…
Неостадениједан.
Једнаодчестопјеванихпјесамајебилаиова:
НаврхгореТребевића
ЛогорЈуреФранцетића.
УлогоруЈуресједи
Усташамаонбесједи:
Ојусташе,браћомила,
ДубокајеводаДрина!
Дринутребапрегазити,
АСрбијузапалити!
КадјеДринупрегазио
Уногујерањенбио.
Нијерека:Јаомени!
Већјерека:Задомспремни!
Задомспремнибијелогптића
ПоглавникаПавелића.

Ијошједнакраткапјесмакојубипонекадтражили:
СарајевоисподТребевића,
БитћешопетАнтеПавелића.

Онајенезгодназахорскопјевање,пасурјеђенагони
лидасетапјева.

Све тортуре су се наизмјеничномијењалеилипре
плитале.Најчешћеискоросталнесупјесмаисклекови,
разнапровоцирања,батине,посјетенасртљивацасара
тиштаилисаулице,акаснијеифизичкирадови.

Сиренезаузбунусусепонеколикопутанаданогла
шавале.Осмогмаја нису биле узалуд.Стражари побје
гошеуподрумскосклониште.Миостајемозакључаниу
ћелијамаинемамосегдјесклонити.

Уједномтренуткузачусмостраховитубуку,апотоми
експлозију.Малојефалилодаминепукнеидругибубњић
науху.Изнадлогорајеунискомбришућемлетуналетио
авионибациодвијебомбе.Попадалисмопоподуједан
прекодругогкаодасмодјечијеиграчке.Детонацијанас
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јеразбацала.Зидовисупопуцали,плафонпаопонама,
прашинајетакогустаданевидимоједандругога.Понама
падајукомадиплафонаиизломљенипокровницријеп.

Осталисмошћућуренинеколикоминутадоксепра
шина слегла. Угледали смо небо изнад нас. Оношто је
билогоре,садаједоле.Ипак,срећаунесрећи,никони
јесмртнонастрадао.Истина, јесмоизубијанипотијелу
комадимаплафона,летава,цријепа…Плафонјебиоста
реградњеатоје:закованелетвепреконосивихгреда,по
њимаштура(трска),памалтер.Појединисупрокрвари
лиодцријепаиексераулетви,алисветонијестрашно,
јерниконијепогинуо,коликојестрашнасамаексплози
ја,букаиразарања.

Окозатворскогкругајебиовисокибетонскизид.Бом
бесупаленадругустранутогазидаитонасјеспасило.
Каснијесмоприликом„шетње“покругумогливидјети
кратеретихбомби,аирадилисмонасанацијиобјекта.

Кадасесвестишалоикадасустражаривидјелидаје
опасностпрошла,изашлисуизподрумаираштркалисе
пологору.

„Товасвашигађају!Неволевасинежелевас,зато
ћемовасимипобити!“говорилисунам.

Послијеовогналетаавиона,сиренесусе јошчешће
оглашавалеидоводиленасдолудила,јерсмоувијекпо
мишљалидаћесеонакоилинештосличнодогодити.Ка
косуонејезиворазараленебо,такосупаралеинашеуши
инерве.Оставилесууочљивпечатипоследице,атоједа
никадапослијенисаммогаочутинибитиблизузавијају
ћегзвука,усисивача,феназакосу,миксераислично.

Стварисусепослијеовогбомбардовањазнатноиз
мијениле.Свесмоиспашталиминедужнилогораши.Од
махсупооштрилимјереипојачалибатињање.Чулисмо
коментаре да су од тог бомбардовања погинуле четири
особекојесусезадесиленаулици.

Сутрадан,послијесахране,великибројљудииженаса
дјецомнавалиналогордаискалебијеснанамалогораши
ма.Упадалисуућелијеиударалиредомкогасуималина
дохватруке.Ударалисудовластитеизнемоглости,сведок
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неискаленеобузданибијес.Свејетопропраћенопријет
њомдаћепоноводоћиакојошнекоодњиховихстрадаи
данасонданећеоставитиуживоту.Чудиламечињеница
дауовомналетуразуларенемасениконијесмртностра
дао.Одтогаданалогорјепостаоотвореногтипа.Когод
јехтјео,могаојеући,посматратинас,пријетити,псовати,
тући…Долазилисушетачисаулице,изкафане,сарати
шта…Билисмоосуђеникаодивљачзаодстрел.Могаоје
свакосанамарадитиштајехтјео.Претежносуударали
понеколиконаших,једноставнопопровизорномизбору,
самонекајеприруцитјелеснамасазаударање,апонекад
бибилоинапрепорукузатворскихчувара.

Није тешкопонављатии описивати тучуималтре
тирање,алипоштојескороувијекнаистиначин,авећје
речено,билобипонављањаипонављањауисказу,пата
коидосадно.Осјећампотребуописатисмијешнесценеи
радње.Дајезатворотвореногтипапотврђујеитоштоје
једномприликомједанмјештаниндовеодесетогодишњег
синаулогордавидичетнике.Водиогајеодћелиједоће
лиједакрозшпијункугледа.Биојемалиипропињаосе
давиди,аотацдаупотпунисликуотваранашућелијуда
маликомотноможепогледати,иузтомуречеда,акохо
ће,слободносмијеударитикогахоће.Мисмоим,изгледа
биликаозоолошкиврт,иликаованземаљци,падолазеда
насгледају,давидекакоизгледа„четник“.

Такођеосјећампотребудаопишемдолазакједнеже
не,којамијеосталаусјећању.

Изненадасенавратимапојавиједнамаламршаваже
ница,тежинедопедесетаккилограма.Насеби јеимала
плавууниформу,мождаоднекадашњецивилнезаштите
илиизнекефабрике.Премањенојсназииконструкци
јиизгледалоједабијеималојачивјетародувао.Ситна
особа,авеликамржњазадојеназлобом.Дошлаједабије
„четнике“,чуосеразлогњеногдоласкаодмахпоуласку
навратаћелије.

„Добардан,четници,фалиливамшто!?“
Одмахпоизреченом,почеударатикишобраном,који

јеималауруци.Удараитегобностење.Праводакажем,



Биосамхрватскизаточеник

107

одњенихударацанисамниосјећао јачеболове, јеркао
прво:онаинемаснагезаманутииударити,акаодруго:
кишобран самомлати по тијелу амортизујући платном
ишупљимжицамаударацносивогштапа.Безобзирана
свето,онаудараиудара,часједног,часдругоглогораша,
сведокнијеклонула.Акадајевидјеладајеоштетилаки
шобран,вриснулаје:

„Ау, мајку вам четничку! Сломили сте ми кишо
бран!“

Изађеванииубрзосевратисаједномлетвомуруци.
Кадајесањомпочелаударати,тојевећбилонешто,ито
боли.Тојелетвасаплафонаодбомбардовањаиуњојсена
шаопокојиексер,пасуиударцибилијачииопаснији.Када
сеуморила,аилетвасломила,узпсовкесеудаљила.

***

Било јеиопаснихи јакихжена,гориходпојединих
мушкараца. Оне су знале болну тачку код мушкараца.
ЈеднаодтаквихјеизвјеснаМарина,којојнезнампрези
ме,припадникХОСа,хрватскихоружанихснага,тако
званихцрнокошуљаша.Унашлогор једошлаупратњи
високог мушкарца коврџаве косе. Није скидао сунчане
наочалеиакојебиомрак,памунисаммогаодоброуочи
тицртелица.

Марина јеправи стручњак за виталнеоргане,па се
такоипонашала:

„Мушкарчине,каковамстојеонествари?“питалаје
приликомуласкаућелијуинаређиваладастанемоуззид
саразмакнутимногама.Изсвеснагенас јеударалачи
змоммеђуноге.Одтихударацасеиумпомрачује,јавља
мукаустомакуидолазинагонзаповраћање.Свиућелији
добијупоједанударац,аондаидепоновоукруг.Намени
субилевојничкепанталонеМ72сапојачаномтурином,
пасамсконтаодајенајбољегурнутиихштовишедолеи
доброзатегнути.Другиударацсамзнатнолакшеподнио
јерсамганатајначинамортизовао.Таидејајепредста
вљаламалиспасувеликојневољи,што јебилодјелоза
успомену.
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Ућелијусуупадалиразличититиповиуразличитим
униформамаиобиљежјима.Уобичајенепсовкеипогрд
наобраћањапратилисуударцисвимисвачим.Билојеи
онихштосуисукивалиножевеиприњалиихнауши,нос
иподгрло,узпријетњудаћебитирезањаиклања.

Једном приликом један од њихових припадника по
именуМате,вјероватнонеурачунљив,уђеунашућелију
држећинекаквукутијицууруци.Отворио јеипоказао
свима.Билојетољудскоухоуваљаноусо.Обећаонамје
даће,чимсеовоосуши,нањеговомјестоставитидруго,
атоћебитиухонекогаоднас.

СаМатомсуималипроблемаињиховисаборциису
народници.Унекомкафићууградубациојебомбу,пасу
гаухапсилиипритворили.Убацилисугаунашућелију.
Алионтуноћнијепровеоућелијинегоје,узодобрење
стражара,читавуноћтукаологораше.Ујутро,приједо
ласка челникаи онихшто су га затворили, вратио се у
ћелијуисјеоуједанћошак.Држаосезарукуисањоме
одмахиваохвалећисекакојеноћассањомпунорадио,
пагасадаболи.

Кодједногодусташасампримијетиокакомуналан
чићувисималипрсткаопривјесак,штозначидасеволе
кититиљудскиморганимаидијеловиматијела,штоипо
тврђујегеноцидностисвирепост.

***

Именесуошишалинаћелаво.Штосетичехигијен
скихуслова,много јебоље, јерсамсеријешиоумазане,
крвавеидугекосе.Нисумевишемоглиничупати,као
низабраду,којујебрицотакођеошишао.Ошишатичо
вјека на ћелаво је ипакпонижење.Поготово ако је оно
обављеногрубоидрско.Брицојеизгледадонионекуту
пуистарумашинуговорећидачетникеможеимотиком
ошишатииобријати.Тјераојекрозкосукаокосачицом
крозтраву.Шишањејепогоршалаиулијепљенакоса,која
сеодкрвиипрљавштинеуваљала,паотежаваларадма
шини.Заборавиосаминапонижењенашавшиуовоме
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спас.Нећевишебититегљењазакосуичупањебрадеуз
оптужбедасамправичетник.

***

Вријемејеужасноспоропролазило.Ноћјебиламно
го гораоддана,истокаоу „Лори“.Стражаримасе спа
вало, па да биразбилимонотонију, играли су се сана
ма.Устаљенеметодесклековаипјесаманисупрестајале.
Стражарибиобилазилићелијеигледалиданекослучај
нонесједи,штојебиловеомакажњиво.Сатиманамнису
даличучнути,камолисјести,итонасјеисцрпљивалои
излуђивало.Нијенастребалонитући,довољно јесамо
то.Тучебиобављалидокасноуноћ,пакадасеионииз
мореизадријемају,остављалибинаснамиру.Свизатво
реницибиизгледалиисто:ошишанинаћелавоиједнако
обучениувојничкеуниформе.Јединосусеразликовали
побројуивеличинимодрицаналицу.

Већтридесетиданзаробљеништва,аненаслућујесе
крајнитиолакшањеутортурама.Купрешанимајевећче
трдесетидругиионивишенисуморалибројатинесрећне
логорашкедане.Засутраједоговоренањиховаразмјена
измеђупредставникавластиХВОаиКнинскогкорпуса.

И заиста, дошло је до реализације договора.У раз
мјену суотишли самоКупрешани.Посматрао самкроз
шпијункунавратимакакосепостројавајуиодлазе.Че
знуосамчудећисештоијанеидемсањима.Међутим,
мојим разумом је ипак преовладало задовољство, нека
идекоиде.Значидасеипакнешторадинаизбављању
људи.Тамансмосеспријатељили,аониодоше.Јаостадох
самућелији,саједнестранезадовољанштоовиодоше,а
садругестранемесамоћајошвишеразарала.

Таразмјена јеобављена14.маја 1992. годинеумје
стуЖитнићизмеђуКнинскогкорпусаиХрватскогВије
ћаОдбране.БилајетопрваразмјеналогорашаизЉубу
шког.

Поповратку саразмјене, хрватскивојницииполи
цајцисубиливеомаљутиинезадовољни.
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ТврдилисукакосуихКупрешаниналинијиразмјене
преварили.Приликомпреласканадругустрану,почели
сухрамати,падатиипренемагатисе.Иаконисубилиу
таквомстању,онисутакопрелазилилинијуразмјене,а
нисуималипотребедатакоглуме.Другиразлогњихове
љутњејестањењиховихљудикојисуизсрпскихлогора
дошлинаразмјену.Кажуданиједаннијепрешаолинију
размјененасвојимногама,итврдилисукакојесвакиод
њихпослијеразмјенепрвомораоуболницу,патеконда
својојпородици.ОвомијепредразмјенурекаоиСрећко
Томић.

Овеприченеприхватамупотпуности,мадасамка
снијепослијеразмјененештоотомечуоисанашестране,
штомебацаубригузасудбином17преосталихКупреша
на,закојесејошдоданасништанезна.

Истина,Купрешанисузаробљеникаоцивили,аовдје
суимобуклипредразмјенувојничкууниформусаобра
зложењемдамијењајуборцезаборце.Међуњимајебиои
СрећоизВуковског,инвалидодрођења.Имаојекраткеи
неразвијенеруке,неспособандасесамосталнонахрани,
камолидабудеборацсапушкомуруци.Многисудоби
ливеликебатине,шамаре,електрокабловеикутлачепо
главиилеђима…Али,стварнонијебилопребијенихда
нисумоглистајатинасопственимногама.

Полицајцисусепослијеразмјенедоговорилидапре
осталелогорашеједноставноодеру,даихсмлатекакоби
осталиживибогаљи.

Тосеодмахиосјетило.Кадасусевратилисаизврше
њаразмјене,каодатонисуониљуди,анисунидосада
билианђели,негођаволи.Насталајеправатортура.Све
сеизмијенило.Нисунамдалислободнонипогледати,ка
молинешторећиилиупитати.

Засвојанедјеласуималиобразложењеитокомције
логборавкасунамговорилидајенамасупериданамни
штанерадеуодносунетоштасерадињиховимљудима,
икакоимјеусрпскимзатворима.Томејенагризалојер
самзнаоданијетако.УТребињусамјошпријехапшења
видиогрупузаробљенихМуслиманаиХрватаизнамда
нисутучениималтретиранинаовакавначин.Спавали
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сунавојничкимдушецимаукасарнигдјесујелиштои
нашавојскаиредовносекупали,ималицигаретеире
довнушетњу.Мождасурадилинаутоваруилиистовару
некеробеичистиликругкасарне.Даосамсебиузадатак
даћу,акоостанемживипређемнанашустрану,одмахпо
размјениотићиуБилећуипровјеритиусловеитретман
њиховихзаробљеника.

Убрзомеиз„четворке“,укојојсампослијеразмјене
Купрешанаостаосам,пребацишеу„шестицу“.Упадаму
правутјескобу. Јасамдвадесетиседмиуњој.Мјеста је
билосамозастајањеитонаједнојнози.Димензијећелија
су:дваметраширинесачетириметрадужине.Мијењали
смоногезастајањекаопијетлови.

Тихданавријемејебилодостатопло,мадајекасније
захладнило.Људисузаударалиназнојкаојарчеви.Јошни
једногумивањанемаодданазаробљавања,аниконијески
даочарапепаниципеле,осимноћузајастук.Немаумива
ња,бријања,купања…Тонамнисудозвољавали,аизгледа
дазатоинијебилооптималнихуслова.Нисмоималиводе
низапиће,камолизакупање.Купрешанесу,кажу,купали
шмрковимаизцистерне.Одјакогмлаза,људисупадали
подворишту.Небихпожелионитаквокупање.

Уовојћелијисампровеодвадана.Увјериосамседа
јекомотнијеутиквинегоуњој.Потомсумепребацилиу
„петицу“.ТусесастајемсаФејзом,првипутоткакосунас
раставилидовожењемуовајлогор.Билојетообострано
задовољство.УовојћелијисубилаитројицаЦрногораца
изНикшића:ВељкоЈовановић,УрошНиколићиДраган
Биговић.ОдХерцеговацасујошбили:НеђаАндрић,Ми
љанЖарковићизГацка,СтевоАнтићизКоњица,Данко
(Циго)ЂурасовићизРаштанакодМостараиДраганРи
становићизРуме.Ту јебиои једанчича саКупресаод
шездесетакгодиназакогамијечудноштонијеразмије
њенсаосталимКупрешанимаупротелкојразмјени.Онје
радиокаочобанинупољопривреднојзадрузи,гдјесугаи
ухапсили.Сталносугатукли,увијекпитајућиштаовако
старрадиуЉубушком.Истокаоштосуменепиталиу
„Лори“,каодајеонсамсвојомвољомтудошао.
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Логораши које сам споменуо највише су страдали,
каоидвојицакојесукасниједовели,атосу:СинишаЈо
вановићиРанкоАндрић.

Синиша Јовановић јеродомизПирота.Живио је у
Зеници, а као приватни превозник путника био прија
вљенуСловенији.

Возио је аутобуспунпутниканарелацијиЗеница 
Љубљана. Заробили су га приликомпроласка крозПо
сушје,наконтролномпункту.Одузелисумууредноре
гистровани и пријављени аутобус, 52 путника, за чију
судбинуникаданијесазнао,растерали,ањегадовезлиу
логориданоноћнобатинали.Далисумунадимак„Свјет
ски“пасугатакосталноипрозивали.Вјероватнозбог
овихгоренаведенихподатакаишароликостимјестање
говог боравка, рада и путовањапо бившој Југославији.
Непресталносугапрозивалииизводиливанигдјесуга
њихнеколикотуклисвимисвачим,ломећимуребра.Од
батинајенаглосмршао,савсеизобличиоипогурио.По
ломилисумувилицу,такодаданимаништанијемогао
јести.Изустамујесталноцурилакрвпомијешанасагно
јем.Уједнојноћијепримиовишеударацанегобоксеру
читавојкаријери.

РанкоАндрић,родомизМиљевинекодФоче,заро
бљенкодТравникасамладомвојскомЈНА.Његасупро
звали„Вуковарац“,наводнопозначкиградаВуковаракоју
му јеизгледапоклониопријатељ, а која је била узњега
приликомзаробљавања.Ранкојецрномањаст,повисоки
мршав.Насебијеимаотанкумајицуидоњидиотренерке.
Пребијалисуганаразненачине,чаксугавезивализаноге
иокреталинаопачкесаглавомнадоле.Такосугадржали
понеколикосати,узповременедодаткебатинама.

Когодбиодграђана,војникаилиполицајаца,дола
зиоулогордатучелогораше,најпријебитражио„Свјет
ског“и„Вуковарца“.

Тозначидасуширилилажнегласинекакосузароби
лиопаснезвјеркеивеликезлочинце,тетимеоправдава
лисвојепоступкекаоиформирањелогора.

Несмијемзаборавитииморампредставитимучени
каПредрагаЋурићазваногТутаизКоњица,којијеуло
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гордоведеннештокасније.Некиодусташкихбатинаша
сугапрепознали,пајеиспаштаогријехеидуговекојеје,
наводно,скривиоуградуКоњицујошпријепочеткарата.
Примиојетоликобатинадачовјекнеможеповјеровати
даћеостатижив.Зналисмоотприликекадасумученику
задњидани,асигурнизнацису:кадасеусучеипроције
ди,блиједогледа,крећесекаопијан,анавратуиспадну
двијепаралелнежиле,такозванаједанаеска.Тојекрајња
људска границаживота, и до такве су долазилимноги,
нарочитоовимученици.

Изходникајесталнодонасдопиралошкљоцањека
танаца,оргањекрекуна,лупаврата,аондапсовке,гала
маиударање.Ондаслиједистењање,крикови,одјециод
ударањапотијелулогораша,одјециударацаногама,ле
твама,штаповима…инакрајуопеттресакврата,крекун
икатанац.

Тешкојеобјаснити,јоштежеописатиневољекојима
смобилиизложени.Таквемукеистрахотениконеможе
схватитисемљудикојисуимбилиизложени.Тосенемо
жефилмскиснимитинидочарати.Онајкојеборавиоу
логоруосјећаојеистиболкаодругдоњегакогатренутно
туку,јерјеисамбиоутојулозинештопријењегаилије
следећинареду.

Свакилогораш јена својој кожиосјетиокакоуста
шеправесвојудржаву.Чимбичуликоракеилигласове
уходнику,зналисмодадолазеданастукуимуче.Ска
калисмонаноге,обувалиципелеиблузе.Тонамјебила
заштитаодудараца,нарочитоблузаисподкојесмоумо
таваликомадћебетакојусмопрозвали„панцирка“.Но
силисмојена„прозивку“задуго,иакојекасниједобро
угријало,сведокнаснисупровалили.Каснијесустража
ринаређивалидасескидасвесасебе,јерсуседосјетили
даправимозаштиту.

У једном временском периоду редовно је долазило
неко моторно возило пред логор, одмах по спуштању
мрака.Изњегабиизлазилаекипазалогорашкутортуру.
Најчешћебиизћелијаизводилипопеторицулогораша,
прислањалиихузазиднадвориштузградеидивљачки
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ихпремлаћивали.Ондабиихтакоиспребијаневраћали,
паизводилиследећихпет,итакогрупупогрупууједној
ћелији,паудругој,итакоредомсведокњиманедосади,
илидок свенеиспребијају.Понекадби једна екипара
дилато,адругаишлаодћелиједоћелијеиуњојвршила
бруталности.

