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„Рукопис Мирослава П. Лазића о разорној експлозији сакупљених  
убојних средстава у Смедеревској тврђави 5. јуна 1941. године настао је у 

склопу припрема изложбе о том догађају, а поводом осамдесетогодишњи-
це вероватно највеће трагедије у историји Смедерева. Као такав, он не 
само што задовољава потребе пропратне публикације, већ их вишестру-
ко надмашује. Реч је о изворном научном раду за који смо сигурни да ће 
деценијама остати релевантно, а можда и најрелевантније штиво о самом 
догађају и свему што је пре и после било везано за њега. Реч је о изузет-
но добро истраженом раду у коме је аутор не само сакупио сва до сада 
доступна знања о експлозији у Смедеревској тврђави, него их и критички 
размотрио, по потреби међусобно сучелио, упоредио и очистио од наслага 
идеологија, политичких интереса и погрешних перцепција…

...Рукопис који је пред нама целовито приказује смедеревску експлозију  
5. јуна 1941. године – узроке, ток, последице и одјеке. Кроз цео рад про-
вејава ауторов критички приступ минуциозно прикупљеним изворима и 
литератури, што је донело уравнотежен, деидеологизован и демистифи-
кован приказ с утемељеним и уверљивим закључцима који нас – колико 
је то могуће – приближавају објективним сазнањима о трагедији. Даљи 
историографски искорак би евентуално било могуће направити ако би 
се у истраживање укључили стручњаци за експлозиве, физичари и грађе-
вински стручњаци, који би на основу својих специјалистичких знања  
можда могли да повећају фонд чињеница које би историчари морали 
да узму у обзир. Сазнања до којих се могло доћи само изучавањем до-
ступних историјских извора Мирослав П. Лазић је овим радом практично  
исцрпео. Због тога се треба радовати његовом изласку из штампе и  
надати се да ће упркос дужини и студиозности и у овом нашем брзом и 
површном времену наћи број читалаца који својим квалитетом заслужује“.

Изводи из рецензије др Зорана Јањетовића,  
научног саветника Института за новију историју Србије у Београду

На корицама:  
Композиција разореног воза на 
Железничкој станици Смедерево 
након експлозије 5. јуна 1941,  
Музеј у Смедереву, фотографија,   
бр. ул. инв. I/77/127; НОБ-103 

На првој страници:  
Извлачење тела погинулих из 
разореног воза на  
Железничкој станици Смедерево 
након експлозије 5. јуна 1941,  
Музеј у Смедереву, фотографија,  
бр. ул. инв. 1670/2013/20  

www.mus.org.rs
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Смедереву  
5. јуна  
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80 година  
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Садржај/

Од 6. априла до  
5. јуна 1941. године

Експлозија

Последице

Од „Заветног дана“ до 
 „Дана незаборава“ –  

меморијализација  
експлозије у Смедереву  

5. јуна 1941. године

Списак извора  
и литературе

Summary

Изјаве захвалности

Обнова Смедерева22
80 220
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144

Хроника најављиване  
трагедије
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/ КОМЕМОРАТИВНИ СКУП 
 „ЗАВЕТНИ ДАН” ОДРЖАН ЗА ВРЕМЕ 

ОКУПАЦИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
ИСПРЕД ВАРОШКОГ БЕДЕМА 

СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ, ФОТОГРАФИЈА, 
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1541/72 /
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ВОДНА РАЗМАТРАЊА
Експлозија у Смеде-

ревској тврђави 5. јуна 
1941. у великој мери је при-

ча о Смедереву у Другом 
светском рату, али и после-

дицама рата и њеним одјеци-
ма деценијама након завршетка 

рата. Други светски рат испуњен 
је низом трауматичних искуста-

ва. Ипак, један од догађаја кратког 
трајања, али изузетно снажног одјека, 

обележио је једну генерацију не само 
Смедереваца или људи из смедеревског 
краја, већ и бројне придошлице које су 
се тог дана из различитих разлога сабра-
ли у Смедереву. 

Експлозија нагомилане муниције и 
других експлозивних средстава у Сме-
деревској тврђави 5. јуна 1941. била је си-
гурно највећа трагедија која је погодила 
српски народ од Априлског рата и успо-
стављања немачке окупационе управе 
у централном делу Србије.1 Велики број 
погинулих, чији тачан број вероватно 
никада нећемо дознати, оптерећује и 
данас. Додајмо томе и изузетно вели-
ки број тешко и лакше рањених, психо-

1     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у Сме-
дереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јеврејског 
питања“, Војноисторијски гласник 2/2017, Београд, стр. 163.

лошки трауматизованих за читав живот, 
те потпуну девастацију урбаног језгра 
вароши, а самим тим и дотадашњег сва-
кодневног животног окружења Смедере-
ваца или оних, који су се ту под тешким 
теретом ратних прилика, у Смедереву 
затекли. Разумећемо да је све то заједно 
више него довољно да ову катастрофу 
назовемо највећом трагедијом у више-
вековној повести Смедерева, али и јед-
ном од највећих трагедија током читавог 
трајања Другог светског рата на терито-
рији Србије.

Овај несрећан догађај именован је на 
различите начине, у зависности од ет-
ничке или религиозне припадности, 
занимања или положаја онога који ју је 
именовао. Немци су је називали: „Ка-
тастрофална експлозија у складишту 
ратног плена у Смедереву“;2 „Explosion 
in der Beutesammelstelle Smederevo“3  

2     Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom 
ratu naroda Jugoslavije, Tom XII, knjiga 1, Dokumenti 
Nemačkog Rajha 1941, Beograd 1973, str. 157–158. (у даљем 
тексту само Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1). Овај документ 
се чува у немачком Војном архиву у Фрајбургу: BArch RW 
40/3, Kriegstagebuch mit Anlagen, Territoriale Befehlshaber 
in Südosteuropa, Kommandierender General und 
Befehlshaber in Serbien, Befehlshaber in Serbien / Abteilung 
Ia, Juni 1941 (у даљем тексту само BArch, RW 40/3).

3         BArch RW 40/7, Oberquartiermeister: Kriegstagebuch Nr. 1, 
Territoriale Befehlshaber in Südosteuropa, Kommandierender * Ђ
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.У„ИСТОРИЈСКА НАУКА  
ДОПУШТА МОГУЋНОСТ 

ИСТОРИОГРАФСКЕ ИНОВАЦИЈЕ  
САМО ОНДА КАДА ПРЕД СОБОМ  

ИМА НОВЕ И ДО ТАДА ЊОЈ  
НЕПОЗНАТЕ ИСТОРИЈСКЕ ИЗВОРЕ.  

АЛИ, ОНА У ТОМ СЛУЧАЈУ САМО 
УНАПРЕЂУЈЕ НИВО НАУЧНОГ ЗНАЊА.  

ПОСТАВЉА ГРАНИЦЕ ЗНАЊА  
ЗА БУДУЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ  

ИСТОРИЧАРА И НЕ ОБРАЧУНАВА СЕ  
С ИСТОРИЈСКИМ ЧИЊЕНИЦАМА, 

ОДНОСНО ДОГАЂАЈИМА  
И АКТЕРИМА У ТИМ ДОГАЂАЈИМА. 

ПОКУШАВА ДА  
РАЦИОНАЛНО СХВАТИ ЕПОХУ,  
ДА СЕ ШТО ВИШЕ ПРИБЛИЖИ 

ЈАСНОЋИ НЕКАДАШЊЕ  
СТВАРНОСТИ ЉУДИ.”*
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дрили нови резултати и приказали широј 
јавности, било као публикације или као 
изложбе. У том смислу напомињемо да се 
ове године навршава 80 година од екс-
плозије у Смедереву 5. јуна 1941, коју ћемо 
обележити објављивањем ове студије и 
постављањем потпуно нове изложбе у 
Музеју у Смедереву.

Тема је била интересантна великом 
броју аутора различитих профила. До 
сада је објављен значајан број текстова 
различитог квалитета и домета. Било је 
покушаја, веома различитих како по фор-
ми, тако и по садржају: од мањих историо-
графских студија,8 нажалост ограничених 
резултата, каталога изложби,9 мемоарске 
публицистике и забележених сећања 
оних који су преживели експлозију,10 
публицистичких покушаја да се детаљ-
није објасне експлозија и обнова града,11  

8     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, Смедерево 1971. Прво издање, које се највећим де-
лом ослања на казивања и, у мањој мери, на малобројну 
архивску грађу локалне провенијенције, публиковано је 
1966. године. Треће издање наведене књижице Милана Ву-
летића било је припремљено за штампу већ 1973. и требало 
је да изађе из штампе као посебно издање Музеја у Смеде-
реву, књига бр. 13. Књижица је требало да буде објављена 
поводом откривања Споменика „5. јун 1941“, али издање 
никада није угледало светлост дана. Разлози томе су нам 
непознати. У архиви Музеја у Смедереву чува се прекуцан 
рукопис спреман за даљу графичку обраду и штампу. Руко-
пис у суштини представља тек незнатно измењену верзију 
другог допуњеног и измењеног издања из 1971.

9         Смедерево 5. јуна 1941. године, деплијан за истоимену 
изложбу, Смедерево 1976; Милосав Чоловић (ур.), Дан не-
заборава – 5. јун 1941, Смедерево 1981; Милосав Чоловић 
(ур.), Дан незаборава – 5. јун 1941, Смедерево 1995.

10     Славко Домазет, Од оних који су остали – казивања о 
5. јуну 1941. године, Смедерево 19861, 19912; Света Лукић, 
Моје Смедерево (записи и сећања), Смедерево 1993.

11     Милорад Милановић, Смедерево Српска Хирошима, 
Смедерево 1998; Мирослав Станковић Бабац, Трагање за 
истином. Шездесет година после експлозије немачког 
ратног плена у Смедеревској тврђави 5. јуна 1941. годи-
не, Смедерево 2001; Небојша Јовановић, Смедерево је 
било добро обновљено. Димитрије Љотић и делатност 

публикованих извора,12 новијих научних 
радова13 и истраживања музеолошко-ар-
хивске грађе,14 до значајнијих новинских 
фељтона15 и сензационалистичког жур-
нализма на интернет сајтовима или чак у 
онлајн издањима етаблираних медија.16 

Поред наведених, један број тексто-
ва и публиковане изворне грађе који се 
баве Другим светским ратом, у мањој или 
већој мери, дотицали су се експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941.17 Изненађује да су 

Изванредног комесаријата 1941–1944, друго, самостално 
издање, Смедерево 2011;

12     Аранђел Р. Стефановић, Хроника о експлозији муниције 
5. јуна 1941. године у Смедереву; Летопис Градске народ-
не библиотеке у Смедереву (прир. Драган Мрдаковић и 
Драгана Лазић), Смедерево 2014; 

13     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у Сме-
дереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јеврејског 
питања“, Војноисторијски гласник 2/2017, Београд, стр. 
147–165; Мирослав П. Лазић, „Експлозија муниције 5. јуна 
1941. године у Смедереву на страницама смедеревског ли-
ста Наш глас од 1953. до 1960. године“, Mons Aureus, 65/2021.

14     Марко Стефановић, Смедерево 5. јуна 1941. године. Збир-
ка фотографија Музеја у Смедереву – извор за исто-
рију, хабилитациони рад за звање кустоса, Смедерево–
Београд 2016.

15     Г. Милуновић, „Смедеревска експлозија 1941. године“, Ве-
черње новости (Београд), 24. септембар – 11. октобар 1960; 
Ранко Ђукић и Милутин Живковић, „Преживели из пакла 
– Смедерево 1941.“, Политика (Београд), 5–27. фебруар 1982. 

16     Овде нећемо набрајати све приказе петојунске експло-
зије у Смедереву у новијим журналистичким прилозима, 
јер их има веома много, а читаоци их могу лако пронаћи 
претраживањем интернета.

17     Навешћемо хронолошки, од најстаријих до најмлађих, 
један број, по нашем мишљењу, најрелевантнијих: Леон-
тије Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Сме-
дерево 1980; Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom 
ratu 1939–1945, Beograd 1992, str. 112; Радомир Милоше-
вић, Смедеревски ратни поменик, Смедерево 2003, стр. 
70–77; Алексеј Ј. Тимофејев, Руси и Други светски рат у 
Југославији – Утицај СССР-а и руских емиграната на до-
гађаје у Југославији 1941–1945, Београд 2010, стр. 223; Ne-
manja Dević, „Smederevski okrug u proleće 1941. godine“, Is-
torija 20. veka, 1/2011, str. 127–139; Zoran Janjetović, „U skladu 
sa nastalom potrebom...“ – Prinudni rad u okuporanoj Srbiji 
1941–1944, Beograd 2012, str. 73; Немања Девић, Смедерев-
ски крај у Другом светском рату, Београд 2015; Christian 
Kurzydlowski, Ideology and Politics of Dimitrije Ljotić and 
the ZBOR movement, Doctoral Thesis, Goldsmith, University 

(Експлозија на месту сакупљања плена 
у Смедереву); „Explosion in Smederevo 
grossen Ausmaßes“4 (Експлозија великих 
размера у Смедереву). Српски пропаган-
дисти из времена окупације су је прика-
зивали и као „Разбеснели елемент“ (који 
уништава животе невиних и немоћних и 
наноси велику материјалну штету).5 По-
слератни новинари писали су о „Смеде-
ревској експлозији 1941. године“,6 а пу-
блицисти су јој дали оригиналан назив 
– „Српска Хирошима“.7 

Разматрајући написано о теми којом се 
ова студија бави, одлучили смо се за на-

General und Befehlshaber in Serbien, 19. Apr. - 30. Nov. 1941  
(у даљем тексту само BArch, RW 40/7).

4     BArch, RW 40/3, str. 2.

5     Анон., „СМЕДЕРЕВО – симбол српске обнове“, Српски на-
род – недељни лист (Београд), Год. II, Број 43, 6. новембар 
1943, стр. 9.

6         Г. Милуновић, „Смедеревска експлозија 1941. године“, Ве-
черње новости (Београд), 24. септембар – 11. октобар 1960.

7         Милорад Милановић, Смедерево српска Хирошима, 
Смедерево 1998.

зив „Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. 
године – 80 година после“. Желели смо 
да називом недвосмислено укажемо на 
чињеницу да 2021. обележавамо осамде-
сету годишњицу. Осим тога, у називу смо 
експлозију сместили у шири контекст 
Смедерева, јер, иако је експлозија избила 
у Смедеревској тврђави, она је оставила 
последице на читав град. Догађај којим 
смо се бавили био је експлозија немачког 
ратног плена, тачније експлозива најраз-
личитије врсте (шедита, екразита, црног 
барута и др.), муниције (артиљеријске 
– топовских граната разног калибра, пе-
шадијске – стрељачке и муниције за веж-
бање), горива (петролеј), као и другог 
ратног материјала (детонатори, артиље-
ријско оруђе, инжењеријско оруђе…). 
Међутим, набрајање комплетног ратног 
материјала било би предугачко, па смо 
се определили за назив који садржи само 
помен експлозије, али свакако имплици-
ра ратни материјал.