Посебно јекарактеристичнапосјета једногХОСов
цакојијеулогордошаоупратњи.Унашућелијујеушао
сам.Биојевисок,танак,црномањаст,савеомаспецифич
номбојомгласакаодајеимаокнедлуугрлу.Такођему
јеиговорбиодругачији,каоданијеизоколнихкрајева.
Прво је почео да ударанасумице, кога закачи.Не бира
жртву,нитигаинтересујекојекоиодаклеје,каоникако
сеовдјенашао.Кадасеизмлатараоиизмориоискаливши
гнев,наједанпутсепромијени.Стаде,смирисеиљубазно
приђеНеђиАндрићу.

„Хоћешлидазапалиш?“питага.
„АкоВижелите,хоћу“одговориојеНеђо.
Ставимуцигаретууустаиприпалиупаљачем.
Остале логораше натјера да сваки други клекне на

подидасвомепару„пуши“полниорган.Кадајесверас
поредио,поновојепришаоНеђиивриснуо:

„Зашто пушиш моје цигаре, мајку ти четничку је
бем!“

Ишчупамуцигаретуизустаокрену јеинабиму је
свуууста.

„Свеморашпојести,нимрвицуиспљунути!“
Поновосевраћаодпарадопара,дасеувјеридали

ови извршавају његову наредбу. Онда је почео да туче
ЦрногорцеистарогчобанинасаКупреса.Утомгајенеко
изненадазовнуопонадимкуДугиионјеубрзоизашао.
Затимсесвестишало,онисуотишли,амисмоосталипо
кознакојипутпонижени,уочајуигорчиниудуши.

Унашојћелији јебиозатворенибившимајор ЈНА
ЈусуфКатицаизЈасеницекодМостара.Наслужбијебио
уДивуљамакодСплита.Армијујенапустиоумартуове
1992.годинеиприступиојетериторијалнојодбранипа
равојне армије Босне и Херцеговине. Вјероватно због
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некогнеспоразума,илинекењеговегрешке,биојепри
творен.Свевријемеборавкасанамабиојеврломисте
риозанићутљив,пасањимнисмомоглиништанираз
говарати.Наконмјесецданасугаослободилииотишао
јеуМостар.КаснијесамдошаодосазнањадаМуслимани
иХрватиникаданисубилизаједно,иакосубилиукоали
цији,штосеиобистинилоњиховиммеђусобнимратним
сукобом.

***

Ууглућелијесмоималипластичнукантуод20ли
тараукојусмомокрили,апонекадбинекиневољники
великунуждуобавио.Радиобитоноћу,кадасеневиди,
аизвеликепотребе,јерниконијесмиозватиниподану,
камолипоноћи.Постојаојеједанзатворскиклозет,али
данебиувијекпојединачноишлиистражареузнемира
вали,онисуизтогразлогаипоставилиовекантеусваку
ћелију.Устаљенојебилодасвакојутростражарипушта
јулогорашеуклозет,ћелијупоћелију.Првиустроју је
носиокантурадипросипањасадржине,остализањиму
колонипоједанудворишту,икадазавршипрвиидена
зачељеитакоредомдопоследњег,доксесвинеизређају.
Ондаслијединаредбадасевраћамоућелију,адаизлазе
изследеће.Итакодопоследње„деветке“.Приликомче
кањаустројузаобављањенужде,нисмосмјелиподићи
главунитипогледатинастрану.Какојекоодлазиоукло
зет,такосеправиокоракнапријед,увијекпогнутеглаве,
икадастражарилинекидругисаговорникнештопита.
Исамсамчестоодговараонанекапитања,аданисамни
знаосакимразговарам.

Истиначинпостројавања јепримјењиванизаобје
довање.Тојеобављаноузатворскомдворишту.Уједном
ћошкупоредизлазнихвратаизћелијабиојепостављен
једанстариканцеларијскистонакомесустајалетакође
веомастарепорцијезајело,вјероватноинвентарнекада
шњегзатвора.Билоихјетридесетак,коликоикашика.За
свакидоручакиручакпредностсуималимладивојни
ци.Онисупослијезавршеногоброкавраћалипорцијеи
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кашикенасто,апотомбиизводилинас,ћелијупоћели
ју,безустаљенограспореда,некадаодјединицедодевет
ке,анекадаобрнутимредом.Безобзиракојимредомби
ишли,увијексунасзападалепрљавепорцијеикашике,
јерихникаданисунипрали.Акоијесу,ондасуторадили
младивојницикојисуизњихпрвиијели.

Прилазилисмостолуједанзадругимпогнутеглаве,
узималипорцијуи кашикуи добијалипо кутлачунеке
чорбенемасекојујеједновријемедијелиоСтевоАнтић.
Каснијејеторадионекоодњихових,пасмочестодобија
ликутлачуполеђима.Насутепорцијесмоносилиудруги
ћошакдвориштаитучучећијели.Радилакшегкоришће
њапорцијеидробљењахљебаукашу,логорашисуспу
шталипорцијеназемљу.Наземљијебилотраве,лужине
исвакедругепрљавштинекојајепријењалазаднопор
ције.Позавршеткуоброка,илинанаредбустражарадаје
достасајеломидасепорцијеврате,мибисмоихнастолу
слагалиједнуудругуунеколикоштосова.Такосмопри
ликомследећегоброкапоредхранеупорцијамаималии
траве,пепела,опушакаидругихотпадака.Честојебило
бољеодустатиод јеланегонакашикиилипорцијигле
датикрвавељудскеслинеинеуреднепримјесе.Многим
логорашимасуизустацурилекрвавебалекојесусели
јепилезакашикуиостајаленапорцијамазајело.Послије
ручкабицјелокупносуђеостајалонеопрано.Наврелом
љетномданусусехваталиројевимухаизадржавалисе
доксеостатцихраненеокоре.Ујутрубинамутепорци
јесипаличај.Какавгушт.Алисмосеитунанекиначин
снашли.Прватурабиузималапорцијесачајем,одлазили
уонајзатоодређенићошак,чучнулибиизаузелиполо
жајзајело.Глумећидаједу,онибивртилионимтоплим
чајемпопорцијидасеопереикријућипросипали.На
равно,осталисубезчаја,алисуследећиималидонекле
чиступорцијутесучајмоглипопити.Другипутбитоби
лообрнутоитакосмосеузајамнопомагали.

Засвакиоброксунамодређивалисамопонеколико
минутавременанарасполагање.Кадајехранабилавру
ћа,нисмоуспијевалипојестиниполовину,аонибинас
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прекидалиузнаређењедавраћамопорцијеидаодлазимо
усвојећелије.Јанарочитоникаданисамниволио,нимо
гаојестиврућухрану.

Враћање порција за јело је ишло истим поступком
каоиузимање,погнутеглавеиодлазакућелију.Послије
ручкасмодобивалиподвијефлашеводе,нанасдвадесе
так.Свисмоизњихпилииподједнакодијелили.Пили
смоизаонихштоимизустацурикрвислузавиокрва
вљенигној.

***

Једногадана,кадасмопостројениизлазилиудвори
штезаклозет,наономстолузасуђесједиојеједанвисоки
плавиполицајац.Угледаосамгасавратајерсамбиона
челуколонекакомејезапаоредданосимкантусаизме
том.Упитаомејекакосезовем.Посазнањузапрезиме,
упитаоме је заВулаДамјанца. Рекао самму да је Вуле
ближиродмојојженинегомени,иако јеистопрезиме
њак.Ондајепитаоодкогамијежена.Кадасамрекаода
седјевојачкипрезивалаСтајић,онјеупитаодализнам
МилаСтајића.Рекаосамдајеонбратмојежене,тојест
мојшура,аонтреснушакомосто.Тадамисепредста
виоирекаодаподигнемглавуидаслободногледам,ада
осталилогорашипролазепоредууклозет.

Био јетоИвицаСушацизГорњегЦернакодЉубу
шког.Доизбијањаратнихсукоба јерадиоскупасаМи
лом у предузећу „ПутевиМостар“. Вуле Дамјанац га је
примионапосаокаопочетникаибиомушефсведосво
гапензионисања.Вуле јеоставиодобарутисакнањега
каоинасвеосталерадникеиграђанеуопште,јерзањега
немалошеријечи.МилеиИвицанисубилисаморадне
колеге,него добридруговиипријатељи сачестимкућ
нимпосјетама.Уистојфирмијекаовозачрадиоињегов
отац.

Накрају овога разговораи упознавања, речемида
ијаидемуклозет.Поповраткучекаомејесакришком
хљебаипарчетомсиракојемијетутнуоуруку.Ушавши
у ћелију сви гледају умене, односно у храну, а неко од
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најгладнихинајхрабријих затражимало.Билобимии
незгоднојеститосампредтоликогладнихдуша,аподи
јелитинатоликосенијемогло.Овајјенамојуиспружену
рукутозграбиосвеипочеосанекимдијелити.Текнане
чијуиницијативусхватишедабиијатребаобитинаудје
лу,памивратишепомрвицухљебаитоликосира.

Ивицајеупочеткуоснивањалогорабиозаповједник
смјене,акаснијејепостаозаповједникзатвора.Дошаоје
намјестоДраганаМатића,којијеизгледанештозабрљао.
Утосмосеувјерилијерјеисамбио„становник“затвора.
Тогаданасусвелогорашеизједнећелијепребацилиунашу
којајевећбилапунаданисмомогликомотнолећи,ауњу
сузатворилиМатића.Мисмосетуноћдушили.Стајали
смоједаннадругом,атакоприпијениједануздругогкао
унајвећојградскојаутобускојилитрамвајскојгужви.

Послијепреузимањазатвора,Ивица јепостаонаша
„мајка“.Мислимданемалогорашакојибисенањегапо
жалио.Нарадноммјестујепроводиомноговишевреме
нанегоштојеморао.Дониојеправиладасезатвореници
вишенетукуинемалтретирају.Увеојесвакодневнушет
њупокругузатвора,болеснејеупућиваодоктору,некима
доносиотаблете,иодобраваојенекестваризакојејебио
умогућности.Стањесезнатнопобољшало,тучелогора
шасусеувеликосмањиле.

Ивицајебиовеомаосјећајаникарактеранчовјек.Та
квудушумалокоима.Оннијељудеразликоваопотоме
којекојевјере,којегсоцијалногстањаишколскогобра
зовања.Ињемујеовајратнаметнуодајемораонапусти
тистанирадномјестоуМостаруибитисасвојимнаро
дом.Радиојемарљивоивеомакоректно.

Захвалансаммудогробаитоовимтекстомпрено
симнапокољења.МалоједушаосјећајнихкаокодИвице.
Сматрамдасвиосталилогорашидијелеоваквомишље
ње.Јављајусенекисалошимподацимаоњемусамозато
штосуслучајносазнализаимеилидаувећајусвојутра
гедијуокривљујућисвередом,нарочитоглавног.Даније
билоњега,кознакакобиизгледалиљудиприликомизла
скаизовогалогора,апитањеједалибиуопштеиизашли
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живи.Штитиојељудеколикојемогао,јерусуштининије
волиокрвинасиље,панималтретирање.Неизјављујем
овозбогтогаштојеонпријатељмогашуре,каонипод
умиљавањемниприсиљавањем,каонизбогтогаштоми
јепомогао, јерјепомогаосвакомлогорашу,биоонтога
свјестанилине. Говоримоистинитимстварима.Хвала
добрима,казназликовцима!

Паипак,изалеђасејошувијексваштарадило,наро
читоноћукадаоннијету.

Његоворадновријемејебилоодседамујутрудопетна
естсатипоподне,акојеуопштебилотадарадногвремена.
Међутим,Ивицабиостајаопопотребиидосумрака.

Кадасмоукругучулињеговглас,билисмозадовољ
никаодачујемонекоганајмилијега.Зналисмодокјеон
ту,данематучаидасмобезбрижни.Али,каошторекох,
изалеђасерадилосвашта,па је једненоћидошланека
екипаисвенаспремлатила.Смогаосамснагедасепожа
лимИвици,накончегајеонплануоиосуђујућипоступак
обећаодаћетоказнити.Пребациомејеиз„шестице“коју
супрогласилизлогласномикажњеничкому„четворку“,
достамирнијомодпосјетабатинаша.Тунасјебилосамо
петупочетку:МилкоГолоизГабелекодЧапљине,Неђо
Андрић,СтипеКришто(Хрватпреступник),РобертЋе
лоПуљић(Хрват,лоповпреступник)изЧапљинеија,а
каснијесебројповећаваодоопштегужве.

Док смо у њој били само ми, што је веома кратко
вријеме,важилајекаозаштићена,аликадасенапунила,
многи батинаши тонису уважавали, па семука време
номвраћала.Ипак,уовојћелијисамсепрвипутнајео
иодспаваоцијелуноћ.ОвисанамапритворениХрвати
суималинетохране,пасмоторавномјернодијелилии
остављализадругипут,апонекадбииИвицаубациоко
јушнитухљебавишенеголинамприпада.Дањумијеу
овојћелијибилобољенегонекимдругимлогорашима,а
ноћје,штокажу,свачија.Акобинасслучајноиобишли
садегенеком,нијенамбилосвеједно.Каопрво,кадачује
модабатинашиупадајуузатворимискачемо,узнемира
вамосеиишчекујемокадаћемодоћинаред.Каодруго,



ДрагоДамјанац

120

нијенамсвеједнокадапореднасчујемокакотукујадне
логораше,ајошјезивијеслушатијаукеистењањенаших
сапатника.Повременобинавраћалиикоднас,илибипо
некогапрозиваливани.

ОдкакојеИвицапреузеокомандунадзатвором,по
данубисвефункционисалокакојеипрописано.Затосам
стекао утисак да се ове ноћне туче раде кријући.Нису
многопутаулазилипоћелијама,негосунајчешћепро
зиваливанипојединцеилигрупупопетзаробљеника.А
дабитобилокријућиитихо,онибијадницимагурали
комадкрпеуустадасенечујејаукивриштање.Такосу
једнутеистукрпукористилибезбројпута,приликомба
тињањачитавегрупелогораша.Крпајебиланатопљена
крвљу,пљувачком,баламаигнојем,иишлајеизједних
устаудруга.Кадабизадовољилисвојесилеџијство,бати
нашибилогорнапушталинегдјеизапоноћи.

Ујутрубидежурниполицајацобилазиоћелијегледа
јућикакологорашиизгледају,пакадабиугледаонекога
самодрицом,тражиоједакажештамуседогодило.Мо
дричавијемораоодговоритидајепаосакреветаилида
сеудариоодврата,наштојенаговоренодстранебатина
шаупретходнојноћи,заштоовајсигурнозна,самохоће
дапровјеридалијеовајнаучиолекцију.Етодиректноги
одговорноглица.Онјекривацштојепустиоунутраба
тинашесаулицеиизкафане,амождаихјечакинаручио
исамутучиучествовао.
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ПОСЈЕТАПРЕДСТАВНИКА
МЕЂУНАРОДНОГКОМИТЕТА

ЦРВЕНОГКРСТА

Великурадостинадузаспас,илирегистрованитраг
замојетијело,акоовдеумрем,осјетиосамкаданасјепо
сјетио представник Међународног Црвеног Крста. Све
мукесамнатренутакзаборавио.Регистровалисумекао
исвеостале,итојезанаснанекиначинбиотрагспасе
ња,јерсепомеђународномправудаљемораводитиеви
денција, макар и омртвом човјеку.Изненада смопрви
путмоглиипорукепородиципослати.

Околинусрцамијезагријаланадаће,можда,овело
горашкемукепрестатиидаћусеускоросапородицом
састати.Доксамимписаопоруку,чиниломисекаода
самбиосањима.Прострујала јекрозменерадост због
тогпрвог„контакта“сањима,дасазнајудасамживигдје
сеналазим.Такосаммислио,алиустваритаконијеби
ло.Ониовупорукуникаданисудобили,такоданисуни
радостосјетили.

Овапосјетаирегистрацијајебила25.маја.Преводи
лацуслужбиЦрвеногкрстајебилаједнаженаизСплита.
КадабипредставникМеђународногкомитетаналогора
шимапримијетиомодрицеиожиљке,питаобиихода
клеимто,аовибиодговаралидасутопоследицетучеи
тортуре.Трудилисмоседаразгрнемоодјећуидамупо
кажемоштовишеожиљакаодусташкогбатињања.Неке
усташкепоступкесмоописалиииспричали,алинисмо
сигурнидаихјеСплићанкавјеродостојнопревела.Нај
бољипознавалаценглескогињемачкогјезикамеђунама
јебиоНеђоАндрић,ион је тврдиодапреводнијебио
коректан.
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КадасулогорнапустилипредставнициМеђународ
ногцрвеног крста, услиједили су осветничкипоступци
затворскихстражараиполицајаца.Љутиштосмооткри
лињиховамалтретирањаизлочиначкерадње,почелису
настућиитерорисати,јаснонамдајућидознањаразлог
њихових поступака. А нико од њих није присуствовао
посјетипомеђународномпропису.Потомесамсеувје
риодаимјеоваХрватицапреводилацсвеиспричала,те
дасусвепорукепрочиталиимногеуништили,чијиса
држајимсенијесвиђао.Имеђународнипредставницису
пристрасни,уштосамсеувјерионеколикопутакасније,
јерсењиховомпојавомништанијепромијенило.

Најбољу корист, и вјероватноживотни спас, имали
суЦрногорци.ПослужилисусеЊегошевоммудрошћуи
памети,пасуседосјетилипорукечијасесадржинасви
дјелаонимаштосуконтролисалисадржајепорука.Поче
тактепорукејегласиоотприликеовако:

„Драгимоји!
Мисмосвидоброиздраво,иовамонамјевеомали

јепо.Немојте мислити да су ово окорјеле „усташе“ као
онеизДругогсвјетскограта,овосудивниљудиидобро
наспазе…“

Одтогаданасуималисасвимдругачијитретман.Не
коодњихових једошаоућелијупружиоимрукуиче
ститао,обећавшидаихвишениконесмијепипнути.То
пипнутинијебашиспоштовано,алисуонинаиниција
тивуВељеЈовановићаспасилисебиживот.Иначе,дасу
надњиманастављенеонакветучеитортуре,сигурноне
биникададочекалислободу.АовисуЦрногорцеживе
дерали,малоих јеразмијењених.Наратиштусусенај
вишењихбојалиикадабичулиданападајуЦрногорци,
онибисераштркалииповлачили,умирућиодстраха.А
кадаседочепајунекоганаовакавначин,ондаганеоста
вљајуживог.

Осталакористодовепосјетејебилаоловказаписа
њеипоједанбицзабријање.Такосамнакутијизацига
ретенаправиокалендар,иодтадасампратиодатумеи
дане.Свебицевесмосакупилинаједномјесто,асвисмо
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себријалиса једним.Такосморазвлачилињиховуупо
требу,настојећиданамдужетрају,адамичестобудемо
обријани.Утврдилисморедоследбријањапремајачини
браде.Јасампоредубиотрећи,амладићисаријеткоми
меканомбрадомпоследњи.Бријањенамјеумањилому
ке, јер суџелатибиливише агресивнинабраду, увијек
говорећи:видионога,сигурнојечетникдокимабраду!

Будућидасамимаоцрнуи јакубраду,доживљавао
саммного проблема од тортураша који су долазили да
се„испразне“налогорашима.Хваталисумезабрадуи
чупали,пријетећидаћеменожемобријати.Брадаихје
највишепривлачила,пасунабрадатенајвишеијуриша
ли.Затосамсетрудиодамибраданебудедужинедасе
можерукомприхватити,пасамсебријаосвакичетврти
илипетидан.Забријањенисмоималиникаквихуслова.
Тосморадилинакантизапишање,аводукористилииз
флашазапиће.Ималисмо једноџепноогледалцеини
штавише.Уданебријањабиостајалибезводезапиће.
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БРАТСКЕСУЗЕ

ПетогдананаконпосјетепредставникаМеђународ
ногЦрвеногКрстаулогорје,изШвајцарске,дошаоФеј
зовбратЗеноРастодер.Посјетајетрајалавеомакратко,а
онјевозиотоликодуго,дојурившисасвојимаутомоби
лом.Тајсусретје,какомијеиспричаоФејзо,биовеома
дирљив.Загрлилисусеиодсрећеобојицаплакалилију
ћисузе.ИсамјебиочланМеђународногЦрвеногКрстаи
контактомсакомандомлогорапокушаоједагаизвуче.У
томенијеуспио,алисумууповјерењуреклидаће6.јуна
битиразмјена.ОбећаојеФејзидаћетадаопетдоћиида
ћегапослијеразмјеневодитиуШвајцарску.

Живјелисмозатајдан,одбројавајућиданеисате.А
онијошспоријетеку.Одтогтренуткавријемекаода је
стало.Питаосамсе:коликоједалекослободаисхватио
дајевеомадалекодалекокаодуга.

ДосадноишчекивањеразбиојеИвицаодређујућинас
закречењелогорскихћелија.Питаомеједализнамна
правитисмјесузакречењеидаодаберемјошдвојицуза
тајрад.Пристаосам,јерразмутитихидратисаникречу
буретусаводомнијеникаквамудрост.МилкоГолојемај
стородтогазаната,иузелисмоФејзусасобом.Билисмо
уистојћелијиискупаодлазилинарад.

Нисамбашбиоспособанзарад,алиодовогајеби
локористизбогразбијањадосадеимогућностикретања.
Ногесупочеледадрвенеидасекоче,акољенаокоштава
ју,пајеовокретањедобродошло.Најзначајнијукористу
томпослуоствариосамдоносећиводузапотапањекре
ча.Уједномтренуткусамсе,одлазећиповоду,успјешно
заклонио,скинуоулојенеиодпрљавштинеукоченегаће,
бациоих,опраосеиумио,првипутнаконпедесетдана.
Међукрпамазабрисањечетаканашаосамједневојничке
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дугегаће.Комадићемстакласамимоткинуоногавицеи
таконаправиократке.Билесудрпавепасуихлогораши
назвали„тарзанке“.Уњимасамиразмијењен.

Окречилисмосвећелијеизавршилипосао.Дошаоје
итајдугоишчекивани6.јун.