Аутор ове студије спорадично се бавио 
темом експлозије откако је почео да ради 
у Музеју у Смедереву, јер тема се наме-
тала сваке године уочи комеморативних 
скупова 5. јуна, готово по правилу ис-
праћених изложбама фотографија и дру-
гог документарног материјала. Осим тога, 
природа музеолошке грађе која се чува у 
Историјској збирци Музеја у Смедереву 
(нарочито бројне фотографије, али и пла-
кати, архивски документи или друго) била 
је важан покретач. Али, свакако најваж-
нији мотив била је потреба да се сачува 
сећање на петојунску трагедију у јавном 
сећању. Годишњице нас обавезују, али и 
пружају ванредне прилике да се укрсте 
истраживачки напори са институциона-
лизованим подршкама како би се изне-

/ ПОГЛЕД НА ЖЕЛЕЗНИЧКУ 
СТАНИЦУ СМЕДЕРЕВО 

И ВАРОШКИ БЕДЕМ 
СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ 

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА  
РАТА, ФОТОГРАФИЈА,  
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  

БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/10 /
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изузетно важни немачки документи који су преведени на српски језик, научно обрађени и 
испраћени критичким апаратом и публиковани 1972. од стране Војноисторијског института, 
консултовани тек у новијој научној или стручној литератури.18 Наиме, у овом Зборнику доку-
мената објављен је у целости, између осталих, „Извештај војноуправног команданта у Србији 
од 10. јуна 1941. Команди копнене војске о великој експлозији у складишту муниције у Смеде-
реву“. Да су коришћени раније, били бисмо бар поштеђени преувеличавања и нагађања по 
питању броја страдалих у експлозији.19 Иако су били доступни још од 1972, код неких аутора 

of London, London 2017, доступно онлајн: http://research.gold.ac.uk/id/eprint/19820/ , посећено 22.1.2021, нарочито стр. 251–256; Алек-
сандра Вранеш и Бојан Ђорђевић (приређивачи), Окупацијски дневник Милана Јовановића Стоимировића (јун-децембар 
1941), Нови Сад 2019; Stefan Gužvica, Mustafa Golubić – šta zaista znamo?, portal Slobodni filozofski, објављено 12. децембра 2020, 
доступно онлајн, УРЛ: http://slobodnifilozofski.com/2020/12/mustafa-golubic-sta-zaista-znamo.html , посећено 7. марта 2021;

18     Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, стр. 112; Наташа И. Милићевић, Српско грађанство у окупираној Ср-
бији, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд 2016, стр. 81; Бојан Б. Димитријевић, Војска 
Недићеве Србије 1941–1945, друго издање, Београд 2016, стр. 31; Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у Смедереву 5. 
јуна 1941. године и коначно решење јеврејског питања“, стр. 147-165;

19     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1; Овај извештај није узет у обзир код посебних издања о експлозији у Смедереву (Милосав Чоловић 

уопште нису коришћени, или бар не у 
довољној мери у којој је важност ових 
докумената то захтевала. Овај и, до сада 
непубликовани, веома опсежни извештај 
који је у име команданта 2. армије Мак-
симилијана фон Вајкса (Maximilian von 
Weichs) саставио шеф Штаба 2. армије пу-
ковник Херман фон Вицлебен (Hermann 
von Witzleben) и послао Врховној команди 
Вермахта и Врховној команди копнених 
снага 15. јуна 1941,20 представљају најваж-
није и најкомплексније извештаје у вези с 
експлозијом у Смедереву. Разматраћемо 
у овој студији и друге немачке војне до-
кументе, али су поменута два документа 
најрелевантнија, јер су послата с најви-
ших командних места и сумирају бројне 
друге извештаје потчињених јединица. 

У намери да понудимо одговоре на мно-
га отворена питања која су годинама по-
буђивала највећу пажњу, али и изазивала 
највеће контроверзе и мистификације, 
проучили смо обимну литературу, било 
ону из домена историографије или публи-
цистике, онлајн објаве, телевизијске при-
логе, каталоге изложби и, што је нарочито 
важно, архивске документе и музеолошку 
грађу, нарочито обраћајући пажњу на сту-
диозну обраду до сада необјављиваних 

(ур.), Дан незаборава – 5. јун 1941, Смедерево 1981; Мило-
сав Чоловић (ур.), Дан незаборава – 5. јун 1941, Смедере-
во 1995) и публицистичких (Радослав Р. Пауновић, Ста-
зама слободе кроз смедеревски крај, Смедерево 1984; 
Мирослав Станковић Бабац, наведено дело; Небојша 
Јовановић, Смедерево је било добро обновљено), као 
ни код научних студија или монографија (Nemanja Dević, 
„Smederevski okrug u proleće 1941. godine“; Немања Девић, 
Смедеревски крај у Другом светском рату), која су се до-
тицала теме броја пострадалих у петојунској трагедији.

20     BArch RH 20-2/1088, Anlagen zum Tätigkeitsbericht Ic/
AO, Armeeoberkommando 2, Abteilung Ic (Feindaufklärung, 
Spionage, Abwehr, geistige Betreuung), 1–16. јuni 1941 (у 
даљем тексту само BArch, RH 20-2/1088).

или раније недоступних докумената.21 У том 
контексту, желели смо да овом студијом 
учинимо отклон од публицистичког сенза-
ционализма и вратимо се документима.

У расветљавању бројних питања у вези 
с експлозијом у Смедереву веома важно 
сведочанство су нам историјске фото-
графије. Међутим, коришћење ове грађе 
захтева велику меру опреза, јер се пока-
зало да фотографија може да истражива-
че одведе у странпутицу услед погреш-
не интерпретације њеног настанка.22  

21     Ради се о групи докумената из Савезног немачког војног 
архива у Фрајбургу (Bundesarchiv, Militärarchiv Freiburg) 
који се односе на извештаје различитих немачких коман-
ди и штабова из окупиране Србије, као и њима надређе-
них команди Југоистока (АОК2 или Команда 2. армије) 
или трећих немачких команди, које су на неки начин 
биле повезане с догађајима у Србији. Овом приликом се 
најсрдачније захваљујем колеги историчару Ненаду Кон-
стантиновићу што ми је несебично омогућио да добијем 
бројне документе без којих ова студија не би достигла је-
дан од најважнијих циљева – публиковање немачких до-
кумената који су колеге, које су се бавиле овом темом, де-
ценијама уназад призивале. Поменућемо и The Harvard 
Law School Nuremberg Trials Project, Transcript for NMT 7: 
Hostage Case, 7th October 1947, str. 3837, део транскрипта с 
испитивања мајора немачког Вермахта Фридриха Адол-
фа фон Сидова (Friedrich Adolf von Sydow).

22     У Историјској збирци Музеја у Смедереву чува се велики 
број фотографија које су контекстуализоване у оквир ек-
сплозије 5. јуна 1941. у Смедереву. Оскудни подаци о вре-
мену њиховог настанка, ауторима, као и начинима њи-
ховог доспећа у Музеј у Смедереву, у неким случајевима 
садрже и погрешне информације. Неки публицисти и 
истраживачи су, без лоших намера, ослањајући се на ову 
документацију, довели себе и читаоце у заблуду у вези 
с контекстом једног мањег броја фотографија (Милосав 
Чоловић (ур.), Дан незаборава – 5. јун 1941, Смедерево 
1995, стр. 29; Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, 
стр. 151–158; Марко Стефановић, наведено дело, стр. 23; 
као и досадашње фото-документарне изложбе Музеја у 
Смедереву). Наиме, у поменутим случајевима су се фото-
графије масакрираних Срба у првом организованом ма-
совном злочину почињеном над Србима у НДХ у Гудов-
цу код Бјеловара 28. априла 1941. приказивале као жртве 
смедеревске експлозије. Тек са објављивањем ових фо-
тографија у новијим публикацијама (Небојша Кузмано-
вић (прир.), Гудовац 1941, пут злочина, Нови Сад–Загреб 
2019; Вељко Ђурић Мишина, „Чему искривљавања ис-
тине у легендама фотографија“, Годишњак за истражи-
вање геноцида, св. 12/1, 2020, стр. 207–220) и пажљивијим 

/ ТРГ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА У СМЕДЕРЕВУ (ДАНАС ТРГ РЕПУБЛИКЕ) ПРЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА,  
РАЗГЛЕДНИЦА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /

http://research.gold.ac.uk/id/eprint/19820/
http://slobodnifilozofski.com/2020/12/mustafa-golubic-sta-zaista-znamo.html
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Дакле, уколико поседујемо знање о кон-
тексту настанка фотографије, као и о исто-
рији града Смедерева, тачније његовог ур-
банистичког развоја, ови извори нам могу 
бити од велике користи. Фотографије, 
тачније оне ратног карактера, предмет су 
критичке анализе још у годинама након 
Првог светског рата. Како бисмо фотогра-
фију употребили као историографски из-
вор, „неопходно је посматрати документе 
с одстојања, јер се у рату не инструмента-
лизују само говор и писмо, већ и ратне фо-
тографије“.23 Ово је могуће „ако уклонимо 
смеће инсинуација које ратне фотографије 
носе у себи“, јер тек онда „добићемо праву 
представу о приказаним догађајима“. На-
равно, неопходно је сумњати и у накнадне 
белешке на самим фотографијама, јер „ако 
доведемо у питање и објективност белеш-
ки на тим фотографијама, слике ће постати 
извори историјских информација“.24 Фото-
графије и негативи представљају кључни 
елемент ове публикације и изложбе. Оне 
су омогућиле реконструкцију описаних 
историјских догађаја. То никако не значи 
да су ове слике испричале причу до краја. 
Оне у неким случајевима представљају 
само полазну тачку ка даљим истражи-
вањима и промишљањима, тако да слика 
и текст чине целину овде изложених аргу-
ментација. 

ишчитавањем старије литературе (Boško N. Kostić, Za 
istoriju naših dana. Odlomci iz zapisa za vreme okupacije, 
Lil 1949, стр. 24–28), утврдили смо ове пропусте, чије ис-
ходиште лежи у лоше вођеној документацији приликом 
уноса фотографија у збирку. Мањи, али свакако пропуст, 
дешава се у последње време у онлајн сфери (блогови, 
чланци водећих штампаних или електронских медија на 
тему смедеревске трагедије), где се фотографије раза-
рања Смедерева у савезничким бомбардовањима 1944. 
представљају као фотографије из 1941.

23     Карл Краус, цитирано према: Антон Холцер, Џелатов 
смешак. Непознати рат против цивилног становништва 
1914–1918, Нови Сад 2015, стр. 24.

24     Исто.

Користили смо и сведочанства која у ве-
ликој мери зависе од казивача и варљи-
вости сећања, али су условљенa и вешти-
ном и намером оног који бележи. 

Експлозијом 5. јуна 1941. у Смедереву 
бавили су се за време окупације колабо-
рационистички25 листови Обнова, Ново 
време, Српски народ, Коло – српски не-
дељни илустровани лист и други.26 Било 

25     О проблему колаборације више у: Наташа Милићевић, 
„Опасне везе у Европи под нацистичком окупацијом 
или разматрања о колаборацији у Другом светском 
рату“, Токови историје, 1/2013, стр. 309–322; Dragan Aleksić, 
„Izdajnici ili rodoljubi. Paralelna slika o kolaboraciji u srpskoj 
istoriografiji u zemlji i emigraciji“, Istorija 20. veka, 2/2010, 
str. 163–174; Aleksandar Stojanović, „WWII collaboration 
in Serbia: concepts for transformation of society“, Токови 
историје, 1/2013, стр. 135–152.

26     Поменућемо само најважније: Агенција „Рудник“, „По-
следње вести. Катастрофална експлозија у Смедере-
ву“, Општинске новине – дневни лист Општине Града 
Београда (Београд), Година 59, Број 56, 7. јун 1941, стр. 2; 
Агенција „Рудник“, „Г. Димитрије Љотић, министар у пен-
зији, постављен је за изванредног комесара за обнову 
Смедерева“, Општинске новине – дневни лист Општи-
не Града Београда (Београд), Година 59, Број 61, 14. јун 
1941, стр. 1; Анон., „Захвалност за помоћ немачке војске 
пострадалом Смедереву“, Ново време (Београд), 25. јун 
1941, стр. 1; Анон., „Уредба о изванредним овлашћењима 
за обнову Смедерева“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 4, 9. 
јул 1941, стр. 5; Д. С., „У помоћ Смедереву! У помоћ избег-
лицама!“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 11, 17. јул 1941, стр. 
4; Анон., „Војни заповедник ЗА ПОСТРАДАЛЕ У СМЕДЕ-
РЕВУ. Генерал г. фон Шредер упутио милион динара као 
свој прилог“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 13, 19. јул 1941, 
стр. 1; Анон., „Велики прилог немачког Црвеног крста 
за Смедерево“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 27, 5. август 
1941, стр. 1; М. Б., „Дефиле добровољачког ђачког одреда“, 
Ново време (Београд), 11. септембар 1941, Бр. 111, стр. 3; На-
словна страница и М. Цигановић (снимак), „Смедерево 5. 
јуни...“, Коло – српски недељни илустровани лист (Бео-
град), Бр. 24, 13. јуни 1942, стр. 8; Насловна страница и Б. Т., 
(снимци А. Симић), „Заветни дан Ђурђевог града“, Коло 
– српски недељни илустровани лист (Београд), Бр. 76, 12. 
јуни 1943, стр. 4–5; Б. Т., (снимци А. Симић), „На рушеви-
нама старог Смедерева... подиже се нов, модеран град“, 
Коло – српски недељни илустровани лист (Београд), 
Бр. 77, 19. јуни 1943, стр. 4-5; Анон., „Заветна мисао града 
Смедерева“, Српски народ – недељни лист (Београд), 
Духовски број, 13. јуни 1943, стр. 6; Анон., „СМЕДЕРЕВО – 
симбол српске обнове“, Српски народ – недељни лист 
(Београд), Год. II, Број 43, 6. новембар 1943, стр. 9; Анон., 
„Заветни дан у Смедереву“, Српски народ – недељни 
лист (Београд), Год. II – Број 25, 10. јуна 1944, стр. 4; Анон., 
„Захвалност за помоћ немачке војске пострадалом Сме-

је написа о смедеревској трагедији у 
форми дужих и краћих репортажа, често 
добро испраћених већим бројем фото-
графија, до лапидарних вести или пам-
флетистичких приказа – правих апологија 
како делатности српске колаборациони-
стичке владе, тачније Изванредног ко-
месаријата за обнову Смедерева, тако и 
добровољачких одреда регрутованих из 
редова ЗБОР-а Димитрија Љотића. Међу-
тим, о одјеку експлозије у Смедереву 1941. 
у послератној штампи у новој Југославији 
није било много текстова,27 па се она тек 
спорадично помињала у различитим кон-
текстима.28 Права поплава сензационали-
стичких текстова о овој теми дешава се са 
слабљењем идеолошких стега једнопар-
тијског система у Југославији у позним 
1980-им годинама. 

Заводљиви језик петпарачких романа 
или сензационалистичког журнализма, 
који радије трага за квазимистериозним 
теоријама које ће распалити већ ионако 
узавреле емотивне доживљаје замршене 
историје Другог светског рата у Србији, 
него за хладним и заморним чињеница-
ма немачке војне бирократије похрање-
не у војним архивима, превише и предуго 
нас је водио ка странпутицама историје.  
У времену немилосрдне борбе за клико-
ве, сензационализма и површности нису 

дереву“, Ново време (Београд), 25. јун 1941, стр. 1.

27     Нама су за сада позната два текста која су изашла пре 
почетка издавања првог смедеревског послератног ли-
ста Наш глас, који је почео да излази 1953: Лука Дотлић, 
„Сећање на глумце погинуле у Смедереву“, Наша сцена 
(Нови Сад), број 10, 15. март 1951, стр. 4; Душан Костић, „Са 
пута по Србији – Што град Смедерево...“, Политика (Бео-
град), 28. септембар 1952, стр. 7. Аутор ове репортаже био 
је репортер Политике и познати песник, чија је нешто 
дужа верзија текста о Смедереву публикована у књизи: 
Душан Костић, Крајеви и људи, Цетиње 1954, стр. 105–110.

28     Види напомену бр. 13.

лишени ни етаблирани онлајн медији 
с уредницима од искуства. Не треба да 
чуди што смо претходних неколико го-
дина преплављени оваквим врстама ве-
сти и прилога. У време инстант вести то 
делује чак и веома разумљиво, нарочито 
ако имамо у виду да је сензационализма 
у вези с петојунском трагедијом било у 
иностраној штампи за време Другог свет-
ског рата.