ИстогданаинавријемепојавиосеФејзовбратЗено.
Утокупоследњихседамданапревалиојетоликипутали
узалуд.Размјененијебило.Уговоренаразмјенасетреба
лаобавитиопетсаКнинскимкорпусомуЖитнићу.

Унашимглавамајепреовладаоочај.Свејеизгубље
но.Каода сунаммаљевипалина главе.Изгубили смо
свакунаду.Тимгорештосмокријућииутајностиин
формацију пренијели и осталим логорашима. Цијелим
логоромјезавладалатугаижал.

ЗеносевратиоуШвајцарскунеобављенапосла.Ипак,
одњеговепоследњепосјете свиунашојћелији суима
ликористи,нарочитоФејзо.Онједониоједнуколичину
хранегдјејебилохљеба,саламеијабука.Фејзојесвима
понешто подијелио и то је био прави празник за наше
стомаке.Првивитамининакон толиковремена, а хљеб
меканкаоторта.Билојетоправоокрепљењезаисцрпље
нииослабљениорганизам.

Јабукусамјеосаправимуживањем.Мислимдасам
одтогтренутказауставиопропадањеорганизма.Заиста
самсеосвјежио,јабукајеповратилалучењепљувачкеи
послетогасамсталноосјећаопотребузајелом.

Биојетопедесетитрећиданодмоментазаробљава
ња.Акосамстварнозауставиопропадање,ондасеможе
констатоватидасамдотогмоментадневногубиопреко
600граматјелеснетежине.Наданзаробљавањасамимао
105килограмааувријемеразмјене73кг,штојеразлика
од32килограма.

СтражарисусепремаФејзизнатнопромијенили.У
почеткусугачешћеизводиливаниисањима јесједио
докасноуноћ.Наконнеколикоданапостао јекључар.
Наједнојвеликојалкисубилисвикључевиодкатанаца,
ионјеизјутраотвараоћелијскавратазапотребемокре
ња,задоручак,ручакикадасунамнашимладивојници
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дотуралиследовањеводе.Затимједобиоиобукаоњихо
вууниформу.ПричалосеишушкалокакојетадаФејзин
брат некоме уЉубушком дао 200 хиљада швајцарских
франака(илиД.марака)нарачунпомоћи,азаФејзино
избављење.

Уовуинформацијунисамсигураннитисамјеикада
провјеравао,штоје,можда,имогуће,јерјеЗеночланМе
ђународногЦрвеногКрста,ауШвајцарскојихимаоко50
члановапородицеиродбине.Јакјењиховлоби.Томиније
сметало.Одтогасамија,каоисвидруги,имаокористи.
Понекадбинамубациопарчехљебаиликонзервуиса
општиоизвјеснеинформације.Такођебинекадаубацио
стареновинекојесуњиховистражарипрочитали,амиу
ћелијидијелилинастраницепапотомразмјењивали.

Слободносмогамоглиупитатизаодлазакуклозет,
пабинамтимеонакантаућелијибиламногочистијаи
мањесмосмрадаудисали.

СјећамсеипрвеФејзовеуслугепоњеговомдобива
њуфункцијекључара.ВећсеувеликосмрачилоиФејзоје
наједномпрозоруполицијскогдијелазградеугледаопар
чехљеба.Зграбиогајеизовнућимеубациокрозпрозор.
Јасаммислиодасешалиидамегађакаменом.Тајхљеб
јеибиотоликотврд.Никоменисаммогаоодломитипар
чедаудијелим.Воденамјенестало,паганисаммогаони
наквасити.Некакогаразвалисмонанеколикопарчићаи
такосмотајхљебгрицкалидокасноуноћ.Сјутраданми
Фејзоречедајетајхљебондјестајаоседамдана.

Од повремено добијених новина најчешће су биле:
„Глобус“и„СлободнаДалмација“.Читаосамизвјештаје
саратиштауМостаруисхватиодасутобилеобичнеиз
мишљотинеилажи.Отим„догађајима“суписалидопи
снициизМостара:ЏевадКолукџијаиИзудинШаховић.
Поњиховимнаводима,тамојесвепорушеноиникони
јеостаожив.Намјестимагдјесупогинуладваилитри
српскаборца,онисуизвјештавалидаихјепогинулона
стотине.У једнимновинама сампрочитао да је српски
градићНевесињепотпуноспаљенидаНевесињцибјеже
премаНикшићууЦрнуГору.Истотако суизвјештава
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лидакрозТребињемаршираХрватскавојска.Каснијом
провјеромовихинформацијасазнаосамдаодовогани
кадаништанијебило.

Кад је таквим информацијама „храњен“ сопстве
нинарод,штаотомедамислелогорашикојисувећдва
мјесецаизолованиодстварности.Сличнепричесамчуо
крозпрозорурасправиполицајацаистражара.Примао
сам их са резервом, а када то потврде професионалци
преконовинау званичнимизвјештајима, онда се треба
замислити.

Једна од прислушкиваних расправа је била борба у
БијеломПољукодМостара.Једандискунтанткажедаје
натоммјеступогинулостотинуСрба.Другитврдидаје
самоокоседамдесет,атрећипобијаобојицуидаје„зва
ничну“ информацију да их је погинуло тачно двјеста и
двадесет.

Тамоимамнајвишеродбинеимногопријатељаипо
знаника,некадашњекомшије.Наосновуњиховогкази
вањапомислиосамданиконијеостаожив.Тамоми је
избјеглаженасадјецом.

Једномприликомсамчуокакосенеки„храбри“бо
рацхвалиполицајцимадајебиоуТребињу,уцентругра
данараскрсницикојурегулишусемафори.

Лагалису,значи,исебеисвоје,посебнонас.Занеке
њиховеприченисунимоглизнатидаихмичујемо,јерје
самонашаћелијаималапрозорчићнастранигдјесуони
боравили,ањиховигласовисусеодбијалиодзидиназа
твора,једвадопирућидонас.

Некадасунасјавноиубједљивокљукалиразнимдез
информацијама,понекадтакоубједљиводасмоимдје
лимично и вјеровали.Причали су нам како нашнарод
скапаваодглади,тедазатвореникеразмјењујузаврећу
брашна,самодабипреживјели.Говорилисунамдасмо
сретништосмоовдјеиданамјемногобоље,теданеиде
монаразмјенујерћемотамогладовати.Тврдилисудаће
насодмахпоразмјенипослатинаратиште,аонекојито
одбију одмахстријељају.Доксунашибилиналијевој
обалиријекеНеретвеубјеђивалисунасданасвакојбан



ДрагоДамјанац

128

деривисипоједанСрбин,кажњенодсрпскестранезбог
непослушностииодбијањанаредбе.Једаннамјеиспри
чаокакојевидиодесетобјешениходНародногПозори
штадоробнекуће„Развитак“.

Збогтаквихинформацијасмопадалиудилеме,незна
јућидалијестварноистинаилине.Мождасератнимви
хоромсвеизмијенило.Амноготогасе,покаснијемсазна
њу,иизмијенило,зашто,минисмонизнали.Домомента
размјененисмозналидасе19.мајаЈугословенскаНародна
АрмијаповукласапростораБоснеиХерцеговине,дасу
одпреосталихрепубликаЈугославијеСрбијаиЦрнаГора
формираленовуЈугославију,дајеформиранаСрпскаВој
ска,дасепромијанионовац,дасусеизмијењаливодећи
политичариикомандникадрови…Нисмозналинизајед
нузначајнупромјену,нитисмообилочемуинформисани.
Итосубилеспецифичнеметодемучења.
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КРАТКАРАДОСТ

Радостнакратко,адубокоразочарањесмодоживје
ли17.јуна.БилаједоговоренаразмјенанабродууЦав
тату,исподДубровника.На списку заразмјену субила
само24младазаробљенавојникауЧапљиниинассед
морицаприпадникаЈНА.Затуприликусунамобезби
једилидасеокупамоиобријемо,пасунассвеипоједи
начноусликали.Читавуноћнисамокасклопио,чекајући
сванућемојновирођендан.Вјероваосамдасемукама
примичекрај.Данјеосвануо,аменисесмркло.Ништаод
размјене.Горчинамијеиспуниламозакитијело.Тугасе
знатнопојачала,јерсамумислимавећбиосапородицом.
Дајеразмјенауспјешнообављена,упородицубихстигао
управовријемедапрославимостаријемсинуМиодрагу
десетирођендан,онакокакосмотозамислили.Билајето
првадеценијаизанасјетонештоспецифичнијеуодносу
надосадашњерођендане,тебигаисвечанијеипросла
вили.Међутим,тога25.јунаумалодамисрцепрепукне.
Изгубиосамосјећајзастварностисвакуконтролу.Поло
жилисуменамојемјестоимојисапатницисумемаси
рали.Умивалисумеводом,раскопчаликошуљуимахали
некимкартономдаимамвишеваздуха.Лежаосамдуго
натоммјестуитексјутраданустао.

Опетсунассустигленоћипрепунеужаса.Тортуресу
сенаставиле,нарочитопослијенеуспјелеразмјене.Ина
че,ониувијекиусвакомлогорупредразмјенупрестану
тућидасемодрицемањевиде,пачакдајуинекеспеци
јалнекремекоје,можда,боксерикористедамодрицешто
бржеизлапе.Аакоумеђувременунемазаговоренараз
мјена,ондабијунаслободно.

Никада није било неког сталног броја логораша ни
распоредапоћелијама.Честосунастумбалиипребаци
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валиизједнеудругућелију,укојимајебиловеоматије
сно.

***

Примијетиосамдаућелијибројједаннеманикоза
творен.Билајепразнасобзиромдајенајвишепорушена
одоногавионскогбомбардовања.Осталајебезплафона
ицријепаизнадње.Искористиосамједномприликуда
упитамИвицуштојеонапразна,амисеоволикозбијамо
уосталимћелијама.Одговориомиједанесмијеникога
тамодржатијерсупогодниусловизабјежање.Јасамму
наторекаодабиједанбројлогорашамогаобититу,ада
гарантујемданиконећепобјећи јернемакуда.Мисмо
билиусмбвојничкимуниформамаЈНАинаулициили
билогдјенамнебибилоспасаниживота.Околоградасу
барикадеимитраљескагнијезда,имјештанинасразгули
шеузатвору,камолинебиданасухватенаулици,илина
некомдругомземљишту.Ишчекивалисмоиразмјену,па
смомутопредочили.

Стекаојеповјерењеинасдесетјепрешлоу„једини
цу“наконпоправкекровнеконструкције.

Упрвихнеколикодананаконпребацивањабилонам
је много љепше него у осталим ћелијама. Постојале су
двијезначајнепредности,атоједасмоималивишечи
стогваздухајерјесмрадодлазиоупоткровље.Другава
жначињеницаједасусевратаћелијеналазиласастране,
панаскрозшпијункуниконијемогаовидјети,каоштоје
тослучајкодосталихћелијагдјејесамаћелијапродуже
такврата.И„посјетиоци“логорасузналидајеонапра
знапанисуималинавикууњунавраћати.Мибисепота
квомдоласкуушутилиионисумислилидаунутранема
нико,авидјетинаснисумогли.

Такосемоје,иовихосталихсапатника,преласкому
јединицу,малтретирањеуизвјеснојмјеридобросмањи
лоинакрајузавршило.

Осталисусамофизичкипослови,којисуупочетку
билитешкииодстражараприличнонепријатни.Акоће
моутометражитикористи,ондајејединаташтосмосе
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гибалиивријемејебржепролазило.Првирадниданису
билинепријатнизбогодносастражарапреманама.Гру
босунасизгонилиизћелија,нисудалидагледамооколо,
нисудалидапредахнемонидасједнемо.Сталносунас
гонилидарадимоузпријетњудаћеударатиаконебуде
моживљи.Нијелакозакуцаватилетвепоплафонучитав
дансарукамаизнадсебе,азадоручакиматичајимарме
ладусашнитомхљеба.

Ноћи су се продужавале уз трзање и стрепњу. Још
увијек су прозивали појединце, изводили их напоље и
тукли.Уустасуимнабијаликрпедањиховијауцинедо
пирудодежурнихлица укоманди.Из „јединице“нису
никогапрозивали,алијебилојезивослушатипригушено
стењањеијаукањемученикакојесутуклисвимисвачим:
ногама,шакама,летвама,држалицама,кабловима,пали
цама…Прозорнашећелијејебионазидуузкојисуих
прислањали,па јеизгледалокаодаихбијупреднашим
очима.Често сам чуо како се договарају кога ће следе
ћегизвести,што значида јеполицајацкоји је тадабио
насмјениконтролисаоситуацију.Могаојеодобритиили
забранититучу.Такосамнеколикопутачуодаспомињу
имене,алименисуизводили.

Премлаћенилогорашибипоповраткуједвадотету
ралидоћелије,аујутрубисе једванасађивалинаноге.
Некисуостајалиибездоручканемогавшиустати.При
ликомчишћењакруганаишлибинакомадедрвета,ка
блове,летве…Свебитопобацалиуконтејнерзасмеће
јерзнамодасутобатинашкесправе,падаихсеослобо
димо.Алиследећеноћибатинаширадеисто,азасправе
сусеснашли.Једанкомадкабласмонеколикопутабаца
ли,асутрадангапоновоналазили,итаконеколикодана,
сведокмуједномнеконијестаоукрај.
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ЛИСТАГОРОПАДНИХМУЧИТЕЉА
ИЗСАСТАВАПОЛИЦИЈСКИХСНАГА

Најгориполицајци,којисуутовријемебилираспо
ређенипосмјенамакаологорскистражари,билису:

ИванНосић, високи снажанполицајац,малодуже
коврџавекосеипискавоггласа,штојеодударалоодње
говеконструкције.Мислимдајенештостудирао,илије
већзавршио.Немилосрднојерастураологораше,наро
читоупрвимданима.Утокуиспитивањалогорашазада
ваојетешкеударцекаопомоћбезбједњацимауизнуђи
вањуизјаве.Кадајеприликоммогаиспитивањасазнаода
мијеумроотац,сталномепосленагониодапјевамњему
омиљенеусташкепјесме,итодајазапочињемпјесму.То
нијехришћански.Биојенемилосрданикрволочан,неу
мољиваздушануширењуусташкепропаганде.

НедоМатић,каратиста,мислимдајеносилаццрног
појаса, набијен, осредњег раста и хладног погледа.Уда
раојеподмукло,примјењујућикаратезахватекоједота
данигдјенијемогаоиспробати.Урукамајеувијекимао
краткубујелупалицу.КоликојемрзиоСрбе,нијетребало
вагати,јерјемрзиоиХрватекојимунисубилиповољи.
ИстојетретираоисвогазетакојијеизбјегаоизМостара
иизбјегаваовојнуобавезуиекстремствокаоштојекод
њега.Логорашићењеговеударцедугопамтити.Директ
но јеодговоран за смртНедјељкаМилутиновићаиНе
даЗеленакојисуодњеговихиСалкановићевихудараца
подлегли.

Стипе, коменисам запамтиопрезиме, високи дуго
косиполицајац, бијашемеђунајекстремнијимулогору.
Тукао је неуморноинеумољиво.Уноћним смјенама је
доводиосвојекомпањонеизкафанадасеиживљавајунад
немоћнимлогорашима.Иувријемекадајебилозабрање



Биосамхрватскизаточеник

133

ноулазититрећимлицимаулогор,онихјепуштаокри
јућиизаговараомакљажу.Некистражарисупоштовали
прописеиуњиховојсмјенибивладаоредимир,акадаје
Стипенасмјени,тобибиопразникзапритворенењихове
преступнике.Стипебиихноћупуштаоизсвојихћелија,
аонибиоргијалидозоретукућилогорашеиопетчека
јућињеговусмјену.Утокуњеговогдежурствалогораши
нисуималимираниминуту.Наслађиваосетимедалого
рашузадаштонезгоднијиударац,уживајућиумучењуод
помрчинедорујнезоре.Логорашисуилиударани,или
остатаквременапроводилинаногамапјевајући,мјаука
јући,ревајући,лајући…–свепоњеговојнаредби.

Бобан,чијеиметакођенезнам,нијевисокалијепо
широк.Ионјеутовријеменосиомалодужукосукаои
већинаполицајацаизтогакраја.Изгледадасузадржали
фризуреизмодеседамдесетихгодина.ИБобанјевелики
екстремистаинационалиста.Тукао јесталноинаређи
ваодругимадатуку,нарочитоупрвимданима.Брани
славКанлићје,мислим,одњегадобионадимак„генерал“
ионмујенаређиваодатучеишамараосталелогораше.
Поњеговојнаредбисамијабио„чашћен“зарођендан,
каоизаосталетуче.Иакомунезнамиме,презимемуго
воридајеиз„познате“хрватскепородице.

АнтеШуњић јеплавокос,скорориђ,саизражајним
очима.РатгајезатекаоуСарајеву,ушколизаунутрашње
пословенаГрбавици.СталнојебиоудруштвуНедеМа
тића,пасеипонашаокаоон.

МатеБегић,црнокосиполицајацсакрештавимгласом.
КосамујеправаизачешљанаустранукаокодХитлера.
Мучењеипонижавањелогорашамујебиладушевнахрана.
Тукаојебезосјећајно,малтретираоипонижаваонеописи
во.Ноћубисвилогорашипрепознавалињеговкрештави
гласкојијебиоврлоспецифичануодносунадругебоје
гласова.Наменесеокомиоодоногтренуткакадајепри
ликоммогаиспитивањасазнаодасамкапетанпочину.Из
јутра,чимсване,изводиобимедачистимдвориште.Тоје
радиоувијеккадајеоннасмјенидабимепонизиоцинич
номепрозивајућипочину.Апонижењејебилоогромно,
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јерсаммораоходатичетвороношкеиустимасакупљати
пикавце.Наређиваоједасвеморампокупитиуустаашто
неможестатиуустадагутам.Упрошлом,комунистичком
систему,обраћањедругојособијебилоса„друже“,асадаје
„господине“.Онјецвјетаокадамутокажемипонеколико
путамејенагониодамусенатајначинобраћам.Акоби
изјутраприсуствоваоподјелидоручка,када јадођемна
реддапримимчајидругоштобијошбило,онбисипао,
илибинаређиваоономекоторади,самопаркапичаја.
Докјанагнемпорцијуууста,најезикубиосјетиосамокап
чаја.Редовномејепрозиваодачистимклозет,износим
смеће,перемсуђе…Изводиомејенаградскучесмупреко
путалогора,поредкојесупролазилимјештани.Одмахби
сеокупили,прилазилиипојављујусекандидатизатучу,
чакизаскалпирање.Матесесклониоукрајисамопосма
траодивљачкапонашањаииживљавања,одобравајућии
охрабрујућипоступкесрбомрзаца.Свиокупљенисубили
веомамладиинијебилостаријиходтридесетакгодина,а
такосузадојенимржњом.

Крешо Михаљевић, један од полицајаца и стража
раулогорукогасупрозвалиЧупо.Ион је једноврије
меносиодужукосу,апоштомујеонажутаиковрџава,
изгледаојекаопрашко.Дрзникјебиомајмунскефаце,а
ипамети.Вјероватноинеманекостручнообразовањеи
мислимда јеживиосамосамајкомунекомнасељукод
Љубушког.Имаојеплантажујабука.Нијепроблемобра
зовањаимјестаживљења,негојепроблемуљудскости.
Неписменисељацикојиживеузабаченимселимасунај
поштеније,најдуховнијеинајљудскијеособе.Проблемје
утомештоје„чупо“добиофункцијудавладанаднемоћ
нимиобесправљенимљудима.Онсезамишљаосиломи
владаром,амисмозањегабилипотлаченараја.Комотно
се зањегаможерећида јеприглупиневаспитан, а та
квисузанаснајгори.Вишејеуживаоуословљавањуса
„господине“одсамогМатеБегића,вјерујућидаједошло
вријемедаионпостанегосподин.Каоиостали,волиоје
попити,пакаданасмјенудођеуприпитомстању,мржња
сеповећава,пабатинеитортyрапостајунеподношљиве.
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Ионједоводиоинаручиваосвојепајташепасузаједно
туклилогораше.Кадаупадајуућелију,онбипровинциј
скимнарјечјемнаређиваодасвистанемоуз„дувар“,па
биондаодређиваопопеторицудаизађуваниузнаредбу
„издиривани!“Тукаобисведокмунеизбијезнојначело
ипјенанауста.Кадабињеговортакнекоганештоупи
тао,онбисељутиоинатореаговаоговорећиданикога
ништанепита,негосамодатучештожешћедокгадржи
бијес.Крешојеимаовеомагрубенаступе,чакиуврије
мекадасутортуресмањенеизваничнопрестале.Сваки
путкадајеоннасмјенипрегледаобимањеркусахраном
заручакиизњебивадиомесоиузимаоједнуколичину
хљеба,јавноговорећидајебољедатопоједуњеговесви
њенего„четници“.Текпредсамуразмјенујенекакосум
њичавоинепријатељскирасположенопочеодолазитина
вратапричајућинекеглупоñнеистинитеприче.

Пивац(именезнам)уполицијскојпоставинајстари
ји,односнојединистаријичовјекуполицији.Имаојебр
кове.Невеликрастом,авеликиотров.Дрзакјеиубојит.
Тукаојеизлостављаоидањуиноћу.Онјебионасмјени
кадасумедовезлиуЉубушкиивеомадрскоигрубоме
је испитиваои спровео доћелије уз ударцеи завртање
руку.Дајеонодлучивао,свебинаспобиоиујамубацио.
Мучиојеималтретираодобесвијести.Нијеобраћаопа
жњунастарије,болесне,изнемогле…ПеткаДамјанцаје
непресталнотукаотриданаитриноћисазахтевомдаму
признаодаклемупушкакојусу,какојеговорио,прона
шлиуњеговој кућиприликомпретреса.Било је језиво
слушатистаријегиоболелогчовјекакакосатимаисати
маплаче, јечи, стењеимоли запрекидбатињања.Али,
изгледадагајетојошвишеинспирисалоидаваломусна
гу.Штојежртваулошијемстању,онјетименадахнутији
идајемупосебнуснагуивољудајошвишезадајемуке.