Нажалост, домет публицистике, опс-
курних онлајн портала или друштвених 
медија, увек ће бити много већи од ре-
центне историографије, нарочито оне пу-
бликоване у строго научним часописима 
или публикацијама локалних установа 
културе. У том смислу, ову публикацију и 
истоимену изложбу видимо као покушај 
новог приступа који се, пре свега, темељи 
на изворној грађи и критичком ишчита-
вању литературе.

/ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО НА УСКРС 1930. ГОДИНЕ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, И-1052/1 /



/ СЛУЖБЕНИЦИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО 
ПРЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, НЕГАТИВ,  

ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /
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Ипак, одговорност за искривљену сли-
ку смедеревске петојунске трагедије у 
доброј мери лежи на професионалним 
историчарима. Притом не мислимо на 
њихово погрешно писање, већ на одсу-
ство проучавања и писања. За овакву си-
туацију смислене изговоре можемо про-
наћи у друштвено-политичком систему 
након Другог светског рата, недостатку 
финансијских средстава за покретање оз-
биљнијих пројеката истраживања доку-
мената из немачких или других страних 
ратних архива, као и у недостатку профе-
сионалних историчара опремљених од-
говарајућим знањем и искуством, али и 
интересовањем за ову тему. 

Разумљиво је што су се овом темом у 
највећој мери бавили смедеревски исто-
ричари попут Милана Вулетића, нека-
дашњег кустоса смедеревског Народног 
музеја, али и бројни публицисти. Ови пу-
блицисти и историчари припадали су ге-
нерацији која је била директно погођена 
експлозијом, било да су лично преживе-
ли страхоте (Мирослав Станковић Бабац) 
или да су у експлозији изгубили своје 
најближе (Милан Вулетић, Милорад Ми-
лановић). Имали су, дакле, и личне мотиве 
да се баве овом темом.29 Хроничар старог 
Смедерева, др Славко Домазет, дужи низ 
година у различитим околностима и у раз-
ним местима сабирао је казивања људи 
који су експлозију лично преживели. Ква-
литет и поузданост ових сећања увек су 
дискутабилни, али тек њиховим читањем 
могуће је приближити се људској димен-

29     Милорад Милановић је своју публикацију посветио „се-
стри Надежди за њених непуних 17 година усахлих у ек-
сплозији 5. јуна 1941. године у Смедереву, граду у коме 
сам провео живот“: Милорад Милановић, наведено 
дело, стр. 4.

зији петојунске трагедије. Смедеревска 
публицистика која се односи на Други 
светски рат, нарочито на Народноослобо-
дилачку борбу у смедеревском крају, оп-
терећена је идеолошким наративима, се-
лективним и често некритичким избором 
извора и литературе, неретко је паушал-
на, па смо јој прилазили с великом дозом 
опреза.30 У новијој публицистици издваја 
се рад професора смедеревске Гимна-
зије, Небојше Јовановића.31 Иако није про-
фесионални историчар, Јовановић посе-
дује завидно искуство у напорном послу 
обраде архивске грађе. Његова књига о 
обнови Смедерева након експлозије 5. 
јуна 1941. заснована је највећим делом на 
архивској грађи из Фонда Изванредног 
комесаријата за обнову Смедерева, који 
се чува у Историјском архиву у Смедере-
ву, као и, у неким деловима, веома доброг 
критичког ишчитавања старије литера-
туре и мемоаристике. У том смислу ово 
је пионирски подухват хвале вредан. Па, 
ипак, велики недостатак ове публикације 
је њена нескривена намера да се овом 
књигом понуди допринос политичкој ре-
хабилитацији Димитрија Љотића, Изван-
редног комесара за обнову Смедерева. У 
том смислу књига губи на квалитету, јер 
аутор, можда и несвесно, није критички 
приступио тумачењу ратне периодике, па 
у неким деловима и самих извора, уједно 
занемарујући релевантну историограф-
ску литературу, нарочито ону новијег да-
тума о колаборацији у Србији за време 
Другог светског рата. 

30     Светомир Костадиновић Станко, Надомак Београда, 
Хронике из Народноослободилачке борбе – Серија I, 
Нови Сад, 1968; Радослав Р. Пауновић, наведено дело; 
Света Лукић, наведено дело.

31     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро обновљено.

Још је смедеревски библиотекар и пу-
блициста Србислав Миленковић, иначе 
аутор пригодних текстова о експлозији у 
Смедереву 5. јуна 1941, у двема публика-
цијама,32 добро приметио да „ми још не-
мамо једну ваљану студију, научно добро 
фундирану“ о петојунској трагедији.33 С 
овиме се сложио и колега, смедеревски 
историчар Марко Стефановић, који је, 
увиђајући потребу да се теми придруже 
научни одговори утемељени у извори-
ма, 2015. понудио свој допринос у виду 
хабилитационог рада за звање кустоса 
историчара.34 С Миленковићем се сложио 
и аутор овог издања, када је приликом 
отварања изложбе фотографија о 5. јуну 
1941. у Музеју у Смедереву говорио о до-
тадашњим покушајима да се расветли до-
гађај и затражио стрпљење и време док 
се не дође „...до одговора на питања која 
оптерећују како генерације које су пре-
живеле експлозију, тако и нас који данас 
живимо у Смедереву“.35

Публициста Милорад Милановић у уво-
ду своје књиге поставио је неколико пи-
тања која су пред завршетак 20. века и 
даље морила генерације које су прежи-
веле експлозију и њихове потомке: „За-
што нико до наших дана није констатовао 
да је петојунска смедеревска експлозија 
прва масовна трагедија једног српског 
града у Другом светском рату?“, притом 
заборављајући да су прве масовне траге-
дије дошле с немачким бомбардовањем 
6. априла 1941, када је нарочито страдао 

32     Види: Милосав Чоловић (ур.), Дан незаборава, оба издања.

33     Славко Домазет, наведено дело, стр. 203.

34     Марко Стефановић, наведено дело.

35     Из говора Мирослава П. Лазића на отварању изложбе 
фотографија о петојунској експлозији у Музеју у Смеде-
реву 5. јуна 2014. године.

престони Београд; као и „Зашто нико 
никада до сада није констатовао да се 5. 
јуна 1941. у Смедереву догодила највећа 
до тада (а можда и до данас) железничка 
несрећа, да никада до тада (а можда и до 
данас) ни у једном возу, ни у једној желез-
ничкој несрећи није погинуло 1200 путни-
ка?“,36 с чиме бисмо могли да се сложимо, 
чак и ако се приклонимо теорији о мањем 
броју погинулих у возу, јер и у том слу-
чају ово је свакако најтежа несрећа која 
се тиче железничког саобраћаја у нашој 
историји, а вероватно и шире. 

Број жртава, колосалне димензије ру-
шилачке снаге експлозије, уврежено 
мишљење једног дела јавности о узроци-
ма експлозије, o којима се испрва шапута-
ло, а сада олако извикују као да су аксио-
ми, а не слаба вероватноћа никада вери-
фикована документима, затим паушалне 
претеране процене о броју погинулих, па 
контроверзе око велике и у највећој мери 
успешне обнове града, такође минимизи-
ране или прећуткиване услед послерат-
них политичких околности, те скорашње 
употребе експлозије у циљеве ревизије 
историје, али, изнад свега, пијетет према 
страдалима и обавеза да чувамо сећање 
на њих, довољни су разлози вредни још 
једног покушаја да се понуде нови одго-
вори или бар критички преиспитају ста-
ре теорије. Јер петојунска трагедија оба-
везује, чак и осамдесет година после. 

36     Оба питања: Милорад Милановић, наведено дело, стр. 5.
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„АПОКАЛИПТИЧНА  
РАТНА БУЈИЦА  

КОЈА СЕ СРУЧИЛА  
НА ЕВРОПУ, ПОВУКЛА ЈЕ  

ЗА СОБОМ  
И СВЕ ЈУГОИСТОЧНЕ  

ЕВРОПСКЕ НАРОДЕ  
И ДРЖАВЕ У  

НОВИ ЕВРОПСКИ ПОРЕДАК.”*

Драматични догађаји који 
су се догодили у само 
три дана – прикључење 
Краљевине Југославије 
Тројном пакту 25. мар-
та, а убрзо потом и др-
жавни удар, збацивање 
владе која је потписала 
тај пакт уз масовне де-
монстрације 27. мар-
та, одредили су даљу 
судбину државе. Истог 
дана када је формирана 

нова влада и објављено 
пунолетство краља Петра 

II, тачније 27. марта 1941. 
Хитлер је наредио покре-

тање Директиве 25, чији је 
циљ био што хитнији напад 

и покоравање Југославије. 
Напад је уследио врло брзо, 

већ 6. априла 1941. Био је то по-
четак „Операције Казна“, тачније 

напада без ултиматума или обја-
ве рата.37 Немачки генерали назива-

ли су ову операцију „Подухват 25“, по  

37     Стеван К. Павловић, Србија: историја из имена, Београд 
2004, стр. 172.

Хитлеровој „Директиви бр. 25“ за напад на 
Југославију.38

Рат и страдања која он доноси са со-
бом били су већ добро познати већини 
старијих грађана Смедерева, који су се 
сећали великих разарања из Првог свет-
ског рата.39 Нешто попут злослутне најаве 
онога што ће уследити догодило се у Сме-
дереву већ првог дана рата у Југославији. 
Шок је био још већи, јер су опасност и те-
рор долазили изненада, ненајављено и 
буквално „из ведра неба“. Град је био бом-
бардован 6. априла 1941. око 10 часова од 
стране немачког ратног ваздухопловства. 
Том приликом бомбе су падале око Згра-
де смедеревске општине у близини куће 
свештеника Крупежевића, поред Желез-
ничке радионице, на трајект на Дунаву, 
којим су се превозили железнички вагони 
ка Ковину, као и око Зграде некадашњег 

38     Маријана Мраовић, „Србија и Пожаревачки округ под 
немачком окупацијом 1941–1944“, у: Србија и Пожаревац 
у Другом светском рату 1941–1944 – окупациона управа, 
избеглице и просвета, Пожаревац 2015, стр. 19–20.

39     Смедерево је, поред других граничних градова на Ду-
наву и Сави, попут Београда или Шапца, био један од 
градова који је највише страдао од аустроугарске или 
немачке артиљерије 1914–1915: Мирослав П. Лазић, Сме-
дерево и смедеревски крај у Првом светском рату, Сме-
дерево 2018.

Д ШЕСТОГ АПРИЛА ДО  
    ПЕТОГ ЈУНА 1941. ГОДИНЕ
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среског начелства.40 Као директне жртве 
бомбардовања или рана задобијених ус-
лед бомбардовања, најмање 35 особа је 
преминуло.41 Отпор нападачу у Смедереву 
и околини, уз изузетак јужног дела Вели-
коорашког среза, био је тек спорадичан и 
веома слаб.42 Ако узмемо у обзир неславан 
слом државе у брзом рату који је трајао 
свега дванаест дана и кулминирао ката-
строфалним поразом, те улазак немачких 
окупационих трупа у варош и почетак оку-
пације, разумећемо да је слика била више 
него суморна. 

На Југославију се без објаве рата сручи-
ла велика здружена сила, прво Немачке и 
Италије, а нешто касније и Мађарске. Слом 

40     Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 60. 

41     Радомир Милошевић, Смедеревски ратни поменик, стр. 
62–64.

42     Nemanja Dević, „Smederevski okrug u proleće 1941. godine“, 
str. 129; Немања Девић, Смедеревски крај у Другом свет-
ском рату, стр. 36–40.

Војске Краљевине Југославије био је брз 
и потпун. Брзом поразу допринело је и 
деловање пете колоне. „Пољска се држа-
ла тридесет пет дана, Француска четрде-
сет три; у Југославији је све било готово 
за дванаест дана“.43 Немачки Вермахт још 
једном је потврдио да је њихов Blitzkrieg 
или Муњевити рат борбена иновација с 
којом тада у Европи још увек нико није 
могао да се носи. 

Немачка Команда копнене војске 20. 
априла 1941. уводи на простору окупиране 
Србије војну управу којом је командовао 
Штаб Војноуправног команданта Србије 
(Stab des Militärbefehlshabers Serbien).44 
Овај део Србије био је једина област, ако 
не рачунамо део Словеније који је Немач-
ки Рајх анектирао, под директном немач-
ком окупационом управом.45 „Цела зграда 
окупационе и квислиншке власти почива-
ла је на војној сили победника. Немачка 
војна управа Србије организована је не-
посредно после капитулације. На њеном 
челу налазио се командант (војни заповед-
ник), који је био потчињен Вишој команди 
сувоземне војске, а од почетка јуна 1941. 
команданту Југоистока, под чију команду 
су долазиле све редовне трупе и војно-
позадински органи окупираних терито-

43     Стеван К. Павловић, Хитлеров нови антипоредак: Други 
светски рат у Југославији, Београд 2009, стр. 37.

44     Командант у Србији је имао извршну моћ која му је 
делегирана од стране команданта немачке Копнене 
војске (Oberbefehlsahaber des Heeres) генерал-
фелдмаршала Валтера фон Браухича (Walther von 
Brauhitsch) и команданта 2. армије Максимилијана фон 
Вајкса (Maximilian von Weichs): Zbornik NOR, Tom XII, 
Knjiga 1, str. 66.

45     Milan Koljanin, „Struktura i delovanje policije nacističke 
Nemačke u okupiranoj Srbiji 1941–1944“, Istorija 20. veka, 
3/2011, str. 148; „То је била окупирана територија без икак-
вог другог статуса“: Стеван К. Павловић, Хитлеров нови 
антипоредак: Други светски рат у Југославији, стр. 65.

рија на Балкану“.46 Дужност првог Војно-
управног команданта преузео је 22. апри-
ла 1941. ваздухоплов- ни генерал 
Хелмут Ферстер ( H e l m u t h 
Förster).47 Он је у 
име команданта Не-
мачке копнене војске и ко-
манданта 2. армије на додељеној му 
територији вршио пуну власт – законодав-
ну, управну и судску.48 

Систем немачке окупационе управе 
био је врло комплексан, сачињен од гло-
мазне војно-управне администрације 
чије су се надлежности често преплита-
ле и сукобљавале. У оквиру Штаба вој-
ноуправног команданта Србије делова-
ле су следеће целине: Командни штаб 
(Kommandostab), на челу са пуковником 
Фон Графенхорстом (von Gravenhorst), 
Управни штаб (Verwaltungsstab), којим је 
руководио државни саветник др Харалд 
Турнер (Dr. Harald Turner), Војноеконом-
ски штаб (Wehrwirtschaftsstab Serbien), 
са седиштем у Земуну,49 чији начелник је 
био пуковник Браумилер (Braümuller), 
као и Интендантура (Wehrmachtintendant 
beim Militärbefehlshaber Serbien) пред-
вођена пуковником Зелигером (Seeliger). 
Поред наведених, било је и других не-
зависних установа попут: Генералног 
опуномоћеника за привреду у Србији 
(Generalbevollmächtigter für Wirtschaft 

46     Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–
1945, str. 126.

47     Небојша Ђокић, „Војноуправни командант у Србији и 
командант Србије“, Лесковачки зборник, L (2010), стр. 
291; Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u 
Beogradu 1941–1944, Beograd 1979, str. 52.

48     Muharem Kreso, navedeno delo, str. 70.

49     Овај штаб преименован је 7. јуна 1941. у Војнопривред-
ни штаб Југоистока (Wehrwirtschaftsstab Südost): Zoran 
Janjetović, „U skladu sa nastalom potrebom...“, str. 34.

in Serbien), који је водио Франц Нојха-
узен (Franz Neuhausen),50 затим Испо-
става Министарства спољних послова 
(Bevollmächtigter des Auswärtiges Amtes 
beim Militärbefehlshaber in Serbien) са Фе-

ликсом Бенцлером (Felix Benzler), Те-
риторијална испостава војне 

обавештајне и контра-
о б а в е ш т а ј н е 

службе 

Београд (Abwehrstelle – Ast) и Оперативна 
група полиције безбедности и службе без-
бедности за Југославију (Einsatzgruppe der 
Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst 
für Jugoslawien), која је после 17. априла 
своје делатности свела на окупирану Ср-
бију. Ову последњу је предводио СС пуков-
ник Вилхелм Фукс (Wilhelm Fuchs).51 

С почетком јуна 1941. долази до важ-
нијих промена у функционисању оку-
пационе управе у Србији. Хитлеровом  

50     Драган Алексић, „Франц Нојхаузен и привредна поли-
тика нацистичке Немачке у Србији“, Токови историје, 
1-2/2008, стр. 301–318; Нојхаузен је био „привредни дикта-
тор у окупираној Србији и Герингов човек од поверења“: 
Milan D. Ristović, navedeno delo, str. 375.