Бранко Ереш, нешто млађи од осталих полицајаца,
средњег раста. За разлику од осталих био је накратко
ошишан,скоронаћелаво,ијединијеонносиоцрвенубе
ретку.Дали јехтјеодасепокажеда је специјалац,или
случајно,не знам.Нештокасније једошаонаслужбу,у
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вријемекадасмомислилидасутортуресмањене.Можда
бибилотакодаонниједошао,алипоштосеоннијеза
довољиомукаманемоћних,онјетортурепродужиодок
се није задовољио и издувао. Није се могао помирити
сатимпрописомдасезатвореницинемуче,па јестал
ноинсистираонатомеихушкаоосталедамусепридру
же.Проналазиојепутевеимогућностидаидаљедјелује.
Приликомобављањанекихпословаукругунијенамдао
окаотворитинистати,негонасјегониоузударцедара
димокаоробови.Ујутрубипишаоуказансачајемкоји
сунамдоносилизадоручак.Потаквимпоступцимаипо
нашањувидјелоседајеокорјелиекстремиста.

Великиекстремистаикрволокбиојеињиховпритво
реник,преступникАхметСалкановић,родомизЖиви
ницакодТузле.ОжењенјеизВишићакодЧапљине,гдје
јеиживиопредрат.Повисок,плавокоситридесетогоди
шњак,доброразвијенипунживота.Бошњачка„памет“
ганијеометалаунамјерамадарадиштахоће.Заштојеи
какодоспиоузатвор,тонезнам,алипретпостављамдаје
збогнекевеликегрешке.Дјеловаојенадругимтеренима
иоњеговимзлодјелимаћеговоритинекидругилогора
ши,аједнаодтаквихпричаједајесасвојомкрвавомбра
тијомвезиваожртвузадаскукојусупотомисправљалии
прислањалиузазид.Оснивалибитакмичењекоћебли
жепогодитиножемилиизпиштољапуцатипоредсамог
тијелажртве.Послијетогабинесрећникаостављалина
вреломњетномданудопредвече,кадабидаскуобарали.
Жртвападалицемоземљуиломиносивилицусазуби
ма.Кажудајебилослучајевадажртвасадаскомзаврши
уријециНеретви.

Некаквуказну,илипритвордоиспитивања,издржа
ваојеунашојћелији.Ноћусугастражарипушталивани,
аонјеупадаоудругећелијеимлатиозатворенике.Том
приликомбинавлачиопластичнукесунаглавудагаовине
бипрепознали.Ућелијубисевраћаопредсамузорутре
сућирукеодумора.Сјеобинасвојемјестоимасираоруке
говорећидасумуутрнулеодзамахивањаиударања.
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Некистражариганебипушталивани,пабибионер
возаниузнемирен,једвачекајућисмјенуонихкојимуто
одобравају.НарочитосерадоваоСтиписакојимсеспри
јатељиоискупадјеловаоуноћноморгијању.ЗасмртНе
дјељкаМилутиновићаиНедаЗелен,требаАхметакри
вити,јерјескупасалогорскимстражаримаовудвојицу
несрећникатукаодоиздисаја.

Такођеунашојћелијијебиоиједанлоповпреступ
никизЈајца,којијевећинуживотапровеоузатвору.Био
јесавизломљениискривљен,пасмогатајноизмеђусебе
звалиКривошија.Вратмусеискривио,ауногамајеимао
металнешипке. Познати је лопов и вјероватно се опет
огријешиоозакон,акочакнекоганијеиубио.

Овосунајекстремнијиполицајцистражариулогору,
мадаихјебилојош,чијаименанисамзапамтио,нарочи
тоименаонихкојесудоводили,наручивали,иликојису
самовољнодолазилиулогордазлостављајуљуде.

Заразликуодусташкинастројенихполицајаца,било
јеионихштосусвојпосаоидужносткоректноиљуд
скиобављали,каоионихштосубилистрогиалиипак
толерантни.Нисуникогасуровоигрубозлостављалии
тукли.Имаиједанбројонихкојиникоганисунипрстом
дирнули.Такветребапамтитиизахвалитиимсенаљуд
скомпонашањуитолеранцији.

Добрицајемало,алијевриједноспоменутиих.Пре
тежно у логорашким изјавама ова имена људи остану
анонимна, увијек из оправдања да се не би компроми
товали,то јестданебиималипроблемаодсвојих.Ми
шљењасамдауправотребаспоменутиоведобрељуде,
итоподвућињиховаименамасномбојом,јернебитре
балииматипроблемадобри,неголошимомци.Некасе
онисвирепиикрволочниманијацињихстиде,акоимају
ималосавјести,азадобропонашањесеникоменеможе
приговарати.

Станко Параџик, родом из Хумца код Љубушког,
средњеграстаистароснедобиод25до30година,жуто
црвенкастекосе.Чинимиседамујеотацбиовојнолице,
мајорЈНА.Кадабионбионасмјени,абиојезаповијед
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никсмјене,мибисмобилимирниитаноћбинамбила
загарантованадаћемо јебезузнемиравањапровести, а
тимеинаспаватисе.Кључевеодћелије јесамоонимао
иникомеихнебипредавао.Упочетнимтортурамаби
отвараоћелијегостимаирадозналцима,алиузнапоме
нудамогугледати,питати,причатиштахоће,самодане
смијуникогадирати.Каснијејеитоодбацио,пасу„по
сјете“добросмањене.Редовнонас јеснадбијеваоводом
иизводиоуклозетодмахподоласкунајутарњусмјену.
Укаснијимвременима,кадасуполицајциималиобавезу
натеренуипрвојлинијиратишта,Станкобисесасвима
поздравио,каоштобитоисторадиоипоповратку.Ве
омакултураникоректанмомак.Великомухвалазадо
бропонашање,савјест,дисциплинуипрофесионализам
упослу.

Наконразмјене,уБилећисаммуупознаоњеговусе
струкојасеудалазаСрбинауДубровник,пасамужом
избјеглауБилећу.Њенапрваинформацијаобратууне
згоднаратнавременабилајеуправоодмене,атакото
плаизахвалнадајебиласретнаштоиматаквогабрата
имислимдајујетозадовољстводржалосвевремедокје
жељноочекиваладасесретнесањим.

КрешоМедић,сајџијаизЧапљине,рођенуоколини.
Висок,дебео,крупан.Поконструкцијијеизгледаоправи
див,идајезликовацмогаонасјеузубиманосити.Аон
јетакомиранитихенарави.Зато јеваљдаисајџија јер
јесталожен.Никаданиједноглогорашанијеудариони
тинанекиначинмуодмогао,негојегледаодапомогне.
Приликомпокривањацријепомзатворскогкровапосле
авиобомбардовања,говориоједаполакододавамоједан
другомцрепове,инакровспремаосамоонекојисуси
гурнидагоремогустајатиирадити.Знаоједаминисмо
ратнизлочинци,пајеговориодазбогтоганикоганеби
нидирнуо,аакобивећнекогатукао,ондаби,каже,тукао
онењиховепреступнике,лоповеиубице.Томприликом
једонионештохране,оноликоколикојеустражарина
шао,иподијелионам,акадајевидиодаузимамокома
дићестаклазастругањеноктију,дониојеодкућенокта
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рицу,тесмосвиоткинулиноктеипозавршеткусмјене
вратилиноктарицу.

Хвалаиг.Медићузадоброчинствоиљудскост.
ЗоранСолин,полицајацуслужби„поправилуслу

жбе“.Свеуљудскомдухуиосјећајно.Показаосекаваљер
кадасуулогордовелинеколикожена.Штитиоихјеипо
себноизводионаобједовањеиуклозет.

Било је јошдобрихмомакакаоштосуПероДуган
џић,МијоВучић,Милићевић,МешародомизЉубушког
аживиоуМостару,Мијо(носиојежутечизме),Драган
(имаојебутикуЉубушком)имождајошнекидруги.Не
каминезамјерештоихнезнамнабројати,номождато
урадинекидругилогораш.

Каоисвугдје,имадобрихилошихмомака.Усваком
случају,овимахвалазадобрерадњеигестове,аликаква
користоддобротеовихљудикадаједнапијанабудалана
летисасвојомдружиноминаправиправихаосулогору,
тетимеугрозиживотлогорашаипокваридобротунор
малнихпојединаца.
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УНУКАНДРИЈЕАРТУКОВИЋА

Ућелијесу,нарочитоупочетку,упадалиразниуста
шкикадрови.Далисудолазилисамоиницијативно,или
суихдоводилиинаручивалиполицајцикојисуобезбје
ђивалилогортонезнам.Нисаммогаонисазнатињихо
ваимена,јеронисутикојипитају,анеми.Незнамида
лисубилиувијекисти,илисусескупљалиспонтаноипо
властитојжељи.Сталнислужбеницисуималисвојпро
граммучењаизлостављања,аовисастранесуимбили
као допунаипоткрепљење сановимметодамамучења.
Никосенијепредстављао, аријеткобисемеђусобнои
именимазвали.

Самосе једномприликомумојојћелији једанлијеп
младигосподинпредставио.Уствари,његајепредставио
полицајацкојигајепратиоиоткључаоћелијурекавшида
имамочастданасбијеунукАндријеАртуковића.Ушао
јетихоилаганозаполицајцемипотврдиоњеговунајаву.
Дугонас јепосматраоонакопостројенеудвареда, као
кадаофицирвршисмотру.Загледаонасјесвеједном,па
другипут,атаколаганоитихокаоданежелиданасузне
мираваАондасенаједномтрзнупремамениивикну:

„Тебећуноћасзаклати!“
Држао је једновријемепрступеренумене,апотом

изашаоизћелије.Ипаксамостаомиранинисамреаго
ваочакниобрвом.Нијебилоникаквогконтактапријени
касније,пасамтопримиокаодамијерекао:добардан!
Осталилогорашисумегледалипрепунисажаљења.

Нијемитапријетњабилабезазлена,собзиромучи
јимрукамасеналазим,аовајјепотомакзлогласнограт
ног злочинца. Размишљао сами о томе како се башна
менеодлучиооддвадесетлогорашаућелији.
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Новапомисаојеипакбилаутјешнија.Помислиосам
даодтоганећебитиништаидасутосамопријетњекоје
нисупрвипут.Нањихсмовећсвинавикли,итаквихслу
чајева јевећбилонапретек.Безбројпутасумиприла
зилиразнитиповииподносилиножисподгрла,нанос,
наухо,узпријетњудаћеосталигледатикакоСрбинсу
чецријева.Таквепријетњесенисуобистиниле,алиипак
послијекабадахијиногодласкауходугожариоддодира
челика,мадакрвинијебило.

Једномприликомсеумалотапријетњанијеиоства
рила. Један од напасника је веома безосјећајно баратао
ножемупредјелустомака,расјекаокошуљуиврхножа
забиоустомак.Дајеимаоозбиљненамјере,лакобизама
хомнабионожумене,негоизгледадајехтјеозастраши
ти,алипоштојепијаннијеимаоосјећајапасепријетња
дјелимичноостварила.Ранаједугокрварила,цуриласу
крвица,изараслакаооперационирез.

ШтосетичеАртуковићевогунука,закључиосамда
сехтјеоафирмисати,аменеиосталеуплашити.Истина,
кадасеспустиомракикадајетребалолећииспавати,то
нисаммогаокаониосталиућелији.Ја,каоглавнаулогау
овомечину,нисамспаваојернисамбиосигурандалису
тозадњисатиживота,аосталинисуспавалитакођезбог
ишчекивања.Сједилисмодокасноуноћпогрупицамаи
шапуталиузријечиутјехеиохрабрења,аондапредзору
свипоспали.Џелатсенијепојављивао,па јеитореги
строванокаоједнаодпријетњикојесмосеослободили.
Алиновидандоносиновемуке.

***

Унашу ћелију је по некој устаљеној навици сваког
другогданадолазиоједанусташаизЧапљине.Окомиосе
наМилкаГолуизГабелекодЧапљине,памуниједаоми
ра,каонинамаосталима.Долазиојесаортаком,апоне
кадисам.Редовномуједоносионекепјесмеирецитаци
јекојебимораонаучитизаследећидолазак,абатинесу
билезасвакуњеговупосјету.Пријетиомуједанећежив
изаћиизЉубушког.Кадабиупаоућелијуонакодивљач



ДрагоДамјанац

142

ки,аразвијенкаоТајсон,удараобипрвоњега,папослије
иосталекога закачи,доксенеумори.Шакаму јебила
каолопата,аглавакаоказан.Нисамуспиосазнатикако
сезове,аливјерујемдајеМилкопослијеразмјенедошао
доњеговихподатака.

Онињеговортаксунамсепредстављаликаоуста
ше.Ортакмујебиосувиусукан,крештавогицмиздра
воггласа.Онсамнебинисмиоућимеђулогораше,пасе
узовогагоростасакуражио.Напрсимајеносиоусташки
знакобликованослово„U“,инагонионасједагасвипо
љубимопотрипутајерсекрстимосатрипрста,чимеје
хтјеодапонизисимболикуправославља,односноСвето
Тројство.

Обасипаонасјезастрашујућиминформацијамаона
шимпородицама,нарочитоМилковој,остањунарати
шту,поткрепљујућисвевеликимизмишљотинама,ушто
смосекаснијеувјерили.

Њемуникоништанијесмиоприговорити,нитимује
сањеговестраненекомогаозабранитиилисупротстави
тисе.Вјероватнојеимаовеликезаслугенаратишту,паје
упозадиниимаопривилегију.Свемујебилодозвољено.

***

Какосуликвидирани
НедјељкоМилутиновићиНедоЗелен

Једнога дана у дворишту се зачула велика галама,
псовкаизвуциодбатинања.Прислушкивалисмодаса
знамоочемусеради.Поштојесамонашаћелијаимала
прозорчићсапогледомудвориште,наизмјеничносмосе
пењалина једансточићкоји јеостаопослијекречењау
ћошкудавидимоштаседешава.

Нисмосмјелидугоичестопровириватиданасбати
нашинебипримијетили,пакрозмојпогледудвориште
могаосамконстатоватидасерадилоопривођењудвоји
цецивила.Штокрозпрозор,штокаснијеизпричеполи
цијскихстражара,сазналисмозаштосутакогрубопри
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ведени,налтретираниизлостављани.Оптужилисуихда
суучествовалиупокољу35МуслиманаусредњојБосни.

ЈеданодњихјеНедјељкоМилутиновић,рођенуЗија
мету,ДоњиВакуф,гдјејеизаробљенкосећитраву,ажи
виојеумјестуГувна,СОДоњиВакуф.Тадајебиовећпе
десетогодишњак,насебијеимаосмеђепанталоне,бијело
шибастукошуљуибијелинебојенивунениполувер.

ДругијебиоНедоЗелен,рођенуСрбанима,СОБу
гојно,аживиојеуновомнасељуЧипуљић,такођеБугој
но.Онјенасебиимаобордоцрвенумајицудугихрукава
испортсколовачкепанталонесаџеповиманакољенима
зеленкастосивебоје.Тепанталонесуназадњемдијелу
ногабилемокреипријенулезатијело.Покаснијемсазна
њу,одједноглогораша,комесеНедоповериопредсмрт,
његасустављалидасединаврелојплотнишпорета,тако
дасумузадњицаибедрабилиопечениатијелоуплико
вимаибезкоже.

Приликом тог првог погледа кроз прозор већ су се
наобојицимоглипримијетититраговимучењаинеми
лосрдногпребијања.Милутиновићјевећимаонеколико
посјекотинапоглавиимодрицаполицу,аЗеленјескоро
почитавомтијелуостаобезкоже.Кадасамгасјутрадан
угледаонакругу,увјериосамседасугастрашномучили.
Донијелисумупанталонедасепресвуче.Скидаојесвоје
цивилнеаобукаовојничке.Јасносамвидиодапозадњем
дијелуногунемакоже.Тоњеговоживомесојебилонато
пљенокрвљуилимфомипочелосегнојити.Одјећамусе
лијепилазатијелоиповређиваларане.

ЗбогтакостравичнихтортураЗеленјементално„от
качио“,тејеостатакживотауЉубушкомпровеокаоне
нормалнаособа.

Стражарисумунаређивалидаспустиглавуидаобо
рипогледу земљу, аонна тенаредбеуопштенијереа
говао.Није то био свјесни инат, дрскост или храброст,
негоненормалнопонашање.Онбидизао главувисоко,
потпуноизгубљеноизовогасвијетаиправиобинекаву
насмијануфацукаодајезадовољан.Стражарибигауда
ралипалицомуздерњавудасагнеглавууземљу,аонопет
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онако,итаконеколикопута.Небиимтоуспјелодасура
дилисатима,штоједоказдајечовјек„одлијепио“.

Након завршене тортуреипребијања, распоредили
суихуразличитећелије.Милутиновићјесамсмјештену
„шестицу“,аЗелену„деветку“.

Мију Бошњака, Фејзу и мене, одредише да чувамо
убогогМилутиновићаидагаиспитујемоонаводнопо
чињеноммасакру.Јасамгапочеоиспитиватииодмахна
коннеколиковременасамсхватиодаовајчовјекнијебаш
нормалан.Свакипутбиговориоразличито,неповезано
инеистинито.Асвакаследећапричабисетоталнораз
ликовалаодпретходне.Умеђувремену јецијела варош
сазналаза„кољача“инавалилисуузатвордагабијуиса
тиру.Подтаквимусловимајанисаммогаозавршитиис
питивање,бојећиседаовибатинашиненавалеинанас,
па сам замолиода севратимоназаду својућелију. Још
једномдапотврдим:испитивали гаониприликомтуче
или ја касније, ни једна прича се није поклапала, јер је
свакипутговориодругачије.Нијетозаваравањетрагова
ипоступакакаокоднормалногчовјека,негојеонједно
ставнолудисањимсенијемоглосарађивати.Уњегово
психичкостањесамсеувјериокаснијепоразмјени,када
сумињеговипознаваоциреклидајеодавнотакав.Тако
ђесамсазнаодајеЗеленбиовеомаинтелигентанинор
маланчовјекпријерата,адамусесвепреломилоприли
комзаробљавањаипрвонасталихтортура.

Тукли су их обојицу немилосрдно:шакама, ногама,
држалицама,палицама…Натијелусуимгасилицигаре
те.ДоксамбиоузМилутиновића,гледаосамкакоњега
премлаћују,па суодлазилиудругућелијукодЗеленаи
таконаизмјенично.Чаксуихвјешализасвезанерукеи
такотукли.Нарочитоноћу,ућелијујемогаодоћикоје
хтјеосастране,алисуредовнибили:НедоМатићиАхмет
Салкановић.НарочитојекиванбиоАхмет,јерјестално
псоваоштосуовипоклалињеговубраћуМуслимане.

Последње ноћи њиховог живота у ћелију су упали
НедоМатићиАхметСалкановић.Задржалисуседуже
вријемеућелијиукојојјебиоМилутиновић.Скакалису



Биосамхрватскизаточеник

145

поњеговомтијелувеселећисезадоброобављенипосао.
Вјероватносутадаовогајадникадокрајчили.Истуноћје
издахнуоиЗелен.

Чимјесвануло,поновосуупалиућелијеикаосачу
ђењемконстатовалидаихјесустигласмрт.Незнамкоје
најодговорнијизањиховусмрт,ализнамдасујеовадво
јицаизазвали,ајошдвојицасутуноћбилисањима.

Одмахсуовудвојицунесрећникапотрпалиунајлон
скеврећеиплиткозатрпалиуистујаму,бацившиједног
прекодругог.Када јепалапрвакишапослије тога,овај
горњијеиспливаоизземље,пасуопетоногапреступни
каштоихјепрвипутзакопаоводилидагазатрпа.

Момаккојиихјезатрпаваобиојесаовомдвојицоми
напребијањудосмртинесрећника,алисењеговихпода
таканемогусјетити.Знамдајепредратнипрофесионал
нилоповиубица.Многогодинајепровеоузатворима,
ањеговозадњеробовањеплатиојечовјеккогајеуправо
покрао.Насудујечовјекпрепознаолоповакојијеосуђен
нанеколикогодиназатворазбогпровалеукућуисаме
пљачке. Када је овај лопов изашао из затвора, односно
побјегаопредратнадејства,опетјепровалиоуовукућу.
Отвориојефрижидер,узеопивоисјеонакауч,чекајућу
дагаздадођекући.Кадасепојавио,овајгајесамоупитао
далигапознајеиопалионеколикометакауњега.Затим
јемирноисталоженодовршиопивоиизашаонапоље.То
намјепричаосатаквомсмиреношћуизадовољствомкао
дајечовјекудониозахвалницусапоклоном.

Када је21. 02. 1993. годинедошлодоразмјенетије
лапогинулих,иовадвојицатрагичнострадалихуЉубу
шкомсуразмијењена.Моглобисерећидајелијепгестда
нијеузњихподатакдасупогинулинаФортици,страте
шкојкотинаједномбрдуизнадМостарагдјесусеводиле
жестокеборбе.Вјероватноовадвојицаникадауживоту
нисубилиуМостару,нарочитонаовомебрду.

Иовојеједнаодпревараунизумногихкојимасусе
служили,пасувјероватнозаовудвојицунесретнихци
вилаизвуклисвојезликовце.
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ПРИНУДНИРАДОВИ

Тортуресусенештокаснијепрориједиле.Некиекс
тремисти су замијењени и на њихово мјесто су дошли
умјеренији стражари.Ивица је забрањиваотучеимал
третирања.Алиипак,многосморадили.Јасамрадиоу
кругулогорауЉубушкомсаГолом,Зечевићем,Зеленом,
иБоснићем.Радилисмонаадаптацијистражаре,тојест
насанирањупоследицаодбомбардовања,тенаренови
рањукоманднезграде,гдјесмопоправљалимокричвор,
улазнестепенице,икрпилитаванице. Једнагрупалого
рашајесадвааутобусасвакиданодвоженанарадовеу
ЧапљинуиГабелу.