51     О почетној организацији немачке окупационе управе, 
поред наведних студија, види и: Небојша Стамболија, 
Српска државна стража 1942–1944, необјављена доктор-
ска дисертација, Универзитет у Београду – Филозофски 
факултет, 2019, стр. 12–15.

/ КОЛОНА НЕМАЧКЕ ВОЈСКЕ ПРОЛАЗИ КРОЗ СМЕДЕРЕВО 1941. ГОДИНЕ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/9 /

/ АУТОМАТСКА ПУШКА MP-40  
(НЕМ. MASCHINENPISTOLE 40),  

ПОПУЛАРНО ПОЗНАТА КАО „ШМАЈСЕР”  
(НЕМ. SCHMEISSER), МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, 

БР. УЛ. ИНВ. I/73/5; НОБ-324 /
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наредбом укинута је директна потчиње-
ност Војноуправног команданта Србије 
Команди копнене војске, а Србија је по-
стала обласна команда новоформиране 
Команде војних снага за југоисток у Со-
луну. Било је то у складу с немачким све-
обухватнијим плановима о „рађању Ју-
гоисточне Европе“ и „смрти Балкана“.52 У 
складу с новом организацијом, у Србији 
је 4. јуна генерала Ферстера заменио ге-
нерал-мајор противавионске артиље-
рије Лудвиг фон Шредер (Ludwig von 
Schröder).53 Он је у Србију стигао два дана 
раније, а један од првих радних састана-
ка имао је 5. јуна 1941.54 Управом је руко-
водио Штаб војноуправног команданта, 
на чијем челу се налазио Војноуправни 
командант Србије, односно од 9. јуна 1941. 
Командант Србије (Befehlshaber Serbien). 
Ипак, ова промена у суштини није ништа 
битно променила улогу немачког коман-
данта у Србији.55

Шредера је на функцији Командан-
та Србије заменио Хајнрих Данкелман 
(Heinrich Dankelmann), ваздухопловни 
генерал-мајор, који је дужност преузео 
29. јула 1941. Услед интензивирања устан-
ка у Србији, у лето 1941. дошло је до нових 
промена у структури немачке окупатор-
ске власти. Генерал Франц Беме (Franz 
Böhme) именован је 19. септембра 1941. за 

52     Milan D. Ristović, navedeno delo, str. 36.

53     Фон Шредер је дужност Војноуправног команданта Ср-
бије обављао од 4. јуна до 18. јула 1941, када је доживео 
авионску несрећу на Земунском аеродрому. Од задо-
бијених повреда преминуо је у Берлину 27. јула 1941: 
Muharem Kreso, navedeno delo, str. 70–71; Током периода 
18–27. јул 1941. фон Шредера је замењивао генерал ар-
тиљерије Паул Бадер (Paul Bader)

54     BArch, RW 40/7, str. 16.

55     Промена је дошла на основу Хитлерове директиве бр. 31 
од 9. јуна 1941, која се односила на читаву југоисточну Ев-
ропу: Небојша Ђокић, наведено дело, стр. 316.

Опуномоћеника за угушење устанка на 
Југоистоку (Bevollmächtigter General für 
Bekämpfung des Aufstands im Südosten), 
што је за последицу имало чињеницу да 
му је и Командант Србије, генерал Дан-
келман, био потчињен. Овиме је при-
зната неефикасност немачке окупацио-
не управе, па је власт пребачена у руке 
трупног команданта. Недуго потом, 9. 
октобра 1941, генерал Данкелман је опо-
зван, па је Беме преузео његово место 
и добио функцију Опуномоћени коман-
дујући генерал и командант у Србији 
(Der Bevollmächtigter Kommandierender 
General und Befehlshaber in Serbien).56

Од самог почетка окупације, Немачка 
је наметнула строге одредбе у Србији. У 
складу с Хитлеровим осветничким жеља-
ма да се заувек уништи „версајска тво-
ревина“ Југославија, комадањем земље 
наступио је, како је то историчар Стеван 
Павловић назвао, „Хитлеров нови анти-
поредак“.57 Српски народ је упозораван 
на обавезу покоравања и сарадње. „Не-
мачка контрола, осим уобичајених мера 
везаних за окупациони систем, имала је и 
неке карактеристике посебног типа: била 
је апсолутна, носила је превентивна обе-
лежја, ништа се није препуштало случају, 
одисала је безобзирном оштрином.“58

Ради спровођења војних и цивилних 
послова окупационе управе, територија 
окупиране Србије била је подељена на 
обласне и окружне команде, које су се на-
лазиле у важним градским средиштима. 

56     Muharem Kreso, navedeno delo, str. 71.

57     Стеван К. Павловић, Хитлеров нови антипоредак: Други 
светски рат у Југославији, стр. 39.

58     Коста Николић, Страх и нада у Србији 1941–1944: свако-
дневни живот под окупацијом, Београд 2002, стр. 36.

Одавде су окупационе власти директно контролисале рад домаће локалне управе, која 
је била организована прво у бановинама, а од краја 1941. у окрузима. Ниже администра-
тивне целине биле су срезови и општине. У својој наредби бр. 1 од 28. априла 1941. гене-
рал Ферстер је наредио да су му потчињене фелдкомандантуре (Feldkommandantur) у 
Београду, Ужицу, Нишу и Смедереву, затим ниже војно-административне целине попут 
крајскомандантура (Kreiskommandantur), којих је било десет, као и ортскомандантуре 
(Ortskommandantur) или месне команде.59 Фелдкомандантуре су обухватале територију 
бивших области, крајскомандантуре територије бивших округа, а ортскомандантуре биле 
су постављене у неким местима. Војноуправном команданту била су потчињена и четири 
ландесшицен (Landesschutzen)60 батаљона и два пролазна логора. Фелдкомандантура у  
Смедереву означена је бројем 610, а на њеном челу био је командант пуковник Кумеров 
(Kumerow).61 Фелдкомандантура у Смедереву имала је начелника управног одељења, 

59     Небојша Ђокић, наведено дело, стр. 297.

60     Сачињени од војника старијих годишта, нешто попут територијалне одбране.

61     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 65.

/ КОЛОНА НЕМАЧКЕ ВОЈСКЕ ПРОЛАЗИ КРОЗ СМЕДЕРЕВСКУ УЛИЦУ ПОСЛЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ
5. ЈУНА 1941. ГОДИНЕ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/8 /
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вишег саветника војне управе (OKVR – 
Oberkriegsverwaltungsrat) фон Шлихти-
ха.62 Ова командантура ступила је у деј-
ство у Смедереву 22. априла 1941.63  

Девет дана пре тога, 13. априла, из прав-
ца Убилаца немачке јединице умарширале 
су у Смедерево око 14 часова, започињући 
окупацију која ће трајати четири и по го-
дине.64 Смедеревски припадници немач-
ке народности, или како су их тада звали 
– фолксдојчери, одушевљено су дочекали 
немачке војнике у шпалиру близу Дуна-
вског кеја.65 Немце који су запосели град 
нису дочекали представници смедеревске 
општине.66 Наиме, дотадашњи председник 
општине Милан М. Рајаковић није благо-
наклоно гледао на Немце због оног што 
је преживео у Првом светском рату.67 Због 

62     Он је имао среће да буде позван на састанак на Конфе-
ренцију одржану у Управном штабу војноуправног ко-
манданта у Србији у Београду 5. јуна 1941, иначе би мо-
жда страдао у експлозији која се догодила у Смедереву 
истог дана: Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 153.

63     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 118.

64     Смедерево ће ослободити јединице Црвене армије и 
Народноослободилачке војске Југославије 16. октобра 
1944.

65     Nemanja Dević, „Smederevski okrug u proleće 1941. godine“, 
str. 130; С избијањем Другог светског рата долази до 
појачане активности тајних немачких служби у Југосла-
вији. У том смислу Немци су нарочито интензивира-
ли рад на праћењу дешавања у сливу тока реке Дунав, 
посебно око Ђердапа, с намером да спрече било какво 
обустављање слободног протока робе и сировина. За 
послове праћења дешавања на Дунаву регрутовали су 
фолксдојчере и агенте из Дунавског паробродарског 
предузећа. Имали су такву службу и у Смедереву: Slavko 
Odić i Slavko Komarica, Noć i magla – Gestapo u Jugoslaviji, 
Zagreb 1977, str. 64–65.

66     У послератној публицистици писало је како је „у згра-
ди Општине делегација угледних грађана на челу са 
председником општине дочекала немачке официре и 
објављена је неформална предаја града“: Радослав Р. 
Пауновић, наведено дело, стр. 61.

67     Милан Рајаковић (1897–1941), индустријалац и предузет-
ник, био је председник Смедеревске општине од 1939. 
до избијања рата. Према изјавама потомака, због своје 
одлуке да не дочека Немце био је једно време у притво-

оваквог става био је ухапшен, па је са још 
око 1200 других људи које су Немци сумњи-
чили да су комунисти, пребачен у панче-
вачке затворе.68 Како бележи у свом днев-
нику Милан Јовановић Стојимировић, због 
неадекватног дочека у Смедереву немачки 
официри били су веома незадовољни, али 
их је одобровољио локални Немац, ин-
жењер Јосип Хојзер, зет Вајфертових, који 
се на дочеку немачке војске обратио речи-
ма који афирмишу добре односе локалних 
фолксдојчера и Срба.69 

ру: Иван Стојић (ур.), Енциклопедија Смедерево, Том 1, 
личности, Смедерево 2012, стр. 430–431.

68     Према писању Бошка Костића, блиског сарадника Ди-
митрија Љотића, на Љотићево залагање код крајско-
манданта Панчева, потпуковника Херстенбергера, они 
су касније ослобођени: Boško N. Kostić, navedeno delo, 
str. 23–24; Рајаковић је преживео петојунску експлозију у 
Смедереву, па се једно време лечио у Београду. Иако се 
касније из Смедерева склонио у свој завичај код Бајине 
Баште, није успео да избегне злу ратну судбину. Стреља-
ли су га партизани у Ужицу 4. новембра 1941: Иван Стојић, 
наведено дело, стр. 430–431; О његовој смрти писале су 
и оновремене новине: Анон., „Индустријалац и бивши 
претседник смедеревске општине, Милан М. Рајаковић, 
жртва комунистичких бандита“, Обнова (Београд), Год. I, 
Бр. 136, 10. децембар 1941, стр. 6.

69     „Ми и Срби живимо у овоме граду као права браћа. За 
16 година од како сам ја овде, нико ме није питао ни које 

У складу са што хитнијим стварањем 
предуслова за постизање циљева своје 
политике, немачке окупационе власти су 
користиле постојеће представнике ло-
калне управе и пре формирања највиших 
органа домаће управе.70 Немци су инси-
стирали на постављању градске управе, 
па су на предлог Хојзера, чак и против 
његове воље, поставили Александра Ди-
нића (Ацу Ламбру), пензионисаног сре-
ског начелника.71 Ипак, ово је било само 
провизорно решење, јер је убрзо на чело 
Општине Града Смедерева постављен 
Радомир Димитријевић, нестраначка 
личност и чиновник САРТИД-а.72 Нацисти 

сам вере, ни које народности, нити ме је ко увредио. Ја 
својом главом гарантујем за ову варош и за све њене 
грађане и молим немачке војнике да схвате ову изјаву 
као апел да и они својим поступцима не поремете љу-
бав и хармонију између Срба и нас, овдашњих Немаца“. 
Наведено према: Милан Јовановић Стоимировић, Днев-
ник 1936–1941 (приредили Стојан Трећаков и Владимир 
Шовљански), Нови Сад, 2000, стр. 519; Јосип Хојзер био је 
родом из Панчева, а у Смедереву су га након рата памти-
ли по добром, јер је током рата доста чинио за Смеде-
ревце. Због тога, пред ослобођење града 1944. није по-
пут других фолксдојчера бежао, већ је остао и сачекао 
ослободиоце: према казивању Владимира Марковића, 
општинског службеника, у: Ранко Ђукић и Милутин Жив-
ковић, „Преживели из пакла – Смедерево 1941. Прорекао 
несрећу“, Политика (Боград), 11. фебруар 1982, стр. 19.

70     Nataša Milićević, „Činovnici u okupiranoj Srbiji 1941–1944“, 
Istorija 20. veka, 2/2018, str. 71.

71     Милан Јовановић Стоимировић, Дневник 1936–1941, стр. 
520; Александар Динић (Смедерево, 1885 – Смедерево, 
1965) био је професионални полицајац и државни служ-
беник. Био је међу првим свршеним ђацима Специјалне 
полицијско-криминалистичке Академије др Арчибалда 
Рајса у Београду. Пензионисан је 1941: Иван Стојић, наве-
дено дело, стр. 116–117.

72     Радомир Димитријевић (1897–1972) службовао је у теш-
ким околностима, које ће бити доведене до катастро-
фалних због експлозије 5. јуна 1941. Након рата осуђен 
је на вишегодишњу робију пресудом Суда за повреду 
националне части. У затвору је провео четири године: 
Небојша Јовановић, Политички венац града Смедере-
ва и његове околине у XIX и XX веку, Смедерево 2002, 
стр. 36; Пресудом Суда у Шапцу 1959. рехабилитован је, 
чиме су престале све правне последице претходне пре-
суде. Пензионисан је 1966: Иван Стојић, наведено дело, 
стр. 114.

су ослонац у Србији првенствено тражи-
ли пре у делу традиционалних структура 
власти, него у идеолошки и политички 
најсроднијим домаћим покретима. Њима 
је била потребна политичка стабилност 
која би обезбеђивала несметану произ-
водњу, проток сировина, као и људства 
за рат.73 

Након војничког слома државе уследи-
ло је комадање њене територије. Србија 
је отишла „у парампарчад“.74 Окупирани 
део Србије Немци су називали „преоста-
ла српска држава“.75 Као последица тога, 
дошло је и до административних промена 
на простору окупиране Србије. Смедере-
во је постало ново, провизорно седиште, 
на брзину формиране „Банске управе“, за 
јужни, тј. србијански део некадашње Ду-
навске бановине.76 Окрњена Дунавска ба-
новина имала је сада 19 срезова. За бана 
је именован др Живадин Стефановић 
Сомборац, утицајни предратни полити-
чар, радикал и некадашњи председник 
Градског поглаварства града Смедерева.77  

73     Milan D. Ristović, navedeno delo, str. 94–95; Branko Petranović, 
Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, str. 134.

74     Стеван К. Павловић, Србија: историја изa имена, стр. 172.

75     Стеван К. Павловић, Хитлеров нови антипоредак: Други 
светски рат у Југославији, стр. 65; Територија под упра-
вом немачког команданта у Србији била је ужа и од Ср-
бије из 1912, јер је Бугарска анектирала Врањски и Пи-
ротски округ. Више о овоме: Zoran Janjetović, „Borders of 
the German Occupation Zone in Serbia 1941–1944“, Зборник 
радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ, 
62/2012, стр. 93–115.

76     Радомир Милошевић, Смедеревски ратни поменик, стр. 68.