Упочеткусморадилизнатноотежано,штозбогпо
следица пребијања, што због неповјерења стражара и
њихове грубости и присиле.Снаге смоимали само то
ликодавладамосвојимтијелом,азарадовејебилопо
требномного више.Њу смоупочетку добивалипреко
палица,акаснијепрекохранекојусморедовнодобијали,
стражарисупопустилиудисциплиниитучесупреста
ле.Повременобисеуспјелиопратиивријеменамјебрже
пролазило.

Другагрупалогорашајерадилаувојнимкасарнама,
донедавнонашим,аоднедавноњиховим.Тосу:касарнау
ГрабовиникодЧапљинеискладиштеуГабели.Обављали
суразличитепослове:затрпавалисубункере,истовара
ликамионе,цријепомпокриваликровове…Најопаснији
радовисуимбилинапроналажењуположенихмина.У
почетку су кругом гањалиовце које су активиралепје
шадијскенагазнемине,пакадајенесталооваца,ондасу
торадилинашиљуди.Далисуимручнекосеурукеина
редилидаидуустријелцеуједнообављајућидвапосла:
дапокосетравуидапронађуположенемине.Знајућиу
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којојсуопасности,ишлисумицпомиц,иоткривалису
мине.Срећом,никонијенастрадао.ДраганРистановић
јенаишаонаминуусмјереногдејства.Стаојекаоукопан
иобавијестиоприсутногстражара.Све јеријешенобез
последица.

УГабелијерадилопетнаестаклогораша.Једномпри
ликом,завријемеручка,једанлогорашизОпузенаиско
ристиојеприликуипобјегао.Кадасуовиутврдилидаје
нестао,услиједилајеправамакљажа.Осталелогорашесу
тукли свими свачимизискујући одговорнапитање да
лисузналидаћепобјећииштонисуодмахобавијести
листражареоњеговомбјекству.Радилесу,кажу,палице,
мотке,цријеппоглавиисвакојакапребијања.

ОсталесуодмахвратилиуЉубушки,аиначебисе
враћалипредвече.Тучаитортурајенастављена.Одмах
суувелисанкцијезасвелогораше,аовагрупа јеимала
посебантретман.Никоменисудаливоде,укинутјеру
чакиодлазак уклозет.Токомцијеленаредненоћиови
јадницисумучениитучени.Моралисузагрнутипанта
лонеизнадкољенаичетвороношкенакољенимапотуца
никуићиметарнапријед,метарназад.Огулилисукожу,
скинулимесо,пачакикостоштетили.Кадајепредзору
почеладападакиша,натјералисуихдасесвукудопоја
саидасепоставеподокапницукакобиимводасакрова
падалатачнополеђима.Полицајцистражарисуихуда
ралилетвамаполеђиматражећипризнањекако јеонај
побјегао.Тортурусупрекинулитекусвануће.

ВећјељетновријемеиуЉубушкомсузавладалепа
кленеврућине.Људисуућелијамабилимокриодзноја
каодасуводомполивени.Воденисуимали,агрлосесу
шилоодврелогваздуха.Ми,којисмојошувијекрадили
вани,нисмоималипроблемзаводу.Радилисмона јед
номкрилузграде,поткивалисмотаваницу.Међунамаје
најлакшибиоЗдравкоЗеленидоговоримоседанасуте
флашепонесетаваномигдјегод јешупаљ,даубаципо
једнуфлашу.Деветјећелија,аусвакојподвадесетакло
гораша,афлашајемало.Подијелиојеколикојемогао,а
мисмомотрилидастражарнепримијети.Онјеудругом
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углудвориштасједионастолициичитаоновине.Њему
јебиловажноданекооднаснепобјегне,амораобипро
ћипоредњега,пајеизаузеотаквупозицију,анијемогао
видјетиштасеунутрадешава.Зналисмокониједобио
воду,пасмоуповраткуунашућелијупонијелифлашуи
крозшпијункупретакалиовимаунутра.ОвдјејеиФејзо
многопомогаокришомдотурајућиводуипокојушниту
хљеба.

Овамалтретирањаисанкцијесутрајалатридана,све
докбјегунцанисуухватили.

Пронашли су га у Опузену скривеног у шашама и
вратилиуЉубушки.Држалисуганапосебноммјесту,а
тојеуподрумукоманднезграде,иЦрвеникрстганикада
нијерегистроваонитизнамиштавишеотомезаробље
нику,каонињеговудаљусудбину.
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РАСТАНАКСАФЕЈЗОМ

ДошлојевријемедасесаФејзомрастанем.Изнена
дамујеупосјетудошласупруга.Пожалиламуседајеу
Мостарумалтретирајуидавишенесмијебитисама.На
краткосамсеијавидиосањом.Рекламиједајепредна
шезаробљавањенекозовнуотелефономиобавијестиоје
даћемобитизаробљени.Нисаммогаосхватитидајеза
таквунамјерузналаадаништанијепредузеладатуне
срећуспријечи.Саопштилами јеитода јепокушавала
звати,алинијемогладобитивезу,инатомесесвезавр
шило.Становала је у сусједној улиции–да јебосаис
трчаланаулицупреднас,спасилабинас.Нисаммогао
схватититакавпоступак,памисенакупиланекагорчи
наугрлуодкојенисаммогаопроговорити.Збогбијеса
ижалазапропуштеномприликомспасавањапотеклесу
мисузе,пасуметоликооблиледасам једвапримјећи
ваофигуреиспредсебе.Заштонасјепрепустиланевољи?
Мислимдасуималидобарбрак,аменеједјелимичнопо
знавалаинијеималаразлогазапакост.Мождајемислила
даћеФејзуослободитиидакрозовонећепроћизатошто
јеМуслиман.Но,свесуовосамомојанагађања,можда
онаниочемунијенимислила.

ЗадватриданаФејзојеотишаоуМостар.Поздравио
самсесањимирастанакмијебиовеоматежак.Биојето
10.јули1992.године.

Добио јемјестокомандантаВојнеПолицијетерито
ријалнеодбранеМостар.Докјебиосамномдругачијесам
сеосјећао.Заједничканесрећанасјејошвишеповезалаи
вољелибидасмоскупа,паштабуде.Упрвимданимака
дасмопребијани,мучениималтретирани,гледалисмо
један у другога заштитнички и самилосно.Касније, ка
да једобиоповластице,ваљао језаразнеинформације,
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штитионас јеодбатинашаидодаваоводу. Једномпри
ликоммијерекаодајеу једнојћелијисамоједнаособа
затворена,штојенемогуће,јеруосталимаседавимоод
гужве.Томорадасерадионекојвеликој„звјерки“!Иоб
истинилосе.Заробљенјеинашглавнибезбједњак,мајор
БранкоГлаваш.Самојеједанданиноћтупровеоионда
сугапрослиједилидаље.Каснијесамсазнаодајенаслу
жбиуЧачку,пензијамусеогадила!

Фејзобинасинформисаоиопреговоримазаразмје
нупровјеравајућидалисмосвинасписку.Управопред
одлазакуМостаррекаомиједасеприпремаразмјенаи
даћуијабрзодочекатислободу,пајевећпоздравионеке
нашепријатеље.

Припреманаразмјенанијеобављенаиочајсенаста
вио.Јошјевећанеизвјесностипосталоје:врућехладно.
Почеосамусебиимеђулогорашимакритиковатииједну
идругустрану.Кадаћесевећједномдоговорити?Лакоје
њимапреговаратипасенедоговорити,папрођепонеко
ликоданадасепоновоуспоставеконтакти,анашиживо
тивисеоконцу.Минемамострпљењачекатииизданау
данагонијајесвевећаивећа.

Кадабимисеуказалаприликаданекогаодњихових
упитамкадаћебитиразмјена,одговараобимидајеуви
јекдонашестранеиданасонинежеле.Ондабихсепод
једнакољутиоинанашеињиховепреговараче.

Постаосамисампреговарач.Обмањиваосамисебеи
другеоразмјениитакопродужаваонадуитермин.Остали
логорашисузналидајамогунајприједоћидотаквеин
формације,пасунасвакомсусретумимикомпиталикада
ћебититајдан.Свисможивјелиунадидаћедоразмје
неубрзодоћи,пасмо„утврђивали“њенедатуме.Акодо
размјененебидошлоутомепериду,ондасмоодређивали
новетерминеитакоразмјенупродужавалиизседмицеу
седмицу.Периодпослијеодгађањаједне,падодоговора
другеразмјене,биојеочајанинеподношљив.Вараосами
себеидругекојисумемимикомпитали,показујућиувијек
понеколикапрстанаруци,пакадапрођуитачетириили
петдана,опетбинастављалисамоодбројавање.
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Кадабисетоотеглодобесконачости,ондасамједно
вријемесамослијегаораменима.Логорашиипакнисугу
билиповјерењеиупорнисубилиприсвакомконтакту,
јерсупретпостављалидаћемиИвицанавријемерећи.
Међутим,паклуникадкраја.
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СУСТИГЛЕСУНАСНОВЕМУКЕ

Тољетојебиловеоматоплоисунчаноправахерце
говачкасушаиврелина.Мислимдајенеколикоданатем
пературабиланачетрдесетомподиокускале.Ућелијама
јебилокаоукотловима.Људисусегушилиодсмрада.
Носницесунагризалисвакојакигасови,самокисиканије
било.Мокриодзнојакаоисподтуша,асваводајеуједној
флашинадвадесетакљуди.Одвеликесушеиградскиво
доводјепрестаоиспоручивативоду,пасунамдоносили
саградскечесмеизакоманднезграде.

Физичке тортуре су престале, мада малтретирања
нису,нарочитопремапојединцима.Насталесуновему
ке.Збоглошиххигијенскихусловапочелисмодобијати
свраб.Наглосешириопочитавомлогору,алијеканика
квога.Људисупосталинервозниигребалисукожукоја
јепрераслауране.

Даневољабудевећа,појавилесусеивашке.Обичне
ваши су семогле примијетитии тријебити, али стидне
вашисубиленеистребљивеигореодобичних.Чудили
смосеодакленамте„пицајзле“аникакваконтактасане
кимженаманисмоимали.Једновријемејебилапритво
ренањиховаженапреступник,малоћакнутаисвакакосе
понашала,оњојбисеједнопоглављемоглонаписати.То
јенекамостаркаТрбоњапопрезименуибилајеу„седми
ци“,ћелијикојаједалекооднашенадругомкрилузграде.
Далисуодњеосталетестидневашиилисуихдонијели
некибатинашиилипритворенилопови,коћегазнати?
Насталајеправапаника.Свакооднечегапатиистањему
сепогоршава.Узсвето,настајустомачнетегобепраћене
температуромипроливом.Заштитеникаквенеманити
смо је смјели тражити. Када је дошло до неподношљи
вости,донијелисуврећупрашказауништавањегамади.
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Извелисунасуугаодвориштагдјесмосвесасебескину
лидоголекоже.Тусунасзапрашилиаондасмоодлазили
удругиугаогдјесунамдијелилинештоододјеће,аову
нашусуспалили.Добиосамнекаквукошуљуивеомаши
рокепанталоне,којесамзакопчаонакукупослијепре
мићивања.Радостзбогуништавањагамадиувећанајеи
збогтогаштосамсеослободиовојничкеуниформезбог
којесамдобиобатинамноговишеодосталихцивила,јер
је једноставнопривлачиламучитељеприликомодабира
жртвезатучу.

Потомсуизћелијасакупилииспалилисвућебадуз
обећањедаћемодобитинова.Међутим,сведоданараз
мјенеобећањенијеиспуњеноитовријемесмопровели
наголомподу.Котврдидајејеловинамеканодрво?Зад
њицесунамутрнулеинањимасусенаправилебагекао
кодмајмуна.Убијалисмосеоддосадеиишчекивања.

Временомсусестањеиусловипромијенили.Дали
ихјеопаметилоононашепретходностање,илиимјене
конаредиодасенештопоправинезнам.Двориштесу
насуликрупнимпијеском,нањемусусковалистоловеза
јелоустојећемположају.Кадабибиловоде,подвојица
суишлиподтушзакупање.Пријетогасупрактиковали
данаспуводуунекупластичнубањицуидаидемоуко
лонизаумивање.Томијебилогоренегодасеникаконе
умивам.Првихнеколикосеумијеисаперепрљавштину,
зној,крв,гнојислузуонуводу,паследећиизатогабуде
јошпрљавији.

Промијениосеиодносстражарапремалогорашима.
Нисунасвишетуклинитисузахтијевалидаходамопо
гнутихглавасапогледомуземљу.Нисмосевишеморали
окретатизидукаданекоодњихдолазинавратаћелије.

Једногаданасвисмоопетпресвучениувојничкеуни
формеибилисмоједнообразни.Никосениодкоганије
разликовао.

Једино им је као предмет специфичног иживљава
њаостаоСтевоАнтићизКоњица.Нисугавишетукли,
алиштајенекомепалонаум,томујеирадио.Упочетку
сугамноготукли,нагонилидатрчиподвориштуукруг
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на великој врућини, да сједи упоквареном аутомобилу
идаимитиразвукмотора.Једанполицајацусвојојсмје
није„организовао“такмичење„скакањасаСтарогмоста
уМостару“,пајеСтевуијошнеколицинунагониодаса
стола скачу потрбушке на пијесак, имитирајући Емира
БалићакакоскачеуНеретву.Каснијесугакитилиразним
значкама,мораојеноситинекудебелукапетинуданима.
Краватуизразитоцрвенебојејеносионеколикодана,па
сумунаправилинаочалеодзаптивачауљанамоторуод
аутомобила.Већинастражарагајенагонилададостаједе,
алибимутухранудоброзасолилипајенаконтогамо
раопопитимноговоденаискап.Таквихмалољетничких
игарајебилосувишемного.Неболикаофизичкозлоста
вљање,аливријеђаљудскодостојанство.Чињеницаједа
сенисамСтевонијемногоопираооваквимпоступцима,
азаштосунаставилисамоњегапровоциратиималтре
тирати,тосамоонзна,амиосталисмосамоначулидаје
оннанашој странизауставиохрватскогдокторанаба
рикадиинагониогадапасетравуијошнекимрадњама
малтретирао.

Оваквеглупостису,наравно,чинилинајлошијимом
цикаоштосу:БранкоЕреш,МатеБегић,ПероАнтићи
други.

Кадасмопресталисарадовимапологору,досадасе
удвостручилаиукоријенила.Сједилисмоућелијамаипо
читавданбуљилиуједнујединутачку.Проналазиосам,
илизамишљао,различитефигурепостаромииспуцалом
зидукојијеимаобезбројслојевакречењаусвојевријеме,
па јеиспуцаоипоткорушиосеформирајућиразличите
црте.Дошлисмодонекаквихотрцанихкаратакојесусе
једвапрепознавале,аонештосунедостајалеправилисмо
одкартона.Такосмонекакоскраћивалидосаднесатеи
данеиграјућипокерилишнапс.Некису,такођенакар
тону,направилиигрицу„нељутисечовјече“пабитиме
свиућелијибилиангажованинаразбијањудосаде.Ако
јемирандан,аконасниконеузнемираваинепосјећује,
јединидогаћајбибиоподјеладоручкаокоосамсатиизју
траиручкаокотринаестпоподне.Свебисетодесилоу
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парминутаиопетбисевраћалиустаљенојдосади,чека
њуисједењунатврдомподу.

ПријеподјелеручкаЧупобиотвориоказан са хра
номиповадиомесоизњега,акогаикакоима,дагами
небипојелијернијемогаоподнијетидасе„четници“до
брохране.Преддоручакбисепомокриоуказансачајем
објашњавајућидаторадида„четницима“будеукусније.
Хљеббиутокусвакогоброкапокупиоиодносиогакући,
говорећидајебољедагапоједењеговасвињанегодага
једу„четници“.Свесамоволичновидиоичуокрознаше
прозорче,којејејединобилоокренутопремалогорском
дворишту.Свједоцитихзбивањасуиосталилогораши
изнашећелије.

Због узимањамеса нисмо пуно бринули, ионако га
имапокојамрвицаинедовољнојезасве.Чаксмосекроз
тоувјерилидахрануприпремајукаозасвојеборцеида
јеуредна.Међутим,чајникаданисуузималииакобиим
понекадзафалило,анамапретекло.Остатакбипросипа
лиудвориштекакобиукухињувратилипразнумањер
ку.

Послијеручкасмосетрудилидазаспимоидаспава
моштодуже,наравно,аконасниконеузнемирава.Тако
биданпротекаобрже,иакојељетниданвеомадугачак.
Штетаједамладчовјекпреспававећидиоживота,алида
саммогаотадазаспати,преспаваобихивријемеручка,
самодауснупроведемоведосаднелогорашкедане.

Смркавалосеисвањавало,итакоданподан.Пра
тиосамвријемепосунчевомзрачкукојисетокомдана
кретаокрозћелију.Његовопрвопојављивањејебилона
једномзидупоредвеликерупеисилазиобидопода,за
тимпрекоцијелогподаизавршиобинаполовинидругог
зида.Забиљежиосамнекеоријентационетачке,такода
самприближнознаоколикојесатиутокудана,асвака
дасканаподујебилаокополасата,докјеосталовријеме
мјереноназидовима.

Акадазађесунцеинастаненоћ,ућелијибинастао
тотални мрак. Будући да су се малтретирања прорије
дила,садасмолијегаликаококошкепопрвомсумраку.
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Ноћисубиледугеидосаднејерсениспавативишеније
могло,аусловисунеподношљиви.

Предвечебисеприкупилиумањегрупицеитакоби
тихошапутали.Свакевечерибиобрађивалипонекуин
тересантнутему.МилкоГолобинампричаоовоћарству,
пчеларству,Зечевићолову,Зеленоветеринарству,Неђо
опутовањимаиугоститељству,јаогљиварствуитакоре
дом.

***

Устаљениредидонекле стеченимирсунампоква
рилиполицајциизДувна.Понекимњиховимправили
маполицијајеизовогамјестаишлаудруго,аиздругог
мјеста овдје, и тако је у свакомнасељуизвршена рока
да.Полиција из овога логора је отишла у Груде, а нама
судошлиизДувна.Одмахсупочелисапровоцирањима,
испитивањимаитражењемсвојихкомшијаипознаника
занатурањесилеипровоцирање.Честосудолазилина
врата питајући за разне податке, излажући неистините
чињеницеиописујућинашустранукаогубитничку.Не
кисуразговаралисанашимсапатницимавишенегоса
осталимајерсубиликомшије,пачакишколскидругови.
Тајразговорјеипакбиосаосјетномдозоммржње.Нај
слободнији уразговору је биоЗдравкоЗеленкоји јеиз
Дувна,гдјејеирадиокаоветеринар.Онјежустропоста
виопитањесаговорнику:

„Заштосеовакопонашатепремамениисвиманама,
кадазнашсвакимојпокретјерсмоскупаодраслиискупа
ишлиушколу.Заједносмојеликодтвојихикодмојихкао
дасморођенабраћа.Штасамтојаскривиодамеовако
третирате?“

Незнајућиоправданразлогинемајућиадекватанод
говор,самојерекао:

„Али,тисиСрбин!“
Товече,овајилинекидругиполицајацјеишаоодће

лиједоћелијеиусвакукрозшпијункуупрскаопомлаз
илидванекогспреја.Одмахпоширењугасакрозћелију
настало јекашљање,гушењеисузенаочи.Усвакојће
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лији је настао кркљанац. Логором је одјекивао кашаљ,
роптањеи уздасиод борбе за ваздухомиживотом.Не
могупотврдитидалијетонекиодвојнихбојнихотро
ваизгрупенадражљиваца,сузавацаикијаваца,илинеко
савременијесредствоуграђанству,алијеималовеликог
ефекта,нарочитоузчињеницудасусељудивећгушили
оддотадашњегстања,јерјеућелијинајмањебилокисика
уодносунаосталегасовеииспаравања.

Иовогапутасеогласионекооддобрихљуди.Дотр
чаојеинабрзинућелијупоћелијуоткључаваоиизгонио
логорашена двориште.Водили сморачуна данекони
јевећпаоукомујербисеугушиоакобиостаоунутра.
Иакосмоизашлинаваздух,јошувијексмосвикашљали
идугоповраћалиживотидах.Тонамјебилојединолије
чење,дасамидођемодоваздуха,јердругихмедицинских
средставанитретмананијебило.Посталисмосвјеснида
бисмопоцркаликаозапрашенебубеданаснеистјераше
начистваздух.

Касније смо имали још једну прилику колективног
умирања.Тоседогодилоувријемезатегнутиходносаиз
међуХОСаиХВОа.ПрипаднициХрватскогВијећаод
бранесуиззасједеубиликомандантаХрватскихОружа
нихснагагенералабојникаБлажаКраљевићасајошшест
војника.Умалониједошлодоправогратногсукобаиз
међудвијехрватскевојске.Накрајудугихимукотрпних
преговораипакихјенештосмирилоипомирило,мадасу
пријетогазаговаралиподјелувласти.

Овај логор је требао припасти црнокошуљашима,
мада онинису управљали логорскими затворскимин
ституцијама. На нашу несрећу, они нису имали својих
заробљенихприпадника, па такоиммине требамо јер
они држе заробљеника само за размјену уколико треба
даослободесвогаборца.Собзиромдаимнисмотреба
ли,онисуизрадилипланданасодведунаријекуКрави
цуподизговоромданасводенакупање,јеруградском
водоводунемаводе.Кадабисвиушлиуријеку,ониби
наспокосилирафалима,такоданиконеостанежив.На
нашусрећу,нисмоимнаподјеливластиприпали,паих
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нисмовишениморали гледатионакоуцрњене, закрва
вљенихочију.

***

Једнога дана, у вријеме ручка,Ивица ми је пришао
исаопштиоједнувеоматужну,непријатну,анепотпуну
вијест.Претпостављамданијеимаопотпунеитачнепо
даткеослучају,амождајеиформалнорекаоскративши
нештодамионнебудемуштулугџија.КажедајеуНеве
сињудошлодоексплозијенекебомбеодкојесустрадала
дјеца,међуњимаидјецамогашуреМилаСтајића.Пре
стаосамјестииодгурнуосампорцијунекомештојебио
домене.Вијестме је онерасположилаибацила уразне
мисли.Вјероваосамдасуутојнесрећинастрадалаимо
јадјеца,јерсуморалабитисаосталимагдјесубилачак
ивође,каоу„ДружинаПереКвржице“.Скупасуизбје
глиизМостараиувијексузаједно.Паосамуочајибез
излазну ситуацију.Нисам знао како се даље понашати,
штапитати.Јединорјешењејеразмјена,пасамуспиото
иупитатипријенегојеИвицаотишаоодмене.Рекаоми
једаћесеразмјенаобавитиследећеседмице.Вратиосам
сеућелијупогнутеглаве,дубокопотрешенизамишљен.
Нагризалесумеразнепомислиотомештасетомогло
догодитиудубининашетериторије.Акосамјауоваквом
паклусачуваоглаву,заштодаонистрадајунавластитој
територији?

Туседмицусампреживљаваоузочајипатњу.Умјесто
дасарадошћуишчекујемразмјенуидасерадујемтоме
тренуткупоновногстицањаслободе,сусретасапороди
цомиосталима,јасамстрепио.Плашиосамсенакогаћу
наићиикогаћузатећи.



Биосамхрватскизаточеник

159

ЈОШЈЕДНАПРОПАЛАРАЗМЈЕНА

РазмјенакојумијенаговијестиоИвицабилајезаго
вореназа12.августте1992.године.Затуприликусмосе
окупали,обријалиипоновосунасусликали.Некимло
горашима,којисузаробљеникаснијеикојисубилисамо
уЉубушком,враћенасудокументаинекестварикојесу
ималиузасеприликомзаробљавања.Јанисамимаони
шта,јерсамопљачканипромијениосамнеколикомјеста,
такодасесветозагубилоилијеуништено,ановац,сати
златосунашлиновогвласника.

Опетсмоосталибезцивилногодијела.Пресвуклису
насуновељетневојничкеуниформекојесузатеклиуЧа
пљиниприликомпреузимањакасарнеЈНА.

Премадоговору,размјена јетребалобитиобављена
попринципусвизасве,алисамипакпримијетиодана
спискунедостајеизвјестанбројзаробљеника.

Тиневољници субилиочајни.Немогуће јеописати
нитиобјаснитикакосусеониосјећаликадасусхвати
лидаосталиодлазе,аониостају.Аовисуихвјероватно
намјерно оставили као некакву резерву да имају заро
бљениказанекенареднеразмјене.Нисусеизостављени
нипочемуразликовалиодосталих,нитисутретирани
каонекикривци,чаксузаробљеникаоцивилииуопште
уборбаманисуучествовали,алието, једноставноимје
судбинабиладаонибудуособезаостанак.

Данпријезаговоренеразмјененастајетумбањеипре
бацивањеизћелијеућелију.Овихнеколико,штосуоста
лизарезерву,смјестеуједнућелију,анасосталетрпајуу
друге.Ућелијигдјесамсмјештензасутрашњуразмјену
јебилодвадесетосамлогораша.Условисунеиздржљиви.
Билојетакотијесноданисмомоглилећи,иакоутокуно
ћиниконијеокасклопиочекајућидасваненајбјељидан
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уживоту,данспасења.Лежалисмонаслоњени једнина
другепипајућиумракугдјесеконалазиитихошапућу
ћикраткекоментаре.Најтежејебилоплућимаиносу.У
ћелијијебилотолоковрућеизагушљиводанисмоимали
ваздухазадисање.Скорода јеистокаокада јеонајна
шприцаоспреј,самоштонисмокашљалииумирали.Ди
саосамсаполакапацитетаплућа,адасаммогаонебих
нитоликоодсмрадаизагушљивости.Свејетонагризало
ноздрвеиосјећаосамболудисајномтракту.

Услове јепогоршаоидимодцигарета,којесупоје
динцичувализаовакавтренутакинајдужуноћ.Јасам
пушачесхватиоиразумио,аонименеиосталенепушаче
нису.

Радостинадаиовогпутанисутрајалидуго.Негдје
изаполаноћинекојеначуодајеразмјенаодгођенаиви
јестсепроширилаодћелиједоћелије.Тонасјеузнеми
рилоиохладилокаохладантуш.Али,ипакјетрајаотра
чакнадедаћедоразмјенедоћи.Мождајенеко„пустио
патку“дасенескромнонашали.Чекалисмојутросајош
већомзезбњомиконачнимрјешењем.Међутим,сасва
нућемнаспоново вратише у ћелије у којима смоприје
билиитојезнакдаодразмјененеманишта.

О,далићесепреговарачиикададоговоритибилоје
резоновањеиглассвихлогораша!?Схватилисмодасеса
намаиграјупопринципуврућехладно.Освајаланасје
неизвјесностипојачаваласумњауспособностпрегова
рачаидоговораизмеђузараћенихстрана.

Стражариполицајцисусвакоодлагањеразмјенеуви
јек исто „објашњавали“, како нас неће наша страна, па
чакнидачујузанас.Послијетаквихизјавасамсепитао
далијетоплатазамојрадижртвовањеуЈНА.

Међутим,каснијесамсхватиотежинуисуштинупре
говораисамогизвршењаразмјене.Лијепојеприхватити
својегаусвојусрединуинатајначингаспаситимукакоје
сугадопале,алисусеинашикрозтепреговоретрудили
даизвукуиспасупрвенственоприпадникеармијеика
снијеборцевојскеРепубликеСрпске.Другастрана,она
штоједржаланас,суималипрљавихигараипоступака.
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Облачилисуууниформезаробљенецивилеиразмјењи
валиихзасвојеборцекојисучакпочинилииратнизло
чин,илисукршилиобичајерата.Овајпут,каоусловза
извршењеразмјене,нашастранајепоставилауслов:ако
сеуНеметинууСлавонијиразмијенеприпадници ЈНА
обавезносазаробљенимпилотима,ондаћесеизвршити
иовасанамауСтоцууХерцеговини.

Реклисунамда јеразмјенаодгођеназа18.августи
даћесетада,највјероватније,иобавити.Већсамистрзан
таквимисличнимдоговоримаиобманама,паниовајтер
миннисамсхватиоозбиљно.Свјестансамдаћуипакжив
прећинанашустрануидаћеразменесигурнобити,даје
тосамоствардоговораиизвршења.Чекаосамтајданпа
којигоддабуде,анајгорејенадатисе,паразочарати.

Колико једуготрајалатаседмицанијемогућеобја
снити…Вријемекаодасезауставило.
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НАПРАГУСЛОБОДЕ

Осамнаестиавгуст1992.

освануо јеитајдугоочекиванидан18.август1992.
године.Размјенајеизгледадоговоренабезодлагања.Уочи
тогданачуосамкакоИвицанаређујезаповједникусмје
недалогорашебудиушестсатиујутруидасвеприпреми
дополаседам.

Утомезадаткусмомуупотпуностипомогли,јерни
конијениспаваонегосмосамочекалидасевратаотворе
идананаредбуизађемовани.

Стражарполицајацдолазинавратаћелијеидржећи
списакуруциобјашњава:

„Хајде,излазитеуходникикогапрозовемнекастане
устројудворишту!“

Прозивкајепочелаиизлазилисмоједанпоједаниз
ћелија и у дворишту формирали колоне. Примијетили
смо да из наше ћелије нема Ђурасовић Данила иНеђа
Андрића. Тако су други примијетили да истонедостају
некиизњиховихћелија.Иако је и овај пут договорена
размјенасвизасвеилогорејетребалоиспразнитииза
творити,тонијеиспоштовано.УЉубушкомјеостало14
логораша.Меникаоисвимаосталимајебиловеомате
шкоижаотихневољника,акаколијетекњима?Пописа
лисмоњиховаименаипрезименадабисмосписакодмах
доставиливојнимицивилнимвластима,каоикомисији
заразмјенуñдаовиљудинебибилизаборављени.Ни
онинисуништабилинештопосебноуодносунаостале,
каоупретходнопропалојразмјени.Нитисукривцинити
сеовимогуправдатидасузадржалиборцеилиосумњи
чене.Једноставносузадржалиједанбројзаробљенихда
имајуурезерви.ТакојенапримјерразмијењенРадеМај
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кић,аотацмуМиланостављен,пасенеможерећидасу
оставилионекојисузаборбу.

Овијадницисуразмијењеникасније,текнакондвамје
сеца,кадасудовеженибродомуЗеленику(ЦрнаГора).

***

Укругусуформиранетриколонепотридесетакло
гораша. Био сам у првој колони и међу првима, јер су
приоритетбилиседморицаприпадникаЈНА,плусмлади
војницизаробљениуЧапљини.

Извели су нас на улицу пред командну зграду, гдје
сувећбилапаркиранатриаутобуса,ипотрпалисунас
уњих.Аутобускренепастане,штојеунамаизазивало
сумњуинесигурност,јерсмозналидајебилослучајева
даседојавидаразмјененећебити,илисусевраћалиса
линијезаразмјену.Збогтогасамсвадешавањапредви
диоиприхватиосазначајномрезервом.

Паипак,аутобусстижедокружногтока(сквера)гдје
је чекало још осам аутобуса пуних логораша изДрете
ља,ЧапљинеиМостара.Тусусесвиприкупилиичекали
смоједновријеме,ааутобусиникакодакрену.Настаоје
метежинеорганизованрад,илисуониималинекаквих
проблема.Тосуискористилинекиекстремистипасуна
валилиулазитиуаутобуседајошједномискористепри
ликузакојиопроштајниударац.Посматрајуинастоједа
некогапрепознајусанамјеромдагаизлупају.Питајуима
линекоизМостара,другипитајудалинекоимаизКо
њица,трећипитајузаЧапљинце,исвирадозналцибида
некогапретресуипропустекрозшаке.

Уједноммоментукаданикоодполицајацанијебио
уаутобусу,искористиосамприликуипосавјетоваонаше
данапитањеодаклесмоиималинекоизтогитогмјеста
дајемопогрешнеодговоре.Овисеодмахокренуиодлазе
удругиаутобусдатамотражесвојужртву,јерјеаутобу
сапуноавременајемало.Оваваркајеуспјелаипрошли
смобезмалтретирањаиударања.

Возачиаутобусаконачноупалишемоторе,полицајци
пратиоциускочишеуаутобусеиколонакрену.Најрадије
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бисмовришталиодсреће,алинисмосмјелииспољавати
радост.Паипак,наизмученимиисцрпљенимлицимало
горашкиммогаосевидјетиприкривенисмјешакизрачак
задовољствакојипотискујетугуипоказуједаимјепао
каменсасрца.Чуданјетоосјећајрадостипомијешанса
дозомстрепње,јерјошнисмобилисигурнидаћемостати
наСрпскуземљу.Биојетопутодпакладоновогрођења,
ауспутможебитијошсвашта.

Колонаодједанаестаутобуса,праћенасаједнимпо
лицијскимидвапутничкааутомобила,полакосекретала
узанимуличицамадоМетковића,апотомпрекоЧапљи
недоСтоца.Камерамасуснималицијеловријемепуто
вања.Чинимиседанисуишлирегионалнимпутем,него
суједнимделомишлинекимспореднимпутем.Далису
ималипроблемсацивилнимстановништвом,илинеки
други, нисам сигуран, али је неко од логорашаиз ових
крајевапрокоментарисао да туданисмо требалиићи, а
каснијесепричалодасунамнаглавномпутубилипри
премилизасједузакаменовањеилинч.

ЈошуЉубушкомсунамнаредилиданавучемозавје
сенапрозореидасједимопогнутеглавесаприслоњеним
челомна сједиштеиспред себе, ана дијелупутаодЧа
пљинепремаСтоцуглавесмоморалинабитимеђукоље
на.Разлоговогпоступкабимогаобитидвострук:дане
видимокакосупорушенаипопаљенасрпскаселаидане
видиморазмјештајњиховихснага,нарочитоартиљерије.

Схватили смода смопребродили све кризе јер смо
прешливећидиопута,самоданасневратесалинијеза
размјену.ПосазнањуданасвозеуСтолац,гдје јератна
линијараздвајања,знаосамдајеразмјенадоговоренаса
БилећанимагдјејебилакасарнаЈНА,маданисамзнаода
сунасталедрастичнепромјенеувојсци,политициисве
муосталом.Размишљаосамотомештаметамоочекује
игдјелибимимоглабитипородица?Имамједнусестру
удатузаБилећанинагдјеимајуикућуигдјесувјероватно
избјегли,паћемемождаониидочекати.Попрвомсу
сретуиокрепљењупланмијебиодатражимпородицу,
вјероватнонегдјеуНевесињуакоикоодњихимажив.Из
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размишљањаметржеДанилоДомазеткојијесједиопо
редменетихомиговорећидапровиримизасторекако
бихвидиоградСтолацкакојепорушенипопаљенкаои
околнасела.Тосмоипријекријућиповременорадилии
увјерилиседанемачитавесрпскекућенигдјеуоколини.

ОдСтоцајошнеколикокилометараистигосмоумје
стоТодорићи.Већсмокаснилидвасатауодносунадого
вореновријеме.Мисмобилиспремнизаразмјенуушест
сатиујутру,араздаљинаодЉубушкогдоСтоцајеможда
150километара.Нанашусрећу,размјенајеотпочелаоко
подне.

Биосамупрвомаутобусу,негдјеусредини.Изауто
бусасмоизлазилипотројицаиприлазилисмостолуза
којимсусједилиЕвропскипосматрачи.Тусмосемора
лиизјаснитиотомедалиприхватаморазмјену,апотом
смо у страни поред једне куће формирали групице по
двадесетаклогораша.Надоговоренизнактагрупица је
узпратњупосматрачапревођенанасрпскустрану, а са
супротнестранебидругомстраномулицеишлаистако
лона заробљеника који су били кодСрба.Успут смо се
мимоилазилиигледали једниудругенијемосепоздра
вљајући.Билисмотадаидентични.Иониимисмосера
довалистеченојслободиинатосмоималиправоиједни
идруги.Радостјебилаобострана.

Ипак,уочиосамвеликуразликумеђунама.Онису
ишли у цивилној одјећи вукући торбе и кесе са собом.
Ишлисубезбрижно.Билисудебелииузнојени,безијед
немодрицеибез траговабатињањаиожиљака.То сам
одмахмораоуочити,јермисевећуказалапрваприлика
даупоређујемињиховелогораше,поштосамдаосебиза
датакдаиспитамњиховеуслове.

Каснијесамупотпуностииспуниообећањеипровје
риоњиховеусловеуБилећи.Спавалисуукасарнигдје
инашавојска,свесуималиосимконструкцијекревета,
атозначи:тродјелнидушекипостељинанакојојсами
јакаопитомацспавао.Одлазилисуувојничкиресторан
наобједовањекаоштоточиниинашавојска.Редовносу
секупалиувојничкомкупатилуишишалиубријачници.
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Јединаобавезаимјебилачишћењекругакасарне,штоје
нормално,иизгледадасуионипјевалинекепјесме.А
штосебатинатиче,билојеодпојединацаипојединцима.
Углавном,селективнеиконстантнеобрадеитортуреније
било.Силовањапоготовунијебило.Напротив,причали
сумидајенаратиштубилазаробљенаједнамедицинска
сестраидајесмјештенапосебноуједнусобу.Нашиполи
цајцисусеутркиваликоћејојприједонијетикокаколу,
иусобијеималателевизор.
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СЛОБОДА

Надругојстранистижемодоједногстола,такођепо
стављеногнаулици,закојимсучлановинашекомисије
заразмјену.Ионипровјеравајуспискове,утврђујуиден
титетразмијењенеособеибратскинасприхватају.Тоје
први контакт са нашимљудима и нашом територијом.
Послије срдачног стиска сањима, сагињемо сеиљуби
монашу земљу.Тектада смобилисигурнида смо заи
старазмијењенииданасвишенемогувратити.Након
толиковременавидимнашеуниформе,инашељуде,од
којихсамнекечакипознавао.Свисемеђусобнољубимо,
честитамослободуједнидругимаипонашамосекаодасе
десилонештонемогућеинеизводљиво.

Какавјетоосјећај?Неописив.Неможесеописатини
објаснити,нитигаможеикоразумјети,семонихкојису
губилислободу,пајепоновостекли.Занасјетобилоно
ворођењеивећиналогорашаславиданразмјенекаодру
гирођендан.СЛОБОДАто јевеликаизначајнаријеч.
Онасепишезлатнимсловимаисамомизнамоштаона
значи.Самоћемо јемиобјективноцијенити,абилоби
добродасесвипонашемискуствууче.

Кадабисенапуниоједанаутобусразмијењених,во
зилибипетшесткилометараудубинунашетериторије,
гдјесмосачекивалиостале,акријепилиседоконипри
стигну.ПосједалисмоузријекуБрегавупооколнимхла
довимаиповременосеуњојосвјежавали.Тусуновинари
ирепортеритражилисаговорникезаизјавеикоментаре,
ајасамДувњакеодвеонаједнусмоквудаокуседарХер
цеговачкеприроде.

Кадајеразмијењенипоследњи347.логорашза410
логорашаколикоједаланашастрана,формиранајеколо
нааутобусаикренулисмопремаБилећи.
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Биојетоисторијскидогађај,идентичанономеизДру
гог свјетског рата када се крајем 1942. годиненаистом
мјесту,уДолукодСтоца,извршиларазмјенаизмеђуита
лијанских и партизанских јединица, гдје је постављена
споменплоча.Изаовајданидогађајсусвизнали,пасу
мјештаниоколнихселаприлазилиулициимахалинамод
срцачеститајућислободу.Свисуизашлиизкућапропра
тившиколону.Имисмоњимасталномахалиузпоздрав
сатрипрста.Светељудебихрадоизљубио,јерјетомој
народ,мојабраћаисестре.

УБилећинасједочекаоцијелиград,аонсеувећаоза
неколикехиљадаизбјеглица.Овогапутасамбиоутре
ћемаутобусу.Погледомсамтражиопрепознатљивалица.
Изненадасамугледаодјецуисупругу,сеструВидуињену
кћеркуМају.Аонилутајупогледимапосвихосамауто
бусатражећидаугледајумене.Свисучекалинааутобу
ској станицимислећидаће се тупаркирати заизлазак
размијењених.Аутобусисулаганоуколонимилилиија
сампожуриодозадњегсједиштадаимсе јавим.Махао
самим,адасаммогаоискочиобихизаутобуса.Уједном
тренуткуаутобусзастаде,идјецапритрчашеиускочише
уаутобус.
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СИНОВИУОЧЕВОМКРИЛУ

Ушли су на предња врата и јурили су према мени.
Плакалисуивришталиодсреће.Плакаосамија,јерра
достиисрећинијебилокраја.Поновосмонаокупу.Раз
биласебригаитугакоју самнавукаопослијеИвичине
информацијеоексплозијибомбеуНевесињу.

Синовисумисјелиукрило,једаннаједно,другина
другокољено,узтоплизагрљај.Одсузасенисмониви
дјели,алинијениважноколико јеважнодасмоскупа.
Љубиосамчасједног,часдругог.Збогсузаизаслијепље
нерадостинисамнипримијетиоожиљкенастаријемси
нуМиодрагу.

Аутобуснасјеодвезаодоспоменñпарканародним
херојимаизДругогсвјетскогратауцентруграда.Кића,
ВидаиМајасукаоиосталиграђанипречицомпотрчале
зааутобусимаистиглеувријемеискрцавања.

Узнеизмјернурадостисузерадосницеуслиједилису
чврстизагрљајиисрдачнипоздрави,првосасвојимнај
ближим,паондасаосталимпознаницимаираднимко
легама.Сјелисмонаједанзиддасемалоприберемјерсу
и срцепарајуће сценеоптерећење занарушено здравље.
Уједномтренунисаммогаосвеиспричати,нитиосвему
питати.ПрвоштомејеинтересовалојебомбауНевесињу.
Видимдасумојисвинаокупу,аштаседесилодаље?Њима
јенезгоднобилоодмахзатрпаватимелошиминформаци
јаманезнајућикакоћуреаговати,алисаминсистираона
томедавидимкојежив,акомртав.Такосамодмахсазнао
изатрагедијуинестанакјединогмибратаРадована.Срећу
ирадостмијепомутилавијестдајеоннестаоуМостару
15.јуна1992.Чудиосамседамеонниједочекаосаоста
лима,аонјестрадаоувријемемогазаробљеништва.Ида
сунамродитељиживи,садабискончалиодтуге.
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Оњемудугоништанисмознали.Водиосекаонеста
либорац.Вјероваосамдаћесенекадапојавитиидаћеи
оноваквуилисличнупричупричати.Међутим,наставак
радостиинадејекратак,атугаиболвеликаибесконач
на.Тражиосамбратанаизмјеничноимеђуживимаиме
ђумртвима,пратећисвакуразмјену.Наједнојодразмјена
погинулихборацаобављеној24.фебруара1993.године,
наједноммртвомтијелујебилоимеипрезимемогабра
та.Нијебиловидљивихзнаковапрепознавања,пачакни
једногдетаљакојибипотврдиодајетоон.Изтихразлога
нисмониприхватилитотијело,штосекаснијеустанови
лодаинијетачно.Билојемноготаквихпретраживања
итрулаираспаднутатијелаилигомилекостијусамсва
кихнеколикомјесеципретураопо рукама.Укупно сам
прегледао108лешевастарихпонеколикомјесеци,чаки
неколикогодина.Најнепосреднијидоказоњеговојпоги
бијијевидеокасетакојусамдобиоизЊемачке,акојусу
снимилиХрватиприликомзаузимањаМостара.Братми
јепогинуокаочланпосадеоклопногтранспортеранама
гистралномпутуумјестуМазољице.Погођенјепротив
тенковскомракетомитрупмујеиспаонаулицубезногу.
Идентификованјеисахрањеннакон12година.