77     Др Стефановић Сомборац је након рата рехабилитован 
због својих заслуга за Народноослободилачки покрет. 
Иначе, 5. јуна 1941. погинуо му је рођени брат, др Божидар 
Стефановић Сомборац: Милош З. Мунић, „Прилог истражи-
вању биографије и политичке улоге смедеревског пред-
седника др Живадина Стефановића Сомборца“, у: Алек-
сандар Кадијевић, Светозар Бошковић и Борис Стојковски 
(уредници), Смедеревски крај и Подунавље кроз историју 
– зборник радова, Нови Сад – Смедерево 2019, стр. 103.

/ НЕМАЧКИ ВОЈНИЦИ СТАРИЈИХ ГОДИШТА СА 
ДЕВОЈЧИЦОМ ИЗ СМЕДЕРЕВА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ 

СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО ПРЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  

БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/67 /
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Он је ову дужност вршио до новембра 
1941, када је, због наводног сукоба са Ди-
митријем Љотићем, поднео оставку.78 
Срески начелник био је Бранислав Јова-
новић,79 којег је у децембру 1941. заменио 
Војислав Мандић, пре рата старешина 
„Белих орлова“, Омладине „Збора“.80 

Један део некадашње администрације 
преселио се у Смедерево из Новог Сада, а 
заједно са њима пресељено је и Народно 
позоришта Дунавске Бановине. „У Смеде-
реву су се већ почетком јуна 1941. окупи-
ли његови чланови на челу с управником 
Марком Малетином“.81 Осим тога, Смеде-
рево је прихватало избеглице из других 
крајева земље. Број становника је повећан 
доласком окупатора и избеглица, што је 
за последицу имало вишеструко увећан 

78     Др Стефановић је, према неким изворима, био убеђен да 
ће Немачка доживети пропаст у рату, па је током рата по-
магао покрет отпора и користио своје пријатељство с Нем-
цима да олакша положај становништву под окупацијом. 
Још од раније био је у сукобу с Димитријем Љотићем, 
што се пренело и на период током окупације: Немања Де-
вић, Смедеревски крај у Другом светском рату, стр. 43; У 
том смислу можда можемо тумачити и чињеницу да је др 
Стефановић Сомборац за свог секретара ангажовао Јова-
на Марића, предратног демократу, који се ове функције 
прихватио по директиви КПЈ: Nemanja Dević, „Smederevski 
okrug u proleće 1941. godine“, str. 131; Улогу др Живадина 
Стефановића Сомборца би требало још разјаснити, јер се 
у литератури помиње у контексту присне сарадње с не-
мачким окупационим властима. Осим што га је лично на 
функцију бана поставио први командант у Србији, гене-
рал Ферстер, др Стефановић се помиње и као посредник 
између представника немачког окупационог апарата др 
Георга Кисела и Косте Миловановића Пећанца: Nemačka 
obaveštajna služba IV – U okupiranoj Jugoslaviji – Srbija, 
Makedonija, Crna Gora, Beograd 1959, str. 468.

79     Небојша Јовановић, Политички венац града Смедере-
ва и његове околине у XIX и XX веку, стр. 62.

80     Исто, стр. 91; Помиње се као „Воја Мандић, срески начел-
ник“ у Прогласу Месне Пословнице Српске Заједнице 
Рада у Смедереву за време окупације 1941–1944: Музеј у 
Смедереву, бр. ул. инв. 2135/21.

81     Dragica Koljanin, „Dunavsko narodno pozorište u okupiranoj 
Srbiji 1941–1944“, Susret kultura – Zbornik radova, Novi Sad 
2016, str. 97.

притисак на преостали стамбени фонд.82 
У Смедерево су, поред других места, при-
стизали и Словенци избеглице, које су 
биле протериване након што је Немачки 
Рајх анектирао један део Словеније.83

У интересу немачких окупационих вла-
сти било је да се освојена територија што 
хитније пацификује, обезбеди несметано 
фунцкионисање најважнијих саобраћај-
ница, ратни заробљеници попишу и по по-
треби транспортују даље у Немачку, ожи-
ви привреда и локална администрација 
што пре профункционише. У том смислу, 
„шест дана по окупацији сви председници 
општина и деловође са територије Поду-
навског среза позвани су на конференцију 
у Среском начелству у Смедереву“,84 где 
им је предочено шта се од њих очекује – 
беспоговорно поштовање наредби. 

С објавом о успостављању Комесар-
ске управе с Миланом Аћимовићем на 
челу 30. априла 1941, почела је прва фаза 
југословенске, тачније српске политич-
ке колаборације с Немцима.85 Наиме, 
немачки Командант Србије је именовао  

82     Наташа И. Милићевић, Српско грађанство у окупираној 
Србији 1941–1944, стр. 220.

83     Zoran M. Jovanović, Smederevska Župa Rođenja Sv. Ivana 
Krstitelja – središte susreta istorije, ljudi i tradicija, Beograd 
2013, str. 69–71; „Тако је 24. маја 1941. године, у сврху на-
сељавања извесног броја Словенаца на старој терито-
рији Србије, оформљен Генерални комитет за насеља-
вање Словенаца, чије су се канцеларије налазиле при 
Министарству унутрашњих послова... Милан Аћимовић је 
за председника Комитета поставио др Теодора Араниц-
ког, вишег саветника Министарства социјалне политике 
и шефа исељеничког одсека, а за генералног секретара 
Јована Марића, шефа катастарске управе у Смедереву“: 
Јасмина Живковић, „Избеглице и пресељеници у Србији 
и Пожаревачком округу 1941–1944“, у: Србија и Пожаре-
вац у Другом светском рату 1941–1944 – окупациона упра-
ва, избеглице и просвета, Пожаревац 2015, стр. 129.

84     Немања Девић, Смедеревски крај у Другом светском 
рату, стр. 43.

85     Christian Kurzydlowski, navedeno delo, str. 226.
/ ПЛАН ГРАДА СМЕДЕРЕВА ИЗ КАСНИХ 1930-ИХ ГОДИНА, АУТОРИ ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ,  

ОПШТИНСКИ ЧИНОВНИК И ИНЖ. БОШКО ТРИФУНОВИЋ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, И-1081 /
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„нижеразредну српску управу“.86 Савет је 
био под потпуном контролом Немаца. Де-
ловао је у околностима након капитула-
ције и дезинтеграције земље, оптерећен 
многим неповољним околностима. Имао 
је уска овлашћења, суочавао се с вели-
ким препрекама и није успео да изгради 
неопходан ауторитет. С избијањем и рас-
пламсавањем устанка у лето 1941, долази 
до његове смене, и крајем августа форми-
рања „српске владе“87 Милана Недића,88 
„састављене од још неколико генерала, 
трећеразредних политичара и љотићева-
ца“.89 Без обзира на његову верност Нем-
цима, Недићева влада била је у складу с 
Хитлеровим гледањем на Србе, „на дну 
хијерархијске лествице југоисточно-ев-
ропских вазала Трећег Рајха“.90

Бан-комесар, др Живадин Стефановић 
Сомборац, известио је надлежне органе 
да је Комесаријат бановине у Смедереву 
почео с радом 13. маја 1941, као и да је већ 
одржао више састанака са среским на-
челницима и председницима општина.91 
Жандармеријска чета је почела с радом 
21. маја, а сутрадан, 22. маја, успоставље-
но је Престојништво градске полиције у 
Смедереву, које је комплетирано до 25. 
маја 1941, када је имало једног надзорни-
ка полицијске страже, два надстражара 

86     Стеван К. Павловић, Хитлеров нови антипоредак: Други 
светски рат у Југославији, стр. 66.

87     Историчар Стеван К. Павловић је свесно ставља под на-
воднике: Стеван К. Павловић, Историја Балкана 1804–
1945, друго издање, Београд 2004, стр. 459.

88     Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–
1945, str. 111–114 i str. 132–138; Коста Николић, наведено 
дело, стр. 31–35; Milan Ristović, navedeno delo, str. 34–46.

89     Стеван К. Павловић, Србија: историја иза имена, стр. 175.

90     Milan D. Ristović, navedeno delo, str. 373.

91     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској тврђа-
ви – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено издање, стр. 7.

и 33 стражара. Према извештају Коме-
саријата Дунавске бановине од 28. маја 
1941, „општинске управе, жандармеријски 
органи и престојништва полиције одр-
жавају најтешњу сарадњу са немачким  
властима“.92

Успостављањем сложеног система не-
мачке окупационе управе, свакодневни 
живот у Србији радикално се изменио. 
Овај немачки систем је преко својих број-
них разгранатих установа, које су повре-
мено биле у међусобном сукобу, усме-
равао и надзирао рад српских цивилних 
власти. С даљим развојем окупационе 
управе, при фелдкомандантурама, те об-
ласним и окружним командама, успо-
стављени су и други органи који нису ула-
зили у формацијски састав фелдкоманда-
тура: Уред за контролу цена, Опуномоће-
ник за привреду, Референт за штампу и 
пропаганду, Испостава полиције и служ-
бе безбедности и друго.93 

Рат је пре времена окончао и школску го-
дину, а немачка војска сместила се у зграду 
смедеревске гимназије.94 Уведене су мно-
ге рестриктивне мере, а по вароши се није 
могло шетати после 20 часова без дозволе 
(аусвајса). Политички живот у Смедереву 
је замро, а у привреди се осећало тешко 
стање. Према извештају Комесаријата Ду-
навске бановине, „животних намирница  
у граду и околини све је мање, што до-
води до великих шпекулација“.95 Захук-
тала немачка ратна машинерија одмах 

92     Исто, стр. 7–8.

93     Muharem Kreso, navedeno delo, str. 87.

94     Немања Девић, Смедеревски крај у Другом светском 
рату, стр. 40.

95     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, стр. 8-9.

је ставила у функцију све производне капацитете који су били употребљиви. САР-
ТИД се нашао под директном немачком контролом. „За комесарског управитеља САР-
ТИД-а постављен је Клеф, а за директора Рудолф Батушић“.96 Предузеће САРТИД је 
било од изузетне важности за Немачку. С изградњом металуршких погона 1937. САР-
ТИД је постао „интегрална железара“, која је комплетирала своју производњу – од 
руде до готових производа и била једна од важнијих компанија у окупираној Србији.97  

96     Јован Стојковић, САРТИД – српска индустрија челика 1913–1946, Београд 1998, стр. 169.

97     Металуршки производни циклус уочи рата чинили су: Топионица гвожђа у Мајданпеку с рудницима у том подручју, Челичана 
са Сименс–Мартиновом пећи у Смедереву, Ваљаоница профила у Смедереву, Ваљаоница лима у Смедереву, Поцинковаоница 
у Смедереву, Пратећи енергетски објекти (Електрична централа, Гас генератори, Котларница), Финална производња (Фабри-
ка гвоздених конструкција, Бродоградилиште и Машинска ковачница са Пресерајем) у Смедереву. У периоду од 1937. до 1941. 
САРТИД је имао велико искоришћење производних капацитета, а уз позитивно финансијско пословање исплатио је све раније 
инвестиције и дугове. У укупној производњи гвожђа и челика у Југославији 1939. године учествовао је са 235000 тона. Међутим, 
за време окупације било је великих проблема са допремом сировина, тако да су погони константно радили смањеним капа-

/ НЕМАЧКИ ВОЈНИЦИ НА ТРАЈЕКТУ НА 
УШЋУ ЈЕЗАВЕ У ДУНАВ НЕПОСРЕДНО УЗ 
МАЛИ ГРАД СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ ЗА 

ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ, ИЗ ФОТО АРХИВА 
МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /

/ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ  
УНОСЕ РАТНИ ПЛЕН У СМЕДЕРЕВСКУ ТВРЂАВУ,  

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/36 /

/ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ НА ПАУЗИ ЗА 
РУЧАК У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ, ФОТОГРАФИЈА,  

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/45/
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Из извештаја Војнопривредног шта-
ба Југоистока сазнајемо да је у мају 1941. 
смедеревском предузећу САРТИД „дата 
поруџбина за испоруку лимова, гвожђа 
за армирани бетон и грађевински мате-
ријал за железницу у висини од 825.000  
Рајсхмарака“.98 

Даљи развој ратних прилика и немачке 
поодмакле припреме за напад на СССР 
доводиле су до промена распореда тру-
па у Србији. Заповешћу немачке Команде 
11. армијског корпуса од 5. маја 1941. пот-
чињеним јединицама се наређује да се 
припреме за смену оперативних једини-
ца посадним јединицама на територији 
Србије. Крајем маја 1941. на простор оку-
пиране Србије послате су као сталне по-
садне јединице три новоформиране пе-
шадијске дивизије: 704, 714. и 717. Ове је-
динице нису биле првокласне, већ су ре-
грутоване од резервиста махом старијих 
годишта. Осим ових дивизија, у Србију 
је распоређено и неколико ландесши-
цен-батаљона, који су углавном служили 
за обезбеђење важних комуникационих 
праваца и стражарске задатке.99 Према 
новим наредбама, новоформирана 714. 
дивизија100 требало је да се упути у Србију 
15. маја 1941, а да се штаб дивизије с ди-
визијским јединицама размести у рејону 

цитетом: сви подаци од мр Јована Стојковића, из нове 
поставке Музеја у Смедереву „Грожђе, гвожђе и урбане 
вибрације“, постављене и отворене 2021.

98     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 832. Осим тога, „Техника 
наоружања за морнарицу“ поднела је захтев за додељи-
вање фирме САРТИД у Смедереву за њихове потребе, 
јер се при овом предузећу пре рата налазило бродогра-
дилиште: Isto, str. 833.

99     Небојша В. Стамболија, наведено дело, стр. 10.

100     Ова дивизија формирана је 1. маја 1941. у Прагу, а њено 
транспортовање на територију Србије отпочело је 15. 
маја 1941. под командом генерал-мајора Фридриха Шта-
ла: Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 106.

и представници Покрајинског комитета 
КПЈ за Србију.106

Немачка војска је српске војне обавез-
нике из села подунавског среза, који су се 
након капитулације вратили кућама, до-
водила на Царину, па одатле у Житни ма-
гацин близу Железничке станице. Одатле 
су их одводили у Државни монопол не-
далеко од Дунава, поред којег су подиг-
нуте и додатне дрвене бараке за смеш-
тај заробљеника.107 Њима су подељене 
униформе југословенске војске и одмах 
су упослени.108 Група од 150 заробљени-
ка из Смедерева и Пожаревца радила је 
на прикупљању материјала по Смедере-
ву и околини. Они су обављали истовар, 
пренос и складиштење ратног материја-
ла у Смедеревској тврђави.109 Један део 
заробљеника радио је у Државној ради-
оници и САРТИД-у.110 Свеукупно било их је 
око 600 људи.111 Према сведочењу интен-
данта заробљеничког логора, Будимира 
Стојановића Буде, смедеревска општина 
формирала је Комисију за исхрану за-
робљеника. Та комисија вршила је раз-
рез обавезе за свако село, тачније колику 
количину хране ће давати свако село.112  

106     Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 62.

107     Ради се о четири бараке, од којих је једна била кухиња: 
Славко Домазет, наведено дело, стр. 50.

108     Према казивању Драгољуба Лукића Павла, каснијег 
учесника НОБ-а и носиоца Партизанске споменице: 
Славко Домазет, наведено дело, стр. 41; Радослав Р. Па-
уновић, наведено дело, стр. 61–62.

109     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено 
издање, стр. 9; Nemanja Dević, „Smederevski okrug u 
proleće 1941. godine“, str. 133.

110     Према сведочењу Живка Рајића из Вучака: Славко До-
мазет, наведено дело, стр. 51.

111     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 24.