Уексплозијибомбејетројепогинуло,атројетежера
њено.Погинуојемладићкомесебомбасамаактивирала,
13огодишњакћеркашуремиМилаСтајићаиједнаста
ријажена,арањенисуједнадјевојка,дјевојчицаимојсин
Миодраг.МлађисинДрагомирјепетминутапријеиза
шаоизтекућесајошпетшестрођака.

Рањенисусеборилизаживотнеколикоданаисти
гли су доПодгорице иБеограда.Мили је тада имао 10
годинаисвевријемејеостаоуневесињскојболницијер
јетубиодобардоктор,стручњакизПодгорице.Остаоје
сасвимдијеловиматијелаалисамногогелераикуглица
утијелу,ијасамгаводиоуБилећууболницунавађење
странихтијелаидијеловатијелапогинулихособа.

Далибичовјековживотбиоинтересантанданема
мукаипроблемаутокуживљења?Аоволикомукаите
гобеје,мислим,многозаједногачовјека.
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МЕТОДЕМУЧЕЊА

На основу одређеног броја примјера и свједочења
преживјелихлогорашаустановљеноје,идоказано,даје
овобиоједаноднајпрљавијихратова,вођенихнапросто
римабившеЈугославије.Милогорашисмоутомсмислу
најочигледнијипримјер,исвједоцисмозлочиначкихпо
ступакакојисуседогађалинаовимпросторима.Прљаве
игреиработесуседогађалеинапрвимлинијамарати
шта,анарочитоуњиховојпозадини.

Првиконтактсасупротномстраномјекрајњегруби
некоректан,односнодивљачкиизвансвихнормиљуд
ског понашања, без обзирашто се то дешава у ратном
стањуиванреднимприликама,јериратовеводељуди,па
сељудскитребалоипонашати.

У првом дијелу излагања може се видјети да су ме
сталномучили,примјењујућиразличитеобликеиметоде
малтретирања.Покушатћунабројатииописатиметоде
ипоступкемучења,којесупримјењиванеинаосталим
логорашимаиунекимдругимлогоримакојихјебило536
широмБоснеиХерцеговине,222уХрватскоји12уСло
венији.Многесамосјетионавластитојкожи,видиокако
примјењујунадругимсапатницима,течуоиупознаоод
свједочењадругихлогораша.Самимтимкористимпри
ликуданештовишепроговоримиоусташамакојисуно
сиоциовихзлодјела.

Морамнагласитида сукористили свеметодеипо
ступкеизДругогсвјетскограта,којесучакусавршилии
осавременили, користећимодерну технику: електричну
енергију,фотомонтажу,штампуиосталасредствајавног
информисања.Далиизненађује,илинеизненађује,ипо
датакдасумучитељибиливеомамладиљуди,стариод20
до30година.Ијасамтадабиомлад,алисуонизамене



ДрагоДамјанац

172

изгледалиголобрадидјечаци.Носилисумодернефризу
ре,тамненаочалеиминђушеууву.Старијиходњихјеби
ловеомамало.Тозначидаусташлукнијеизлапиоидасе
ухрватскомнародурађајуишколујуновинационалисти,
шовинистииекстремисти.Тоштосуонирадилиможе
пасти на ум само поквареними изобличенимљудским
умовиманадчијимпоступцимасвјетскајавносттребада
сезамисли.

Примјењиванеметоде би семогле у основиподије
лити на двије групе: физичко злостављање и психичко
малтретирање.Иједнеидругеметодеипоступцимуче
њасуималеистициљ,стомразликомштофизичкомал
третирањенаносиболпотијелу,апсихичкоболудуши.
Поступцимучењасусенајчешћеиспреплиталииоста
вљалибитрајнетрагове,штојеиосновнициљмучитеља:
дасломијучовјекаспољаиизнутра,убившиуњемусве
штојевриједно,такодаособаостанекаоједнаморална
ифизичкарујина,некориснаудаљемживоту.Дубинаи
траговиовихтортуразависеодснагеиотпорностиљуд
скеличности.

Физичкомалтретирањеизлостављање

1.Грубохапшењеизаробљавање
Ухапшеногцивилаизаробљеногвојникаодмахуда

рајупочитавомтијелу, уз дивљачку галаму,нечовјечне
псовкеисмртоноснепријетње.Недозвољавајуникакво
изјашњавање,нитибилокојепокрете.Вежугалисицама
илижицомистављајуповезпрекоочију,грубоугуравају
увозилоиодвозеунепознатомправцу.

2.Ударцишакама
Заробљеникјемораобитификсиранаметакојасене

смијемрднути,камолиблокиратиудацеилиизбјегавати
исте.Ударалисушакамадокимнеутрну,илидокмуче
никнеизгубисвијест.Шакаонесвјешћује,шакавраћау
свијеститакодобесконачности.Безобзиранатежинуи
бројчаностудараца,шакајезалогорашабиланаградау
односунаосталеметодеиживљавања.
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3.Ударциногама
Заробљеник јебиоредовнаслободнамета.Увјежба

вали су и провјеравали вјештину задавања ударца коју
суранијеуборилачкимвјештинаматренирали,алинису
ималиприликудаустварностиупотријебе.Овиударци
севеоматешкоподносејерсумногојачиодшаке,аизбог
војничке чизме која оставља дубоке траговешаре ђона
истварапреломкостију,нарочитокадаскачупопрекр
штенимногамажртве.

4.Шамарање
Изашамарможеморећида јенаграда уодносуна

другеметоде,иизгледаданијестрашно,алијевеомабо
лан, како физички тако и психички. Када се прими на
стотине,боланјеисамдодирдолица,акадамалоумник
ударабезконтроле,ондапуцајубубнеопне,икрвлијена
свакиотвор.Шамаримаипсихолошкодејство,јерврије
ђадостојанствочовјекавишенегобилокојидругитежи
ударац.Нарочитојеболанкадасинморашамаратиоца,
илибратбрата.Тешкојетадаобојици,каоиприсутни
магледати.

5.Ударциполицијскомпалицом
Ударципалицамасувеоматешкиинеподношљиви,јер

мучитељинемајуосјећаја,паударајусвомснагомпочита
вомтијелу,нарочитопоглави.Америчкебијелепалицесу
остављалевеликеподливекрвиибразденакожи.

6.Ударциелектричнимкаблом
Гумираниилипластичниелектропроводниквеликог

пресјекајемногонезгоднијиодпалице.Дужинакаблаби
биладоједногметраикудаонпоклопи,остајубраздекао
наораници.Тијелосесавијакаомладицанаолуји,акожа
пуцаинабрекнекаодајетапалицаосталанатијелу.

7.Ударцимоткама,држалицамаилетвама
Свакиударацсатврдимикрутимреквизитомвише

боли и оставља веће последице него обичним шакета
њем,пасумучитељисатимциљемовоикористилидаби
узмањезамарањенанијеливећибол.
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8.Ударципалицамазабејзбол
Један неупућени логораш, поријеклом из неке про

винције,јеједномпитаокаквесуимтобезболнепалице,
усмислудатебију,аданеболи.Међутим,кадаихјеион
примионеколикополеђима,увјериосеисамдасумного
болније одполицијскепалице.Одњихпуцају кости од
којихсеодвајамесо.

9.Ударцилисицама
Ударциполицијскимлисицама којима се вежуруке

преступницимасутакођеболниинеподношљиви.Уста
шаједанкрајдржиусвојојруциадругимударанегле
дајућипокојемдијелутијелаћенанијетиударац.Челик
правирезнамесу,отварарануиразаратијело.

10.Ударципајсером(монтирачзагуме)
Овиударцисусмртоносни,ауслучајудажртвапре

живи,остајетешкиинвалидибогаљ.Подовомсправом
свакотијелокапитулира,акамоличовјек.Мислимдаје
Ахмет Салкановић ону двојицу несрећника докрајчио
управопајсером.

11.Ударциразнимпредметимаистварима
Вјероватнозбогвластитогуморамучитеља,асаци

љем да нанесу што јачи и тежи бол, често су ударали
предметимакоји сенађуприруци, каошто су:цријеп,
цигла,кутлача,тепсија,канта,кишобран,столица,летва,
ланац,држалица…

12.Ударцисапијескомуврећи
Мучитељиуврећунаспудвадотрикилограмасит

ногпијескапажртвуударајусањомпотрупу,нарочито
упредјелубубрега.Неостављатраганатијелу,аизнутра
светруне.

13.Мучењеструјом
По неколико пута на дан, у просторијама у којима

јебиловодеувисиниципела,одабранимнесрећницима
би везивалижицу за ухоиполниорган, а ондапроиз
водилиструјуодређеногнапона,којајерастакаланерве
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игрчиламишиће.Било јеигрупногизлагањаструјним
ударима.Одабране бипоређали у колону, натјерали би
ихдаседржезарукеилиуши,пабипрвомипоследњем
прикопчавалижицекојесупотомпретваралиуструјне
проводнике, а логорашиби саставили струјно коло.Да
биколобилопотпуно,моралисуузтоигратиинародно
коло„Моравац“.

14.Мучењенаелектрисанимтепихом
Напатосбиположилинекакавтепихилићилимкоји

бинатопиливодом.Онданатјерајулогорашедаполије
жу,адабосеногеподигнунастолице.Ћилимприкључе
наструјуапотабанимаударајупалицама.Струјаимдр
мусатијелоаногепостајуванконтроле.Послијетесеан
сејадницинебимоглидуговременастатинасвојеноге
којесупунепликоваиоштећенихзглобова.

15.Разнавјешања
Имају сазнањаовишеврставјешања, анајчешће је

биловјешањеонекиклин,штангуилицијеводводово
даипарноггријања.Узтосузатвореницијошитучени
насвемогућеначине.Некогабивјешалиинаглавачкепо
неколикосати,пажртвападаудубокунесвјестицу.Било
јевјешањаизаполнеоргане,аженесувјешализакосу.
ЈеданодтежихобликавјешањајеметодАхметаСалкано
вићаињеговебратије,атојевјешањезаусправљенуда
ску.Наконтогажртвугађајуножевимаузтакмичењеко
ћепогодитиближевезаногтијела.Наводно, такмичење
јебилоикоћеизпиштољаближепогодити.Несретника
бидугодржалинавреломљетномдану,атекувечебиту
даскугуралидападнескупасавезаномжртвом,такода
јеовајпадаолицемпремаземљиитомприликомломио
зубе,вилицеисвеостало.

16.Батинеподлановима
Каоштосунекада,занепослушност,родитељишиба

лидјецуподлановимаиучитељиђаке,такосумучитељи
ударали палицама логораше по длановима. Замахујући
из све снаге, обично судавалиподесетилидвадесет у
једнуитоликоудругуруку.Загутљајводесуударалипо
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двадесетбатина.Наруцисунервнизавршеци,пасуовом
приликомиболнипочеци.Дуговременабиодмахивали
рукама,гурилиихподпазухо,акадабиихобјесилипре
маземљинастајаобидвострукибол.

17.Онеспособљавањешаке
Питајужртвудалиједешњакилиљевак,паондана

редедатурукуставинасто.Поњојударајукундакомод
пушкеилипалицом,гњечепетомчизме…Свесациљем
наношења тјелесне боли и трајног онеспособљавања за
војнеобавезеиданеможепуцати,акологорашостане
живибудеразмијењен.

18.Онеспособљавањеосталихоргана
Сталномиселективномтучомсуимализациљдачо

вјекаонеспособеидамуумањездравственеифизичке
способности кроз онеспособљавање органа: рука, нога,
бубрега,очииуши.Опетсациљемдатакваособавише
ничемуневриједи.

19.Вађењезуба
Акобисенекоодлогорашапожалиодагаболизуб,

одмахбигаизвелиизћелијеивадилибимузубобичним
клијештимаизмеханичарскогалата.Честотоинебибио
онај зубна који се логорашжалио, негонеки други до
његакојисуониодабрали.Несрећникебихваталетешке
мукеиинфекције.Кадасезатосазнало,вишениконије
говориодагаболизуб.Беззубасеостајалоинадругена
чине:одударацашаком,летвом,држалицом,тупимдије
ломножа…

20.Мучењеглађу
Немалогорашакојинијегладоводанима, јераконе

знашта је глад  тоиније логораш.Најео се самоонај
комесудалипунупорцијухранеукојусуусулиполаки
лограмасолиинатјералигадасвепоједе.Узвеликетор
туреисталнетученијесемоглојестиникадаједијељена.
Акоимачорбастехране,онданемадовољанбројкашика.
Штобинормаландневниоброкбио,толикобиимализа
цијелуседмицу.Нисамдотлезнаодасеједанхљебможе
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изрезатинаоноликопарчића,нитисамикадапријеика
снијевидиотањушниту.Анекадазаседамданаинеби
смоникакоималихранезбогнекихњиховихвластитих
мјера кажњавања у облику санкција, ембарга и других
политичкихмјера.Сувишнојекоментарисатиоквалите
туиквантитетутехране.

21.Мучењеузоброке
Приликомподјелехране,куварсвакогапоусутојку

тлачиупорцијуудараистомпоглави,вратуилиплећима.
Докједемоучучећемположају,усташашетаизмеђунас
и повремено удара палицом или електричним каблом,
час једног, час другог невољника.Наједном наређује да
прекидамосајеломидавратимопорцијенасвојемјесто,
ударајућионештокористеприликуда јошкоји залогај
успутуграбе.

22.Мучењехраномиводом
Одаберунекогаодлогорашапамунаредедапоједе

пунупорцијупресољенехране.Овајморапојестисве,јер
акотонеучинислиједебатине.Ондамупружепластич
нуфлашуод 1,5 литара воде дапопије наискап.Ово је
теженегобитибезхранеданима.

23.Исхранашампоном
ХОСовци су једнога заробљеног мајора три дана

хранилишампономукесицама.Даљасудбинаипоследи
ценисупознате.

24.Испашатраве
Повреломљетномданунатјерајуневољникадаоб

уче зимскоодијело,шињелишљемна главу.Завежу га
конопцемоковратакаокравуинатјерајугадаходаче
твороношкеидапасетраву.Даусташинебибиловруће,
склонисеухладовину,аовогајадникаприпненасредли
вадеинаређуједаидаљепасе.

25.Засипањесолиууста
Логорашусиломилипонаредбиотвореустаиуњих

убацешакусоли,којумораодмахсвупрогутати.Након
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тогадугомунебидаваливоде,ауустиманастанегорчи
на,отворесеживеранеипроцурикрв.Устапостанукао
вулканскогротло.

26.Засипањепијеском
Истаметодакаосасоли,самоштојетежепрогутатии

неизазивакрварењеиболугрлу,ализатостомакотврд
неигрчисеаприликомизбацивањанастајустрашнему
ке,напрезањеибол.

27.Мучењежеђу
Дешавалоседанампонеколикодананисудавалида

пијемоводу,нисуомогућавалиснадбијевање,аикадаби
јебило,следоваланасјеједнафлашанадесетлогораша.
Водусмочесто„плаћали“палицамапоглави,подлано
вима,леђима…Жеђјевеликаневоља,многотежаодгла
ди.

28.Мучењенехигијеном
Можесеназватиметодоммучења,јерсенисутрудили

даобезбиједенормалнијеуслове,амоглису.Хтјелисуда
живимокаостокаитакосунаситретирали.Немауми
вања,камоликупања,немабријања,немачишћењано
ката.Послијеобављененуждебигаћенавлачилибезбри
сања,мучилисунасдугинокти,дугабрада,дугакоса…
Порцијезајелобиријеткокадабилеопране,јелисмоиза
онихштокрваре,слузеиугнојенихранаиуста.Ранесу
сецрвилеисамезацјеливале.Освајаонасјесвраб,шуга,
натеклаиупаљенакожа,епидемијскипроливииинфек
цијарана.Великуималунуждусмовршилиукантукоја
јестајалаућошкупореднас.Јастукнамјебиосмрдљива
ципела,адушекдрвенипод.Наоваквеусловебиинтер
венисалоиудружењезазаштитуживотиња.

29.Гушењегасом
Нашприцајуућелијукрозшпијункугаснабазина

дражљивца, кијавца или сузавца, који изазива невјеро
ватне потешкоће.У ионако загушљивој просторији без
кисикадолазидогушења,кашља,роптањаиборбезажи
вот.
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30.Купањеватрогаснимшмрком
Уранопрољеће,докјејошбилохладно,Купрешанесу

купалиизцистернезаводутакоштосуихпостројилии
упалившимоторнабилипритисакуватрогасноцријево.
Усмјерилибиупостројенелогораше,аонибиодвеликог
притискападалипоземљи.Безбрисања,посушивањаи
пресвлачења,враћалисусеућелијегдјесусесмрзавали.

31.Чишћењеклозета
Када би се запушила клозетска шоља, одабрали би

некогалогорашадајеочисти.Натјералибигадазаврне
рукавидадолактанабијерукуушољу.Послијеодпуша
вањанијебилопрањаруку,негосуганатјералидалиже
рукуоноликоколикојемогаодохватитиустима.Остатак
јенесрећникпослијесушењаједноставнострљаоитако
сеочистио.Такођесулогорашенагонилидаједуљудски
изметкојисудоносилинадрвенимлетвицама.

32.Забранакоришћењаклозета
По неколико дана нису дозвољавали да користимо

клозет,пасмонуждувршилиупросторијиукојојбора
вимо,анекаданито.Нисмосмјелимокритиниупросто
ријиниугаћепасемокраћаморалапити.Билојелого
рашакојисусопственумокраћупонеколикоданацир
кулирали,акаододатакбилојеињиховемокраћекојусу
избацивалиунашјутарњичај.

33.Мучењеусловимасмјештаја
Заробљеникесудржалиуразнимнеусловнимобјек

тима и просторијама без икаквих услова за опстанак,
камо ли приближних услова за живот. Држали су нас
у напуштеним кућама, хангарима, силосима за жито,
спортскимдворанама,тунелима,баракама,водоводним
цијевима,шупамаисушницама.Утимнехигијенскими
неусловним објектима није било воде, струје, кревета,
душека,ћебета,столице–ничега.

34.Мучењенеспавањем
Понеколиконоћилогорашиманисудалиокасколо

пити,нитисуималиначемуспаватисвеидасухтјели.
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Утомесуихспречавалиразличитимоблицимамалтре
тирањакаоштосу:туче,стајањенаногама,пјевањеуста
шких пјесама, извођење склекова, имитирање гласања
животињаислично,свесациљемдаспријечеодмарањеи
дазаробљенештовишеисцрпе,сломијуисатрудокраја.

35.Мучењадуготрајнимпритварањем
Било је случајева да логораши данима не могу ни

устати ни испружити се због скученог простора. Нису
дозвољавалишетњенитиизлазакизћелије.Такавбора
вакућелијитешкојепогађаозаробљеникеивријемесе
удвостручавало,јерсуусловинеподношљиви.Кољенасу
обајатила,тијелосеукочило,вријеместало,апаклусене
назирекрај.

36.Мучењевременскимнеприликама
Засвесуимбиликривилогораши,паизавременске

неприлике.Нањимасуискаљивалиикадајесушаикада
кишапада.Изгонилибиихнапоље у двориште, скида
лидопојасаинагонилидачетвероношкеклекнуподна
стрешницу,даимсаокапницекишницалупаполеђима,
истовременоихударајућитврдимпредметимапотијелу.

37.Физичковјежбање
Логорашесуизводилиудвориштегдјесуихраспо

ређиваликаокадавојскакондицираинагонилидараде
тешкефизичкевјежбе,нарочитоданепресталноисатима
радесклекове.Залошеурађенесклекове,илинеуспјешно
извођењевјежби,кажњавалисуударцимаполицијскепа
лицеиликомадомелектричногкабла.Склековибибили
настављениипоповраткуућелијеитакосунасизлуђи
вали.Исцрпљениииспребијанинисмомоглининанога
мастајати,астражаристалнотјерајудаихрадимокако
небиималиминутуслободногвремена.

38.Трчањеукруг
Одабиралисупопеторицулогорашаданепрекидно

трчеоко једногпоквареногаутомобилакојисеналазио
у срединилогорског круга.Тркачи суисцрпљениима
лаксалипадалипокругу,аониихузударценагонилида
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наставедаље,пакадасеувјередасутоталноизнемогли,
ондаихзамјењујузадруге,итакоредомнатемператури
око40степениЦелзијусовескале,сведокимовакваза
баванедосади.

39.Скоковиу„воду“
Постављалисустопанањегастолицу,инатакопри

премљен подијум нагонили логораше да скачу наглаву
каошто се традиционално обављају скокови саСтарог
моста уМостару.Попадунапијесак туцаникжртва је
мораланаставитидаљеда„плива“ида„рони“доковине
кажудаједостаидаскачеследећи.

40.Клечањенапијеску
Натјерајулогорашедазагрнупанталонедокољенаи

даклекнунапијесактуцаник,фракција04мм.Поцијелу
ноћсуморалиићиметарнапријед,метарназад,сведок
имсекољенанисураспалаиуказалекости.

41.Вожњауручнимколицима
Уколицимасаједнимточком,којасекористеугра

ђевинарству, један логораш је морао возати другога по
кругулогора.Мораојетрчатинеколикакруга,аондага
наглоискиповати.Наконтогасусемијењали.Усташесу
уживалеуовомциркусуаоваквихмалоумнихдјечијих
играријајебилонапретек.

42.Вожњауаутомобилу
Затворелогорашаупокварениаутомобилнавањској

темперетурипреко40степени,ауаутомобилу једупла
топлије,панесрећникмора„возити“сатимаимитирају
ћизвукмотораимотајућиволаномдеснолијево.Муче
ницисупослеизвјесногвременападалиукомудехидри
рани,амокрикаодаизлазеизбунара.