112     Комисију су сачињавали: прота Милан Благојевић, 
председник, Таса Симић, главни економ, а чланови су 
били Радомир Димитријевић, председник смедеревске 

Смедерево–Лапово–Смедеревска Палан-
ка.101 У Смедереву је било стационирано 
људство 566. батаљона, чији је првенстве-
ни задатак био чување саобраћајница, 
индустријских постројења и одржавање 
реда. Услед потребе за обезбеђивањем 
великог броја југословенских ратних за-
робљеника дошло је до реорганизације 
немачких војних јединица, па тако на дан 
28. маја 1941. Фелдкомандантура 610 у Сме-
дереву располаже само с једном четом 
592. ландесшицен-батаљона, док се ко-
манда целог батаљона налази у Крагујев-
цу.102 Осим тога, у Смедереву је постојало 
и одељење речне полиције и лучке капе-
таније, које је било у надлежности вишег 
државног саветника Волфа.103 До тада је 
обновљен и рад српске жандармерије, а 
свака банска управа имала је на распола-
гању по један пук жандара.104 Према нало-
гу Комесаријата за унутрашње послове, 
банске управе су крајем маја 1941. имале 
задатак да известе о деловању комуниста 
на свом подручју. Из Смедерева је стигао 
извештај да не поседују никакве евиден-
ције комунистичких активиста.105 Међу-
тим, мање групе комуниста окупљале су 
се у том периоду на илегалним састан-
цима у винограду др Милорада Станоје-
вића. Овим састанцима присуствовали су 

101     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 109–110. Према цртежу 
„Размештај 704, 714. и 717. пешадијске дивизије“ од 9. 
јуна 1941. види се да је штаб 714. дивизије био у Тополи, а 
да у Смедереву није било значајнијих снага из ове једи-
нице: Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 146.

102     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 141.

103     Овај је у својој надлежности имао контролу бродске и 
речне полиције у свим важнијим српским речним лука-
ма на Дунаву, а био је подређен капетану корвете Вајсу 
и Команди Абвера: Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 69.

104     Zoran Janjetović, „U skladu sa nastalom potrebom...“, str. 39.

105     Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinška uprava 
1941–1944. Knjiga prva 1941–1942, Beograd 1979, str. 55.

Први вагони с муницијом почели су да 
пристижу на Железничку станицу Смеде-
рево 6. маја 1941.113 Одатле је овај материјал 
уношен у импровизовано складиште у 
Смедеревској тврђави. Материјал је уно-
шен кроз брешу на зиду близу крајњег 
југозападног угла Тврђаве, који су Нем-
ци начинили још у Првом светском рату. 
Мањи део материјала уношен је кроз 
главну капију која се налазила у сре-
дишњем делу јужног варошког бедема.114

општине, као и начелник Подунавског среза: Славко До-
мазет, наведено дело, стр. 49,

113     BArch, RH 20-2/1088, str. 2.

114     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, стр. 10. Ова капија данас не постоји јер је у пот-
пуности разнесена у експлозији 5. јуна 1941, а помену-
та бреша у југозападном делу Смедеревске тврђаве и 
даље је отворена.

/ НЕМАЧКИ ВОЈНИК И СМЕДЕРЕВСКИ ПРОДАВАЦ ЛИМУНАДЕ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО, ФОТОГРАФИЈА, 

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/61 /



/ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ УНОСЕ РАТНИ 

ПЛЕН У СМЕДЕРЕВСКУ ТВРЂАВУ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  

БР. УЛ. ИНВ. 139/74/1; НОБ-489 /



/ НЕМАЧКО ПРОВИЗОРНО СКЛАДИШТЕ  
РАТНОГ ПЛЕНА УНУТАР СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ 

ПРЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, 
БР. УЛ. ИНВ. 139/74/3; НОБ-491 /
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„ЈЕДНОГА ДАНА ЛЕТЕЋЕ 
ПО ЗРАКУ: ГЛАВЕ, РУКЕ, 

НОГЕ И УТРОБЕ НАШИХ 
ЖЕНА И НАШЕ ДЕЦЕ, А ИЗ 

ЗИДИНА СТАРОДРЕВНОГ 
СМЕДЕРЕВСКОГ ГРАДА 

ПОЈАВИЋЕ СЕ ПРОКЛЕТСТВО 
ПРОКЛЕТЕ ЈЕРИНЕ, А ТО 

ЋЕ ПРОКЛЕТСТВО ПАСТИ 
НА ВАШУ И МОЈУ ГЛАВУ, 

И НАЈВЕЋЕ И НАЈОШТРИЈЕ 
КАЗНЕ НЕЋЕ БИТИ ДОВОЉНЕ 
ЗА НАС, ЗА ОВУ ЗЛОЧИНАЧКУ 

ИНДОЛЕНЦИЈУ КОЈУ СМО 
МИ ПОКАЗАЛИ ПРЕМА 
ПОВЕРЕНОМ НАРОДУ.”*

     РОНИКА 
НАЈАВЉИВАНЕ ТРАГЕДИЈЕ

ног материјала, који су као плен из Првог 
светског рата од немачке војске заостали у 
Смедеревској тврђави. Прво је у свом ли-
сту Смедеревски журнал, у броју 6, од 2. 
октобра 1921, писао како би требало „агре-
сивно од Министра војног тражити да се 
муниција из Града што пре избаци јер она 
у њему представља једну катастрофалну 
опасност по милионе наше имовине као и 
по хиљаде живота смедеревских грађана“. 
Упозоравао је у овом тексту како „муни-
ција у граду стоји у гомилама под ведрим 
небом удаљена од железница и лађа свега 
десетак метара, на њу падају свакодневно 
варнице из машинских димњака...“117 Своје 
апеле поновио је још једном 22. јула 1922. 
у листу Самоуправа, јер је пожар који се 
десио те године у оближњем Државном 
магацину у Смедереву појачао оправда-
не страхове о могућој катастрофи: „Само 
благодарећи ветру који је ономад дувао од 
Града118 ка магацинима – у Смедереву није 
избила већа катастрофа“.119 

117     Цитирано према: Група аутора, Уздарје Милану Јовано-
вићу Стојимировићу, Смедерево 2002, стр. 39–40.

118     Мисли се на Смедеревску тврђаву, која се све до краја 
Другог светског рата чешће називала Смедеревски град 
или само Град.

119     Уздарје Милану Јовановићу Стојимировићу, стр. 49.

Идеје о складиштењу муниције 
у Смедереву нису биле новотарија 

Другог светског рата, нити искључиво 
немачка идеја. Иако су немачке војне је-
динице у Првом светском рату користиле 
Тврђаву као депо муниције и другог рат-
ног материјала,115 ова пракса се наставила и 
након завршетка Великог рата и поратних 
турбулентних околности.116 Ово провизор-
но решење постало је нека врста трајног 
неусловног складишта, јер је Смедеревска 
тврђава била под ингеренцијом војног ми-
нистарства.

Смедеревац Милан Јовановић Стојими-
ровић, тада као млади новинар, али с изра-
зитим осећајем за важност очувања локал-
ног културно-историјског наслеђа и свог 
родног града уопште, покушавао је својим 
текстовима да алармира јавно мњење о 
потреби уклањања муниције и другог рат-

115     Мирослав П. Лазић, Смедерево и смедеревски крај у 
Првом светском рату 1914–1918, стр. 311–312.

116     Смедеревска тврђава, као војни објекат, коришћена је у 
једном краћем периоду након Првог светског рата, тач-
није од марта до новембра 1919. и као логор за принудну 
интернацију цивила у Краљевини СХС: Горан Милорадо-
вић, Карантин за идеје. Логори за изолацију „сумњивих 
елемената“ у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 
1919–1922, Београд 2004, стр. 190.
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Осим Стојимировића, на одговорност 
надлежних апеловали су и други Сме-
деревци. Пре Стојимировићевог текста 
у Самоуправи, у београдској Политици 
објављен је један текст у којем се указује 
на проблем велике количине муниције 
која је неусловно депонована унутар Сме-
деревске тврђаве и угрожава варош. Овај 
текст у ствари је апел „велике групе углед-
них Смедереваца“ који су се писмом об-
ратили уредништву Политике 25. априла 
1922. Њихов апел уследио је као реакција 
на експлозију која се догодила у такође 
неусловном складишту у Битољу недуго 
пре тога.120 

За измештање старе муниције из Сме-
деревске тврђаве заложио се 1923. и Ве-
лики жупан Подунавске области у Смеде-
реву Живојин Ружић,121 који је писао ми-
нистру војном и молио за интервенцију 
код министра унутрашњих дела. Једна од 
његових представки, писана с пуно гор-
чине, била је веома отворена и злослутна. 

Нарочито оштар и критичан спрам вој-
них власти због „идиотског јавашлука“ 
који је 13. децембра 1927.122 довео до екс-
плозије у Смедеревској тврђави123 био 

120     Анон., „После битољске експлозије. СТРАХ СМЕДЕРЕ-
ВА“, Политика (Београд), Година XVIII, Број 5034, 30. 
април 1922, стр. 2.

121     У литератури се наводи као Живан Ружић: Небојша Јо-
вановић, Политички венац града Смедерева и његове 
околине у XIX и XX веку, стр. 137.

122     Аранђел Стефановић је погрешно писао како се ова експло-
зија догодила 1928. године, што је касније усвојио и Милан 
Вулетић: Аранђел Р. Стефановић, наведено дело, стр. 29.

123     Тих дана у листу Време објављена су три текста веома 
критички интонирана у вези с овом несрећом: Станковић, 
„Експлозија у Смедеревском Граду. Страховита паника у 
вароши“, Време (Београд), Год. VII, број 2150, 14. децембар 
1927, стр. 5; Анон., „Поводом експлозије у смедеревском 
граду“, Време (Београд), Год. VII, број 2152, 16. децембар 
1927, стр. 3; Ст., „Узроци експлозије у смедеревском граду“, 
Време (Београд), Год. VII, број 2153, 17. децембар 1927, стр. 5.

је дописник листа Време из Смедерева. 
Наиме, тог дана дошло је до веома јаке 
експлозије у делу Тврђаве уз варошки бе-
дем, поред четврте куле од Дунава, где је 
била лагерована немачка и аустроугарска 
муниција заостала из Првог светског рата. 
Командант Тврђаве, потпоручник Јоца 
Јелешевић је импровизовао с паљењем 
барута неупотребљиве муниције, како би 
очишћене чауре могао да пошаље у Кра-
гујевац. Међутим, ова ватра захватила је и 
заосталу аустроугарску гранату великог 
калибра од 30,5цм, која је била закопана 
и лежала непримећена. Ова експлозија 
није проузроковала жртве, али су од си-
лине детонације попуцали прозори на 
возу који је био на оближњој Железничкој 
станици Смедерево, као и прозори број-
них кућа, радњи и јавних установа. Смеде-
рево је захватила велика паника, а одмах 
су почеле да се испредају приче о „па-
кленој машини“ која је убачена у Тврђаву. 

Два дана касније у Смедерево је послато 
стручно лице из министарства војног да 
испита околности експлозије. Закључак 
је био да се несрећа догодила услед екс-
плозије динамона који је вађен из старих 
мина. За последице нико није одговарао, 
али је она приморала тадашњег председ-
ника општине Љубомира Видаковића да 
се упути у Министарство војске и ратне 
морнарице и опет апелује на исељење 
муниције.124

Смедеревска тврђава је остала војни 
објекат све до пред избијања Другог свет-
ског рата, и као такав коришћен је како 
за смештај мањих војних јединица, тако и 

124     Љубомир Видаковић је пре ове експлозије својим допи-
сима од 25. марта 1927. подносио захтеве да се Тврђава 
преда Општини Смедерево у државину. Нудио је војсци 
у замену општинску земљу у Годомину и имао свеобух-
ватне планове зе преобликовање Смедеревске тврђаве 
у важан културно-историјски споменик: Леонтије Пав-
ловић, Историја Смедерева у речи и слици, стр. 347.

/ МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, УНУТРАШЊОСТ ГРАДА, АЛБУМ СМЕДЕРЕВО, 
КРАЈ 19. ВЕКА, ФОТОГРАФИЈА, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, 

ОДЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА, АФ 7 /

/  ИСЕЧАК ИЗ НОВИНА: СТАНКОВИЋ, „ЕКСПЛОЗИЈА У 
СМЕДЕРЕВСКОМ ГРАДУ. СТРАХОВИТА ПАНИКА У ВАРОШИ“,  

ВРЕМЕ (БЕОГРАД), ГОД. VII, БРОЈ 2150, 14. ДЕЦЕМБАР 1927, СТР. 5,  
ПРЕТРАЖИВЕ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ ИСТОРИЈСКЕ НОВИНЕ, 

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” БЕОГРАД,  
HTTP://WWW.UNILIB.RS/ISTORIJSKE-NOVINE/PRETRAGA /
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као слагалиште муниције и другог ратног 
материјала. Овоме су се противили локал-
ни политичари који су у предизборним 
програмима кандидовали своје идеје: „...
потребно је да се Тврђава, без одлагања, 
уступи Градском поглаварству, пошто 
као војни објект нема више значаја који 
је имала у прошлости, изузев што служи 
незавидној улози складишта“.125 Вишего-
дишњи напори смедеревских политичара 
и притисак јавности уродили су плодом, 
јер је до 1938. дошло до предаје Тврђаве 
на управу смедеревској општини.126 Војска 
је требало да се исели у касарне које су 
се градиле на Царини. Овај споразум је 
тек делимично реализован, јер је до 1941. 
војска задржала своје присуство у Смеде-
ревској тврђави. И даље је располагала 
десном страном од улаза, где су биле две 
зграде. Овај део Тврђаве био је складиште 
потрошног материјала.127 

Намена Смедеревске тврђаве требало 
je да крене у новом смеру, али дошло је 
до спољнополитичких потреса, чији су 
одјеци полако, али сигурно стизали на 
политички увек трусно подручје Балкана. 
Прво турбулентне унутрашње политичке 
околности које су уследиле падом Владе 
Милана Стојадиновића, потом и избијање 
Другог светског рата, вратили су Смеде-
ревску тврђаву у окриље војних власти. 

125     Милан М. Рајаковић, Смедерево под призмом социјалних, 
привредних и културних потреба, Београд 1937, стр. 21.

126     Леонтије Павловић, Историја Смедерева у речи и сли-
ци, стр. 347–348; Из туристичког водича за Смедерево, 
штампаног 1938. сазнајемо како је „до пре кратког вре-
мена град припадао Министарству војске и морнари-
це“, али „недавно је дошло до споразума између Мини-
старства војске и Општине смедеревске, тако да се град 
уступа на старање Општини“: Вођ кроз Смедерево са 
историјом вароши, Београд 1938, стр. 12; Уздарје Мила-
ну Јовановићу Стојимировићу, стр. 95–96.

127     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 16.

Овога пута била је то туђинска, која је још 
мање марила за потребе или страхове ло-
калног становништва или значај непро-
цењивог културно-историјског наслеђа 
српског народа, материјализованог на 
најбољи начин у граду Ђурђа Смедерев-
ца. Кулминација злосрећне употребе Сме-
деревске тврђаве десила се с немачком 
окупацијом 1941.

Према наређењу немачких команди, 
војска је имала задатак да што пре зароби 
и преузме ратни плен у Југославији. Ово 
је даље имало за последицу да подређе-
ни одсеци постављају складишта ратног 
плена у смештајним зонама према коли-
чини материјала. Слагалиште муниције 
и другог ратног материјала у Смедереву 
успостављено је 6. маја 1941, а за овај по-
сао била је задужена 4. брдска дивизија, 
тачније 3. дивизион 94. артиљеријског 
пука. Смедеревска тврђава је одабрана 
за ову намену, јер се, према немачким из-
вештајима, налазила „директно између 
Дунава и железничке станице, а која нуди 
посебно добре могућности за руковање 
овим објектом. Цитадела је опасана зидом 
дебелим око 5 метара и високим 10 мета-
ра, који је испрекидан са 24 куле. У њој се 
налази 5 пролаза.“128 Смедерево је у слич-
не сврхе, као важан саобраћајни чвор, ко-
ришћено и у Првом светском рату. Добре 
саобраћајне везе с местима у којима су 
била привремена слагалишта, као и при-
станиште и трајект на Дунаву, омогућава-
ли су брз и безбедан превоз материјала 
даље у Немачку – у Регензбург и Пасау.

Ратни плен је стизао у Смедерево углав-
ном возовима, а његово уношење у Тврђа-

128     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers Smederevo 
(Semendria), str. 2.

ву вршили су српски ратни заробљеници. 
У мањем броју случајева допреман је ка-
мионима. Они који су возовима довози-
ли материјал сведочили су да је стизао 
из Крагујевца, Лапова, Иванче,129 али и из 
Обилићева код Крушевца.130 Надзор над 
истоваром испрва су обављали припад-
ници 7. батерије 94. артиљеријског пука, 
а касније 6. чета 592. ландесшицен-ба-
таљона. Током рада на утовару у сваком 
тренутку је у Тврђави радило 100 затворе-
ника под надзором само четири војника 
и једног тумача, који је био ангажован из 
редова локалних фолксдојчера. Радило 
се двократно, од 7.00 до 11.30 и од 15.00 до 
18.30.131 Према немачком извештају „затво-
реници су свој посао радили релативно 
радо. Није било жалби било које врсте“.132 
Из истог извештаја сазнајемо да су лаге-
ровану муницију и други ратни материјал 
у Смедеревској тврђави чували припад-
ници 2. чете 853. ландесшицен-батаљона. 
„Команду страже чинили су наредник и 
десеторица људи. Стражарница је била 
унутар цитаделе. Приступ логору био је 
дозвољен само оним овлашћеним при-
падницима Вермахта и цивилима с лич-
ним документима из Фелдкомандантуре 
610 у Смедереву“.133

Међутим, немачка команда била је свес-
на да се прикупљање и лагеровање рат-

129     Према сведочењу ложача локомотиве Чедомира 
Павловића: Славко Домазет, наведено дело, стр. 12.

130     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, стр. 9.

131     Према казивањима преживелих српских заробљеника 
радило се у две смене, од 8 до 12 и од 14 до 18 часова: Ми-
рослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 24.

132     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutelagers Smederevo 
(Semendria), str. 2.

133     Исто.

ног плена обављало „под знатним вре-
менским притиском и транспортним по-
тешкоћама свих врста“, што је за собом 
повлачило и нека одступања од уобичаје-
них правила.134 Овом констатацијом на са-
мом почетку исцрпног извештаја, Коман-
да 2. армије као да је хтела да оправда низ 
пропуста који су претходили експлозији у 
Смедереву, а о којима је у наставку извеш-
таја детаљно известила претпостављене 
у Немачкој. Већ 16. маја 1941. приликом ин-
спекције провизорног складишта у Сме-
деревској тврђави, пуковник Фриц Јен 
(Fritz Jähn)135 из Штаба више команде 5, 
нотирао је да се тамо налази ратни плен 
свих врста. „Муниција није била ускла-
диштена на одговарајући начин, тако да 
је пуковник Јен наредио сортирање и 
чишћење муниције, посебно сакупљање 
нераспакованих делова муниције који су 
лежали унаоколо“.136 С обзиром на при-
мећен недостатак адекватног простора 
за смештај, Штаб више команде 5 је наре-
дио да се забрани даљи унос муниције у 
Тврђави. Поред тога, 4. брдској дивизији 
је наложено да разврста и ускладишти 
део ратног плена који није био довољно 
добро ускладиштен.137

Изгледа да је велика количина ратног 
плена и његов (не)адекватан смештај у 
Смедеревској тврђави побуђивао бригу у 
вишим круговима немачког Вермахта. 

134     Исто.
135     Пуковник Фриц Јен био је распоређен на послови-

ма теренске инспекције при Штабу више команде 5, 
где је био ангажован од 1. априла 1941: BArch N 404/1, 
Personalakte, Jähn, Fritz (Generalmajor), 1882–1964.

136     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers Smederevo 
(Semendria), str. 3.

137 Исто.
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Само недељу дана након инспекције пу-
ковника Јена, дакле 22. маја 1941, у Смеде-
рево је стигао генерал-мајор Теодор Гајб 
(Theodor Geib), шеф послова теренских 
инспекција. Након прегледа складишта, 
препоручио је управнику складишта да 
лагеровану муницију сортира према вр-
сти, као и да Штаб више команде 5 преузме 
старање о складишту.138 Упркос ранијим 
захтевима за тренутним обустављањем 
рада у складишту у Смедереву, тек је по-
тпоручник Остервалд (Osterwald) из 7. 
батерије 94. артиљеријског пука, 27. маја 
1941. коначно затворио складиште и об-
уставио транспорте муниције 4. брдске 
дивизије. Он је складиште предао на 
старање капетану Варнекеу (Warnecke) 
из Фелдкомандантуре 610 у Смедереву. 
Овај се, међутим, одмах жалио Војном ко-
манданту у Србији „на неправилно скла-
диштење муниције“ и „затражио да се 
муниција и експлозив ускоро одвезу због 
ризика од експлозије и затражио ангажо-
вање ватрогасца“.139 Овде на делу види-
мо да је немачка ратна бирократија била 
спора, као и да је неодговарајуће реагова-
ла како на апеле нижих војних инстанци, 
тако и на препоруке и наређења високих 
војних официра. Међутим, одуговлачење 
с даљим транспортовањем муниције и 
другог ратног материјала из Смедеревске 
тврђаве било је условљено како немаром 
или спорошћу бирократије, тако и по-
пуњеношћу складишта у Регензбургу, где 
је требало да се пребаци „смедеревска“ 
муниција.140

138 Исто.
139 Исто.
140     Како сазнајемо из једног каснијег немачког документа, 

муниција која је из Смедерева требало да се пребаци 
у Регензбург у Немачкој, вероватно није могла да се 

Кулминација упозоравајућих вести из 
Смедеревске тврђаве стигла је 3. јуна 1941. 
Тог дана у 14 часова дошло је до мање 
експлозије у складишту муниције, бли-
зу главног улаза у Смедеревску тврђаву. 
Тада је експлодирала отворена кутија у 
којој је било мање количине пешадијске 
и ловачке муниције. Ватрогасац у скла-
дишту је известио надлежне како прет-
поставља да је дошло до самозапаљи-
вања муниције услед излагања сунцу. 
Наиме, тих дана забележене су високе 
температуре, које су, према немачким 
извештајима, ишле и до 40˚C.141 Потврду 
овог догађаја нашли смо и у казивању 
Владимира Марковића, тада службеника 
Градског поглаварства Смедерева у тех-
ничкој служби, који је био један од рет-
ких који је због природе посла смео да 
улази у Тврђаву. Он је тог 3. јуна 1941, код 
излаза из Тврђаве према Железничкој 
станици „видео како се вијуга плавичаст 
пламен попут змије“ и о томе упозорио 
немачку стражу, али су му ови одговори-
ли како је тако сваког дана.142 Владимир 
Марковић је и касније, у позним година-
ма, истрајавао у томе да је експлозија у 
Смедереву резултат немачког немара.143  

транспортује јер је тамошње складиште било још увек 
препуњено. Извештај је датиран на 30. јун 1941. Дакле, 
ни тада се још увек нису стекли услови за транспорт му-
ниције због препуњености: BArch, RW 40/7, str. 23.

141     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers Smederevo 
(Semendria), стр. 3.

142     Славко Домазет, наведено дело, стр. 5–6.

143     У том смислу он се обратио „Управи Градског музеја 
Смедерева“ писмом послатим 20. јуна 1991. У писму 
описује шта је видео у Тврђави уочи експлозије, као и 
своје доживљаје непосредно након експлозије, када је 
учествовао у сакупљању лешева погинулих. Писмо зав-
ршава реченицом: „Ето тако ја тврдим да је експлозија 
муниције настала само од стране немачке немарности 
и небриге. Ово нека буде за музејску архиву!“. Писмо се 
чува у архиви Музеја у Смедереву. / НЕМАЧКО ПРОВИЗОРНО СКЛАДИШТЕ РАТНОГ ПЛЕНА УНУТАР СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ ПРЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ,ФОТОГРАФИЈЕ /

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 139/74/2; НОБ-490

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 849/85; И-711
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Касније сакупљена казивања преживе-
лих Смедереваца требало би узимати с 
великом дозом опреза, јер у њима има 
доста противречности, па и накнадног 
измишљања или претеривања. Па, ипак, 
неки од Домазетових саговорника указују 
на немар и лежерно понашање Немаца у 
складишту у Смедеревској тврђави.144 Ко-
начно, тог 3. јуна 1941. Штаб више команде 
5 преузео је старање о складишту и по-
слао теренског послужитеља, подофици-
ра Штајнхофа у Смедерево.145 

После рата, нагађало се, између оста-
лог, и о количини ратног материјала који 
је експлодирао у Смедеревској тврђави. 
Размуљиво је велико интересовање ис-
траживача из Смедерева за ову тему, јер 
су на основу количине лагероване муни-
ције могли даље да разматрају јачину екс-
плозије. Међутим, њихова писања о томе 
заснована су искључиво на казивањима 
преживелих, који су и сами у неком тре-
нутку могли да виде лагеровану муницију, 
али не и да у потпуности знају тачну коли-
чину. Због природе посла који је обављао, 
требало би пре свега узети у разматрање 
сећање Милана Стевановића Миланчета, 
магационера Железничке станице Сме-
дерево. Он је процењивао да је у Тврђави 
депоновано око 700 вагона ратног мате-
ријала, а да се у тренутку експлозије на 
колосецима, којих је било девет, налази-
ло око 300 вагона разног материјала.146 
Аранђел Р. Стефановић је у свом рукопису 
разматрао неколико верзија. Једна је по 
инжењеру Чеди Живановићу, који је твр-

144     Исто, стр. 41.

145     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers Smederevo 
(Semendria), str. 4.

146     Славко Домазет, наведено дело, стр. 78.

дио „да је чуо од више људи којима треба 
веровати да је било 1000 вагона“. Друга 
верзија је Аце Динића, оновременог сре-
ског начелника, који, опет, „тврди да је чуо 
од неких стручњака да је било 300 ваго-
на само експлозива екразита и шедита“.147 
Трећа верзија је оно што су процењива-
ли „други људи“, а то је „70 до 100 вагона 
муниције и до 30 вагона експлозива као 
и 3–4 вагона црног барута“.148 Историчар 
Милан Вулетић се такође позивао на овај 
рукопис Стефановића, али је узео у обзир 
и казивања заробљеника (Будимир Стоја-
новић) који су учествовали у складиштењу 
ратног материјала, па је проценио да је у 
„Тврђави било смештено нешто више од 
350 вагона разне муниције, око 40 вагона 
експлозива и 3–4 вагона црног барута. Ве-
роватно да је ово приближно тачна коли-
чина приспеле муниције и експлозива“.149 
Мирослав Станковић Бабац се ослањао 
на казивања преживелих, па је проценио 
да је до 5. јуна 1941. сложено „на отвореном 
простору у Тврђави, између 500 и 800 ва-
гона ратног материјала“. Ипак, свестан је 
чињенице да „колико је и каквог експло-
зива у Тврђави било, тешко је утврдити“.150 
Овако су смедеревски истраживачи поку-
шали да дају одговор на питање количине 
и врсте ратног материјала депонованог у 
Тврђави пре експлозије. Ипак, сматрамо 
да су најрелевантнији немачки извеш-

147     Ово се највероватније ослања на процену Стевана Га-
чића (рођ. 1913), рођеног Смедеревца и службеника же-
лезнице, који је све време на Железничкој станици пра-
тио ситуацију око утовара ратног материјала. По њему, 
укупан ратни материјал транспортован у Смедеревску 
тврђаву износио је око 1000–1200 вагона: Славко Дома-
зет, наведено дело, стр. 45.

148     Аранђел Р. Стефановић, наведено дело, стр. 32. 

149     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941, стр. 4.

150     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 24.

таји о експлозији, који су састављани на 
основу документације која је прикупља-
на на терену. А у једном од најзначајнијих 
извештаја, оном који је након експлозије 
послат у Штаб Врховне команде немачке 
војске из Штаба 2. немачке армије писало 
је да се у тренутку експлозије у Смедерев-
ској тврђави налазило:

- око 374 тоне ТНТ-а (нем. Trinitro-Toluol) 
у бурадима,

- 2800 тона муниције свих врста са 172 
тоне експлозива и барута,

- 425000 детонатора (упаковано).151

Експлозија је свакако могла бити још 
снажнија, али је, како се помиње у истом 
извештају, „већа количина буради са пе-
тролејем, који су од успостављања скла-
дишта били лагеровани у Смедеревској 
тврђави, у међувремену, са изузетком ма-
лог остатка, превезена у Немачку“.152

У анексима извештаја о активности Ко-
манде 2. армије, тачније трећег официра 
у Штабу 2. армије задуженог за обавеш-
тајна питања, налази се и скица – „мапа 
локације Цитадела Смедерево“.153 Овај 
цртеж урађен је „према једној скици по-
дофицира, наредника на служби Штајнхо-
фа“, који је, као што смо већ напоменули, 
био теренски послужитељ Штаба више 
команде 5. На цртежу су уцртане позиције 
немачких стрелаца и место посматрача, 
који је највероватније и цртао ову ски-
цу, као и место избијања првог пожара. 
Цртеж је врло вредан за боље разуме-
вање питања места избијања експлозије, 

151     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutelagers Smederevo 
(Semendria), str. 4.

152     Исто.

153     BArch, RH 20-2/1088, Lageplan Zitadelle Smederevo.

али и врсте ратног материјала и тачних 
локација његовог лагеровања унутар 
Смедеревске тврђаве. На први поглед 
разумемо да цртеж није дао верни при-
каз Тврђаве, у смислу размере, позици-
онирања кула и главног улаза. Ипак, ово 
нам је до сада најважније сведочанство 
о размештају муниције и другог ратног 
материјала, јер долази од релевантних 
немачких извора, тачније од стручња-
ка који су највероватније учествовали у 
складиштењу или чувању материјала.154 
Према овој скици видимо да се највећа 
количина материјала налазила лево од 
главне капије Смедеревске тврђаве. Од 
те капије у правцу ка Малом граду (Зам-
ку деспота Ђурђа Бранковића) водила је 
главна комуникациона стаза. У делу где је 
стаза благо закошена, близу улаза у Мали 
град налазио се посматрач који је или цр-
тао ову скицу или је она израђена на ос-
нову његовог казивања. Одмах уз ту ста-
зу с леве стране уз зидно платно поред 
главне капије налазили су се експлозиви, 
тик уз њих упаковани детонатори, затим 
артиљеријска муниција, па даље према 
северу пешадијска муниција, која се на-
лазила с обе стране поменуте стазе. Даље 
лево од улаза, северозападно од главне 
капије смештена је била још једна мања 
количина артиљеријске муниције, као и 
друга опрема. У том делу су се у тренутку 
првог пожара налазили немачки стрелци. 
Још даље лево од улаза, у крајњем југо-
западном углу Тврђаве налазио се мате-
ријал који је од осталог дела био одвојен 
„змајевом“ (жичаном) оградом: бомбе, 

154     Мирослав Станковић Бабац је понудио цртеж са својом 
верзијом распореда депонованог ратног материјала 
унутар Смедеревске тврђаве, који је он израдио на ос-
нову личног сећања и казивања преживелих: Мирослав 
Станковић Бабац, наведено дело, стр. 26.
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противавионска муниција и мање количине буради са петролејем. У самом југозападном 
углу Тврђаве налазила се портирска кућица. Уз главну стазу десно, као што смо већ рекли, 
налазила се пешадијска муниција, а недалеко од ње муниција за вежбање и црни барут. 
Баш код те муниције било је „место избијања првог пожара“. Десно од главне капије биле 
су две зграде, које су некада припадале југословенској војсци. На цртежу видимо да се у 
делу крајњег југоисточног угла налазило језерце, вероватно настало због високе воде, која 
је такође у то време плавила и Мали град. Према сведочењу преживелих Смедереваца који 
су непосредно пред експлозију били у Тврђави, у североисточном делу Тврђаве, према је-
завском бедему су се налазили коњи на испаши, укупно 20–30 „штајераца“.155 На скици је 
приказан и део Железничке станице испред Тврђаве. На колосеку ближе Тврђави налазио 
се „путнички воз са две локомотиве“, а упоредно с овим колосеком, ближе Железничкој ста-
ници налазио се „теретни воз без локомотиве“. Највећи део наведеног ратног материјала у 
Смедеревској тврђави тог кобног 5. јуна 1941. одлетео је у ваздух у серији детонација, која је 
кулминирала у 14 часова и 14 минута. 