43.Мучењефизичкимпословима
Логорашесутретираликаобесплатнуиобесправље

нураднуснагупасуихкористилизаобављањенајтежих
физичкихпослова,каоштосу:копањерововаитраншеа,
прављењезаклона,копањетунела,сјечаицијепањедрва
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заогрев,утовариистоваркамиона,рашчишћавањетере
на,ачестосуслужилиикаоживиштитнапрвојборбеној
линији.

44.Скупљањеопушака
Одабрани логораш је морао ходати четвороношке

логорскимкругомиустимасакупљатибаченеопушкеод
цигарета.Аконебимогаосвепотрпатиууста,мораоих
јегутати,јерјенаредбабиладасесвеморапочистити,а
даниједаннеузмеруком.

45.Гутањезапаљенихцигарета
Логорашуусташапонудиизапалицигарету,пакада

седоброразгоринакондватриповученадима,натјера
гадасвепоједезаједносафилтеромиватром.

46.Гашењецигаретапотијелу
Свакодневна метода, и мало је логораша који нису

осјетилина себиужаренуцигарету. Гасили суцигарете
порукама,грудима,полицу,држалиупаљененаноктима
рукуиногу,женамасугасилинагрудима.Овеопекотине
доводедолудила,араневеомаспорозарастају,јерјетки
вопотпуноуништено.Овоиживљавањејебилосталнои
одстранесвакогобичногстражарапушача.

47.Сексуалнамалтретирања
Напланусексуалногзлостављањакористилисуниз

различитихпоступака.Тешкојесакупитисвеподаткеод
хиљада злостављаних са сличним или различитим ме
тодамамучења,ноуглавномнајчешћеинајвишејебило
силовањезаробљенеСрпкињеипопедесетпутанадан
наразличитеначине.Честосуморалеимитиратиполни
сношајсаразличитимпредметимакојесуимонидали.
Зликовци и манијаци су женама гурали у вагину мно
гогрубљеиопаснијествари,којесузапоследицуимале
смрт.ТакосунесретнојДрагициувагинуугурализмијо
ликурибујегуљу,накончегајеиздахнулаувеликимму
каманепустившигласа,јерјенаконпрвогсиловањато
талнозанијемила.Мушкарцесунагонилидаторадеме
ђусобно,пајебилопримјерадабратсексуалноманипу
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лишебрата,отацсинаиобрнуто.Билојеслучајевакада
сулогорашанагонилидасилујелогорашицуилињихову
женупреступницукојасенашлаулогорускупасасрп
ским заробљеницима.Нагонили суљуде да водељубав
сакерушом.Натомпланусуседогађаленевјероватнеи
нелогичнествари.

48.Сисањепрста
Натјерају логораше да један другоме гурну прст у

чмар,пазатимдатајпрстполижуузпотврднуизјавуда
јеслаткокаомед.

49.Сисањепениса
Какокомепадненапамет,илидалогораши„пуше“

међусобно, или се припреми да га њему неко „пуши“.
Углавном,оваметодајепадаланаумсвакоммалоумном
кретенурадиличнезабаве,аирадинаношењадушевне
болиипонижењалогораша.Кодженајеоваметодабила
свакодневнапобезбројпутаињиховупатњуипонижења
самоонезнају.

50.Љубљењекеруше
Тјералисулогорашеда сеувлачеукућицусакеру

шом,дајељубелижућијојјезик,падаопонашапарење
идаскупасањомлајеизјављујућидасусложанбрачни
пар.

51.Обједовањесапсом
Порцијусахраномставеназемљуиспреддресираног

псавучијака,панатјерајулогорашадаклекнечетвероно
шкеидаједескупасапсом.Узтојемораорежатиипона
шатисекаозвијеркојаотимахрану.

52.Циркузантскезабаве
Замалтретирањесукористилииразличитециркуске

вјештинеималољетничкезабаве.Најчешћесулогораша
прислањалиузазиданаглавумустављалинекиуочљив
предметкојисугађалиизпиштоља.Некесувезивализа
даскуигађалиножевимаизмеђупрстијуиштоближети
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јелу.Било јеипромашајаиповреда,анеријетконекиа
завршеуријеци,јамиилијарузи.

53.Бријањеичупањебраде
Ако би некога заробили са брадом, одмах би му је

спаљивалиупаљачемибријалиножем.Накрајубитоне
сретниксвемораопојести.ТаквусудбинујеимаоЦрно
горацАџић,којијенеколикодананаконразмјенеизвр
шиосамоубиство.Кадалогорашимапорастебрада,уста
ше биих чупале и говориле да смо четници јер имамо
браде.Бријалисубраденасувоножевимаилижилетима,
алитојенајмањиболкојисеможенанијети.

54.Застрашивањеножевима
НаБалканујошвладазаконножа,пајеиусташион

основнооружје.Исукивалисуножевеусвакојприлици,
наносилиихнауши,нос,подгрлоустомак…узпријетњу
ипсовкудаћекидати,резати,клати,распарати…Многи
логорашисустрадалиодножагдјесуустрашниммукама
подлијегалиостајућибездијеловатијела,безглава,избо
денииунакажени,такодасенисумоглипрепознатини
поласатанаконстрадања.

55.Одабирањежртве
УнукАндријеАртуковића,каоимногидруги,уђеу

ћелијуинаконизвјесногпосматрањаодабережртвукојој
саопштавадаћејекадапоновоувечедођезаклати.Овоје
метода„смртикојатраје“иовиљудиволедажртвашто
дужепатиидаштовишеживиустрахуинеизвесности.

56.Проналажењемина
Издвајалису групулогорашаираспоређивалииху

стројнипоредактакодаидупрекоземљиштанакомесу
сумњалидаимапостављенихмина.Људисукаоовцега
зилиповисокојтравибезикаквихсредставазазаштиту
излажућисвојеживотеризикуданагазенапротивпјеша
дијскумину.
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57.Урезивањезнакова
Многимзаробљеницимасуножемначелуурезивали

разнезнакове,посебноћириличнаслова„С“.Загријавали
суножевенаватрииприслањалиихнапрса,вратируке,
остављајућивеликеопекотинеиожиљке.

58.Забијањеклиноваподнокте
ОвипоступцимучењажртвесупознатијошодДру

гогсвјетскограта,пасупримјењиванииуовоме.При
мјерјеС.Б.изНевесиња.

59.Кидањеушију
Тоимјебилапосластица.Многимлогорашимасуод

сјеклиухо,анекимаоба.Многитонемогунипосвједо
читијерсустрадалиунакнаднојтортури.Одсјеченеуши
бидржалиунекојкутијициуваљанеусо,сакојимасусе
каснијекитили.

60.Кидањепрстију
Логорашимасукидалипрстеузобразложењеда,ако

остануживи,немогупуцатиизватреногоружја.Лично
самвидионаједномразбојникуодсјеченпрсткојијеви
сионаланчићукаопривјесак.

61.Вађењеочију
ТакођепреузетаметодаизДругог свјетског рата.И

уовомратусупонепријатељскимкућамапроналажене
справезавађењеочи.Некилогорашисуразмијењенибез
иједногаока,амногисуподлеглинакондуготрајнихтор
тура,апријетогасуосталибезочију.

62.Кидањедојки
Наконсексуалногиживљавањаиоргијања,женамаи

дјевојкамасукидалидојкеишутиралиихпоземљикао
лопте.ОчитпримјерјенесретнаЈагодаЈанковићодМо
дричекојајестрадалауСарајеву,ул.Вараждинскабр.4,
гдјесујенакрајуполилибензиномизапалили.



ДрагоДамјанац

186

63.Вађењевиталнихоргана
Испитујући злочине надСрбима, дошли смо до са

знањадасу„Унпрофорци“изБританије,ЊемачкеиИта
лијеодубијенихСрбауКазанимакодСарајеваузимали
виталнеоргане:очи,срца,бубреге,јетру…иодносилиса
собом.Атујепобијенопреко3000Срба.Тојепотврдио
ОмерТенџо,командирснајперскогодјељењакојејеобез
бјеђиваломјестозлочина.

64.Операције
Вјероватноимајошпримјераонарушавањудоктор

скеетике,азапримјерћунавестилогорашаСашуСто
лића,комејехрватскидокторЗоранХраниловићопери
саослијепоцријевоуходникунастолицамабезикакаве
анестезијеистручногприбора.Одинструменатајеимао
скалпер,маказеиконацсаиглом.Младићјевриштаои
његовадрекасечуланадалеко,алијеипакостаожив.

65.Лажностријељање
Приликомиспитивања заробљеникаиспољавали су

незадовољство датим одговором, па су из разочарања
позивали стражаре да испитаника воде на стријељање.
Одводилиби гана скровитамјеста ане толикодалеко,
даосталичујупуцњаву.Везивалибиочинекомкрпоми
тражилипоследњеријечиоджртве.Билајетометодаза
страшивањапојединцакаоиосталихкојисутуприсут
ни.Увечебисетајопетпојавиоусвојојћелији.

66.Везивањезааутомобил
Једногиливишезаробљениказавежузастраницука

мионаилиаутомобилаивукуизвјесновријеме,безбриге
штаћеимседогодити.Акоуспијутрчатизавозиломи
останунаногамаосталисуиуживоту,итојењихова
срећа,авећинајеостајалабезживота.

67.Одсијецањеглава
Никонеможеличнопотврдитидаједоживиоовакав

злочин,ализатосвједочепреживјеликојисутогледали.
Приликом једнеразмјенелешевауХерцеговини,од160
ликвидиранихСрбањих130јебилобезглаве.Мождасу
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намјеравалинегдјеправитиЋелеКулукаоонуштосује
ТурцинаправилиуНишу.

68.Вјешањеподрвећу
Заробљене људе су разапињали између дрвећа ве

жућиихбодљикавомжицом.Разапињанисукаоштоје
Исусразапетиузтомученинасвирепначин.Умирали
суустраховитиммукама,штосемоглоустановитиина
каснијојидентификацијитијела.

69.Пуцањеуутробу
Овуметодусукористилиони„тежи“крволоцишто

уживајудажртваполакоумиреидасештодужепати,а
даондужеужива.Логорашубииспаљивалиманеварски
метакудебелоцријеводиректнонанијевшицијевпушке
начмарневољника.Експлозијабицијепалаунутрашње
органе,настајалебиопекотинеитровањеодсагорјелих
гасова.Жртваумиреустравичниммукаманеколикоса
тикасније.

70.Бацањеујаме
ИоваметодаликвидацијеСрба јепреузетаизпро

шлихратова,пасуиовајпутживеимртвезаробљенике
бацалиуприроднејаме,говорећидасмоихпредратдо
броочистилидаимајугдјепоновобацати.

71.Спаљивањезаробљеника
Људи су највише страдали у првим сатима или да

нимапозаробљавању.Дабисеослободилизаробљени
ка,усташегаумотајууспужву,запалеизакотрљајуниза
страну.Нијериједакслучајдажртвупалебренером,па
јеутиммукамаподлегаоиједанЈањићизБогодолакод
Мостара.

72.Погрешнолијечење
Кадаби сенекоодлогорашапријавионаљекарски

преглед,докторбимупрописаопогрешнутерапијуидао
бимунеодговарајућелијекове,пабиовомебилојошго
ре.Неки логораши су пили таблете за напон код труд
ница,пасуималимукедокдејствонепрестане.Многи
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докторисујавноодбијалидалијечеобољелеговорећида
нежелечетникелијечити.

Психичкомалтретирањеизлостављање

1.Изазивањестрахаинеизвјесности
Присутнесуувијекинасвакоммјеступлашилипри

јетњама,псовкамаимучењимаједнихнаочигледдругих.
Једноодкарактеристичнихзастрашивањајеиподјеласу
вехранеупапирунакомебиписало:„Овотијепоследња
вечера“.

2.Пропагандаидезинформације
Логорашесуобмањивалитокомчитавогборавкауза

робљеништву,пачакиналинијизаразмјену.Увеличава
лисусвојанапредовањауратуибројстрадалихсрпских
бораца.Теизмишљотиненесамодасуизносилиобични
полицајцистражари,негочакипреко јавнихсредстава
информисања.Пласирали сунамилажнасаопштењао
бројупогинулихчлановапородице.

3.Пропаганднеинформацијеосрпскојбиједи
инесташици

Међу логорашима су ширили лажне информације
каконасрпскојстранивладанемаштина,гладиболест.
Причали су нам да због таквог стања размјењују заро
бљеникезаврећубрашна,штоуопштенијетачно.

4.Предавањаонеодговорностинашихбораца
Причалисунамданашевојнестарјешинестријељају

ивјешајузбогнајмањенепослушности.Затосунасубје
ђивалидауопштенепрелазимоначетничкустрану.

5.Обманаобиткамаиборбенимсукобима
Тамогдјејеуборбеномсукобупогинулопетсрпских

бораца,онибиувећавалинапедесет,пачакинастотину,
пасутврдилидасуутомесукобууништилицјелокупну
српскутехникуиопрему.
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6.СихронизованаобманаоСрпскомнароду
Преносилисумишљењасвојихводећихполитичара

којисупутеммедијауспјелидаоблатесрпскинародикод
већине западнихземаља.Редовносунасобмањивалии
замагљивалисрпскуисторију,културуитрадицију.

7.Лажнофотографисање
Улогоредолазедомаћиистраниновинариирепор

тери,сликајунасонакобиједнеијадне,патефотографије
објављујуусвојојштампиузкоментаредасутоњихови
заробљеницицикојеСрбидржеусвојимлогорима.

8.Љубљењезначакаиусташкихобиљежја
Усташеокићене својим симболимаизфашистичког

временаулијећуућелијеипоредфизичкогзлостављања
нагонелогорашедаљубешаховницу,„U“слово,њихову
заставуидругаобиљежја.

9.Пјевањеусташкихпјесама
Логорашисуморалипјеватињиховепјесмесатимаи

данима, у свако доба данаиноћи.Некичитаоциимају
коментардаинијестрашнопјевати, јертонеболикао
пребијање,међутим,оваквопјевањејепрепуноболи.Као
прво,пјевасепрекосвојевоље,затимпјевајусеусташко
фашистичкепјесме,већини јенекоумроилипогинуо
утомвременуинијемудопјесме,анарочито јеболно
вријеђањедостојанстваиживотнихнормипосматрајући
злочиначказвјерстваиубиствалогорашкихжртава.

10.Имитирањеживотињскихгласова
Уодређениминтервалимаодређенагрупалогораша

морала јенаизмјеничноимитиратигласањеразнихжи
вотиња.Надатизнакилинаредбулогорашиизједнеће
лијеморајумукатикаоговеда,издругекукурикатикао
пијетлови,изтрећемјаукатикаомачке,изчетвртеревати
каомагарции такоредом, допоследњећелије, па онда
поновоиунедоглед.



ДрагоДамјанац

190

11.Неспавање
Онемогућавањеспавањаспадауједнуиудругуврсту

мучења, јер сеиспреплиће саразнимузнемиравањеми
свакомметодомфизичког злостављања.Неспавање на
носи веомаштетне последице организму, посебно нер
вном систему. Па и када би били поштеђенифизичког
малтретирања,спаватисенијемоглонабетону,дрвету,
земљи, без јастука, душека,илибилочегаштоличина
човјековупостељу.

12.Одуговлачењесаразмјеном
Увијексунамговорилидасунашикривиштоније

успиодоговорзаразмјену,дасукривизаодгађањераз
мјене,данаснашинеће,панидачујузанас,итакосве
сваљујућинанашустрануодуговлачећиразмјену.Изса
моњимапознатихразлогаљудисупровелиузаробљени
штвуоднеколикомјесецидонеколикогодина.

13.Забране
Насвеиусваковријемеуводилисунекаквезабра

неслужећисеполитичкимизразима:санкције,ембаргои
слично,каоштонамихјеуводиламеђународназаједни
ца,такосуонидоносилизабрануодласкауклозет,забра
нудијељењахранеиводе,шетањаисвегаштоимјепало
напамет.

14.Пријетњасмрћу
Токомчитавог боравка у заробљеништвунисупре

стајалепријетњеостријељању,клању,вјешању,бацањуу
јаме,асвепропраћененепримјернимпсовкама.Пријети
лисучакданећемоостатиуживотуиакосеразмијени
мо,јерсунаснечимотровалинакончегаћемопоизвје
сномвременунаконразмјенепоцркати.

15.Неинформисаност
Неинформисаност доводи до духовног убијања чо

вјека.Поредсвихзлостављањакојимасмобилиизложе
нииинформацијаоњиховојуспјешности,ништанисмо
зналионашојстрани,аонинассталнолажу,паточо
вјекадоведеусумњудамождаи јестетако.Свимовим
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досаданабројанимметодамасулогорашидовођенидо
излуђивањаивећинајеизгубилаконтролусамовладања.
Већинаихнаконразмјененијезналаникакосезове,ко
јаимјелијеваакојадеснарука.Оништосуосталипри
себимоглисуживјетикаобиљка,јерсуималисамоводу
ихрану. Једноизвјесновријемесеизгубиорјентацијао
временуипростору,пачовјекнезнанигдјесеналазијер
једоведенсвезанихочију,авременомизгубииредослед
данаидатума.Никакоиниодкоганисмомоглисазна
тидајеформиранановадржаваЈугославијаодСрбијеи
ЦрнеГоре,дасеЈНАповукласапростораБоснеиХерце
говине,дајеформиранановаодбрамбенавојскасрпског
народауРепублициСрпској, да супромијењененовча
ницеидапостојисрпскидинаруБиХ,дасусеизмије
нилиполитичкиивојникадрови,дасемијењајугранице
губиткоми заузимањемодређених територија.Ниједан
од ових података није био доступан нити сумучитељи
отимстваримаикаданекогаинформисали,пачаксени
МеђународникомитетЦрвеногКрстанијепотрудиона
побољшањуусловалогораша.
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ПОГОВОР

Овајтекстсамнаписаоуциљусвједочењаиинфор
мисањајавностибилокојегнародаибилокојенационал
неприпадности.Иакосампреживионајужаснијеметоде
мучења,опоследицаманисамписао.Онесумојабудућ
ност,аовоштоседесилонекабудепрошлостидасеви
шеникаданепонови,нименинибилокомедругоме.

Највишемеболитоштосамоптуживанзаклањаи
убијања, а заробили суме прије избијања тоталног ра
та,наредовномрадноммјестууМостару,ирегистрова
ликаоратногзлочинцаподреднимбројем9.Кривоми
је што Хрватска никада није оптужена за умијешаност
уратне сукобеубившој Југославији,нарочитоуБосни
иХерцеговини, јер је већинахерцеговачкихицрногор
скихзаробљеникаимученикастрадалоипропатилопо
хрватскимлогорима,нарочитоусплитској„Лори“,Задру,
КерестинцукодЗагреба,Осијеку…укупноу222логора.
Њихове регуларне војне снаге су држале положаје око
ТребињауБоснииХерцеовиниумомкрају,ауБоснина
јошнеколикомјеста.

Некасејавноступознаштасерадилопологоримаи
тамницамаикакосељудипонашајуједнипремадруги
ма.Очитојенасназионафилозофска:„Човјекјечовјеку
вук“.

Овојесамоједандјелићсвједочењаизобиљаматери
јалаиизјавалогораша,мадајошнисусвипроговорили,
илинисуималиприлику, а сваки логорашу себиноси
поовакав једанроман.Акада једногаданабудуприку
пљенасвједочењапреживјелихлогораша,вјероватноће
пред очи свјетске јавностиизаћи злочиннајгоре врсте.
Испливатћесавгадлукиизопаченостмучитељаиобли
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цимучењакојимогупастинапаметсамопоремећеним
људскимумовима.

Не помишљам на реваншизам, нитижелим појача
тимржњумеђузавађенимнародима.Желимдаовобуде
лекцијаљудскомероду,даоваквеекстреметребаказни
ти,безобзиракојојстраниприпадају.Нијебитноукојем
логорусеналазичовјеккојијеизгубиослободу,битноје
дамутребаомогућитиподношљивеусловеживота.На
овакавначинсенестичедржавасајакимдемократским
уређењем,јерсуобичнистражариогледаловодећихпо
литичара, они су грубо и неписмено схватили циљеве
својихлидеранезнајућидаседржаваправииобразом.

Некимљудимасамипакзахваланиникадаихнећу
заборавити,каонињиховуплеменитостидоброту.Тоћу
пренијетиинасвојапоколења,адобрисунаведенииу
овојкњизи.

Ипак, злодјела су превагнула сваку доброту, она ће
сепамтитидогроба,безобзиранаузречицуда„вријеме
лијечисве“.

Направили суоднасморалнеифизичкерујине,на
нашуштету,анасвојезадовољство.Таквадјеланисуни
људсканихришћанскаи зањихнекомораодговарати.
Правда,којаспородолази,мораиуовомслучајуизађина
свјетлоданаибитизадовољена,уштачврстовјерујем.



Биосамхрватскизаточеник

195

САДРЖАЈ

Увод/5
Саслободеутрагедију/9
Засједаикиднаповање/13
ПрвастаницаЛиштица(Широкибријег)/16
ДувнопакаоТомиславграда/22
ОдДувнадо„Лоре“/28
Првиручакулогору„Лора“/46
Опроштајномалтретирање/69
ИзСплитауСтипаниће/72
Уподрумунапуштеногдома/77
Путунепознато/87
Однадедобезнађа/89
ПосјетапредставникаМеђународног
комитетаЦрвеногкрста/121
Братскесузе/124
Краткарадост/129
Листагоропаднихмучитеља
изсаставаполицијскихснага/132
УнукАндријеАртуковића/140
Принуднирадови/146
РастанаксаФејзом/149
Сустиглесунасновемуке/152
Јошједнапропаларазмјена/159
Напрагуслободе/162
Слобода/167
Синовиуочевомкрилу/169
Методемучења/171
Поговор/193