155     Према сведочењу Слободана Ђурића (рођ. 1918), у: Славко Домазет, наведено дело, стр. 15.

/ ТУРИСТИ ИСПРЕД ГЛАВНЕ КАПИЈЕ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ
1930-ИХ ГОДИНА, ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ. 

ОВА КАПИЈА, КУЛА И ЗИДНО ПЛАТНО ДО ЊЕ БИЋЕ  
У ПОТПУНОСТИ ПОРУШЕНИ У ЕКСПЛОЗИЈИ 5. ЈУНА 1941. / 

/ ГЛАВНА КАПИЈА 
НА ВАРОШКОМ БЕДЕМУ 

СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ ПРЕ 
ЕКСПЛОЗИЈЕ, ЦРТЕЖ АРХИТЕКТЕ 

ПЕРЕ ПОПОВИЋА. ИЗ КЊИГЕ: 
ПЕРА Ј. ПОПОВИЋ (УР.), СПОМЕНИЦА 

ПЕТСТОГОДИШЊИЦЕ СМЕДЕРЕВСКОГА 
ГРАДА ДЕСПОТА ЂУРЂА БРАНКОВИЋА, 

ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА И 
СМЕДЕРЕВСКА ОПШТИНА, 

БЕОГРАД–СМЕДЕРЕВО, 1932. /



/ НЕМАЧКО ПРОВИЗОРНО СКЛАДИШТЕ 
МУНИЦИЈЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ, 

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  
БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/42 / 



/ НЕМАЧКО ПРОВИЗОРНО СКЛАДИШТЕ 
МУНИЦИЈЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ, 

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, 
БР. УЛ. ИНВ. 855/85; И-717 / 
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     КСПЛОЗИЈА
Четвртак 5. јун 1941. 

био је по много чему не-
обичан дан у односу на 

дане који су му претходи-
ли. Много људи сабрало 

се тог дана у Смедереву из 
најразличитијих разлога. 

Врућина је била велика, а 
људи који су се тискали по варо-
ши, нарочито на Железничкој ста-
ници, појачавали су тај осећај. 

Народна банка је огласила да се 
југословенски новац, који је тада 
био у употреби, мора мењати за но-
вац Српске народне банке у перио-
ду од 5. до 11. јуна. Као једно од пропи-
саних места за замену новца било је 
одређено и Смедерево с две банкар-
ске установе – Смедеревска кредит-

на банка и подцентрала Народне бан-
ке.156 Осим тога, благајна Банске управе 

у Смедереву је исплаћивала 
тромесечне плате онима који 

су поднели доказе да им та 
примања нису била исплаћена 

до 1. априла 1941. Због тога су се 

156     Агенција „Рудник“, „Размена новчаница Ју-
гословенске народне банке за новчанице 
српске народне банке“, Општинске новине – 
дневни лист Општине Града Београда (Бео-
град), Година 59, Број 55, 6. јун 1941, стр. 3.

глумци Народног позоришта Дунавске ба-
новине из Новог Сада, али и други држав-
ни службеници протерани из Бачке или 
придошлице из Београда и других крајева 
Србије сабрали у Смедереву како би мог-
ли да приме своје плате.157 Поред тога, и 
ученици Смедеревске гимназије били су 
позвани да донесу документа како би мог-
ла да им се издају сведочанства о сврше-
ној школској години. Сведочанства је тре-
бало да добију на Видовдан 28. јуна, али је 
школска година већ била окончана, па су 
позвани баш тог 5. јуна.158 Претпоставља се 
да се само због тога у град сјатило око 1000 
ђака различитих узраста.159 Многи међу 
њима били су 
из околних ме-
ста, па су се 
након пријема 
сведочанстава 
враћали својим 

157     Аранђел Р. Стефановић, наведено дело, стр. 33–34.

158     Немачка војска запосела је зграду Гимназије, која ће у 
експлозији доста пострадати: Славко Домазет, наведе-
но дело, стр. 58.

159     Аранђел Р. Стефановић, наведено дело, стр. 33–34; Сме-
деревска гимназија имала је у школској 1940/41. укупно 
1053 полазника: Славко Домазет, наведено дело, стр. 58.

/ СТО ДИНАРА СРПСКИХ, ПАПИРНИ НОВАЦ СРПСКЕ НАРОДНЕ БАНКЕ,
1. МАЈ 1941. ГОДИНЕ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, НУМИЗМАТИЧКА ЗБИРКА /E* 
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„ДОЦНИЈЕ САМ У БЕОГРАДУ 

ПРОНАШАО МОЈУ ЛОКОМОТИВУ, 
ГДЕ СУ ЈЕ БИЛИ ДОВУКЛИ НА 

ОПРАВКУ. ОНА ЈЕ ПРИПАДАЛА 
СЕРИЈИ, ТАКОЗВАНОЈ, 

ДВЕСТОТКИ… ЊЕН РЕГУЛАТОР 
БИО ЈЕ ОТВОРЕН ЗА ОНОЛИКО 
КОЛИКО САМ ГА ЈА ПОВУКАО 

У ЧЕТРНАЕСТ ЧАСОВА И 
ЧЕТРНАЕСТ МИНУТА.  

ДА САМ КОЈИМ СЛУЧАЈЕМ 
ТО УЧИНИО НЕШТО РАНИЈЕ, 

СИГУРНО ЈЕ ДА БИ БИЛО 
СПАСЕНО ХИЉАДУ ЉУДИ.  

ОВАКО, У ИСТОРИЈИ ЖЕЛЕЗНИЦА, 
СМЕДЕРЕВСКА КАТАСТРОФА 

ОСТАЋЕ КАО ЈЕДИНСТВЕНА И 
НАЈСТРАШНИЈА.  

НИ У ЈЕДНОЈ ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ 
НЕСРЕЋИ, НИ У ЈЕДНОМ СУДАРУ 

НИЈЕ БИЛО ТОЛИКО ЖРТАВА. НА 
ЖАЛОСТ, ЈА САМ ОВОГА ПУТА 

БИО ОЧЕВИДАЦ…”*
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кућама возом.160 Број људи који су тог дана 
дошли у Смедерево био је доста већи и 
због чињенице да је четвртком у Смеде-
реву био пијачни дан. Ближили су се Ду-
хови, када се у многим околним селима 
одржавају заветине – сабори, па су људи 
долазили да купе нешто за предстојећи 
празник.161 

Као што је случај са свим важнијим пи-
тањима квантификација у вези с експло-
зијом у Смедереву, тако је и број људи који 
су се задесили у Смедереву у тренутку 
експлозије веома дискутабилан. Од неу-
питних статистичких података можемо да 
се ослонимо на резултате пописа станов-
ништва из 1931, према којем је у Смедере-
ву било 1759 кућа са 2699 домаћинстава 

160     На спомен-плочи у аули Гимназије у Смедереву после 
рата постављена је плоча с именима 41 погинулог ђака 
и професора: Милан Вулетић, Експлозија муниције у 
Смедеревској тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и 
прерађено издање, стр. 19.

161     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, стр. 8–9.

и укупно 10.477 становника.162 Ово би сва-
како значило да је у Смедереву уочи рата 
живело нешто мало више од 11.000 људи. 
Међутим, избијање рата условило је по-
тпуно нове околности у којима је Смеде-
рево као провизорно седиште Дунавске 
бановине привукло већи број људи, што 
смо већ напоменули. Немачки докумен-
ти писани после експлозије наводили су 
да је у Смедереву уочи експлозије било 
13.000163 или 14.000 становника.164 Публи-
цисти пишу да је у граду било око 5000 
више људи него уобичајено,165 или све 
заједно до 15.000 људи.166

Све у свему, сплет невероватних окол-
ности довео је до тога да се у Смедереву 
на дан експлозије 5. јуна 1941. из различи-

162     Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. 
godine, knjiga 1, Beograd 1937, str. 55.

163     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutelagers Smederevo 
(Semendria), str. 4.

164     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, Beograd 1972, str. 157.

165     Милорад Милановић, наведено дело, стр. 32

166     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941, стр. 8.

тих разлога сабрало више хиљада људи. 
Па, ипак, најважнији разлог због вели-
ког броја погинулих би требало тражи-
ти у чињеници да је воз бр. 4714, који је 
саобраћао из Смедерева за Малу Крсну 
и Пожаревац, требало по реду вожње да 
крене у 14 часова и 12 минута. Због пре-
великог броја људи који су преплавили 
не само путничке, већ и пратеће теретне 
вагоне и стајалишта, дошло је до краћег 
застоја. „У композицији је био уобичајен 
број вагона, мислим десетак, а сваки од 
њих је могао имати 80 путника, с тим што 
у тај број нису урачунати они са месечним 
картама“, сећао се касније један од пре-
живелих железничара, Милан Зорић, који 
је тог дана радио као рачуновођа код бла-
гајника робе.167 Према возовођи Михајлу 
Пејићу, композиција је била састављена 
од двоосовинских вагона који су имали 
по 70 седишта, али су могли да приме и 
до 100 путника.168

167     Славко Домазет, наведено дело, стр. 21.

168     Славко Домазет, наведено дело, стр. 44.

У тренутку експлозије у Тврђави није 
било много људи, јер се она догодила у 
време радне паузе. Због тога је експло-
зија задесила само једног подофицира и 
петорицу војника из 2. чете 853. ландес-
шицен-батаљона. Поред њих, у Тврђави 
су били и поменути наредник Штајнхоф 
из Штаба више команде 5, подофицир 
Рехтенбахер (Rechtenbacher) са три вози-
ла из 8. батерије 94. артиљеријског пука, 
као и тројица српских цивила с колима.169 
Заробљеници који су радили на слагању 
ратног материјала били су у том тренутку 
на паузи за ручак. 

Немачки документи описали су екс-
плозију на следећи начин: „Прва екс-
плозија догодила се на главној капији.  

169     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutelagers Smederevo 
(Semendria), str. 4; Ради се о Миодрагу Драгом Нико-
лићу, занатлији и предузетнику из Смедерева, власнику 
фирме „Змај“, затим Гмитру Димићу Кири, младом шегр-
ту из Радинца, као и Слободану Ђурићу, земљораднику 
и рабаџији, који је с коњем и колима дошао да за Ни-
колића товари неку дрвену грађу и делове растурене 
машине из Тврђаве. Драги Николић је овом приликом 
погинуо, док су друга двојица успела да се спасу: Слав-
ко Домазет, наведено дело, стр. 15–18.

/ ПАНОРАМА СМЕДЕРЕВА 5. ЈУНА 1941, ФОТОГРАФИЈА,  
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1204/70/1; НОБ-109/1 /

/ ОСТАЦИ КОМПОЗИЦИЈЕ ВОЗА КОЈИ НИКАДА НИЈЕ КРЕНУО СА 
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО, ФОТОГРАФИЈА, 

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1204/70/11; НОБ-109/11 /

/ ПАНОРАМА СМЕДЕРЕВА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА,  
РАЗГЛЕДНИЦА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, И-571/93/1 /
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Чуо се прасак сличан пуцњу, а затим че-
тири метра висок и густ траг дима. Убрзо 
након тога, на истом месту догодила се 
друга експлозија, која је звучала отприли-
ке попут ручне бомбе. Кратко време кас-
није догодила се трећа и најмоћнија екс-
плозија. Садржај целог складишта је екс-
плодирао“.170 Од тренутка првог праска до 
главне експлозије протекло је неколико 
минута. Када се из Тврђаве зачуло пуцке-
тање и појавио дим, неки људи почели су 
да вичу и панично беже са Железничке 
станице, што ће се за многе показати као 
спасоносна одлука,171 док су се други пре-
мишљали шта да раде, прво силазили, па 
се враћали у воз. Особље Железничке ста-
нице је алармирано да се нешто дешава у 
Тврђави, па је дежурни чиновник Желез-
ничке станице, Танасије Огњановић, по-
сле кратког премишљања реаговао: „Дао 
сам знак машиновођи да крене. По моме 
упутству воз се упутио брзином човечјег 
хода. Они који су бежали из воза, врати-
ли су се натраг“. Не знајући за озбиљност 
ситуације, Огњановић је, како је сам кас-
није говорио, био „сувише ревносан“, јер 
није желео да ствара панику.172 Иако је воз 
кренуо, локомотиве су недовољно брзо 
извлачиле предугачку композицију. Воз 
није далеко одмакао када је у 14 часова и 
14 минута дошло до разорне експлозије.173 

170     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers Smederevo 
(Semendria), str. 4.

171     Милан Зорић, радник железнице је побегао у скло-
ниште које се налазило недалеко од Железничке стани-
це, на месту где је данас Споменик 5. јун 1941. Ова одлука 
му је спасила живот: Славко Домазет, наведено дело, 
стр. 24; Павле Познановић, ложач на маневарки, са још 
неколико колега из Ложионице склонили су се у Кулу с 
турским натписом у југоисточном углу Тврђаве и тако се 
спасили: Исто, стр. 86.

172     Славко Домазет, Од оних који су остали, стр. 26.

173     Немачки извештаји различито су наводили време из-

Због тога је највећи број страдалих био из 
ове композиције воза. Закашњење воза 
од два минута било је стицај ванредних 
околности изазваних превеликом гуж-
вом, па се не би смело кривити особље 
Железничке станице у Смедереву.174 

Каснија сведочења преживелих пот-
врђују немачке извештаје о почетку екс-
плозије. Изузетно је важно напоменути 
да се сведочења Мирослава Станковића 
Бапца о месту где је започела експлозија 
углавном поклапају са скицом наредника 
Штајнхофа, према којој је „место избијања 
првог пожара“ било недалеко од места 
где је била муниција за вежбање и црни 
барут. Било је то десно од главне кому-
никационе стазе, недалеко од главне ка-
пије. Не знајући за овај немачки извеш-
тај, Станковић је у својој књизи написао: 
„Према мом виђењу, беличасти дим поја-
вио се десно од улаза у Тврђаву, негде на 
половини платна у дубини од 50 метара. 
Појаву дима пратило је праскање муни-
ције. На том детаљу треба тражити узрок 
експлозије“.175 Ово је потврдио још један 
од преживелих и један од ретких српских 
цивила који се у тренутку почетка експло-
зије налазио унутар Тврђаве, тачније у се-
верозападном делу Тврђаве, према дуна-
вском бедему. Био је то Слободан Ђурић, 
земљорадник из Смедерева који је у том 
тренутку радио у Тврђави, за шта су он и 
остали имали и дозволу локалне Фелдко-
мандантуре. Они су се одлучили да крену 

бијања експлозије: 14 часова и 10 минута (Zbornik NOR, 
Tom XII, Knjiga 1, str. 157–158; BArch, RW 40/3); 14 часова и 
15 минута (BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers 
Smederevo (Semendria), str. 2).

174     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, стр. 20.

175     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 36.

у бекство када су приметили дим с леве 
стране (гледано из правца вароши то је 
десна страна) од главне капије.176

Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. у 
суштини представља серију експлозија, 
од којих је она главна била најсиловитија, 
јер је бацала у ваздух сву мунцију, упаље-
ну и неупаљену, наоружање, велике ко-
личине камена са Смедеревске тврђаве, 
делове грађевина и воза, дрвеће и друго. 
Летели су и људи. Неки и по педесетак 
метара кроз простор, а да су на крају ипак 
преживели. Један од њих био је поме-
нути Мирослав Станковић Бабац, који је 
себе и десетак других преживелих слич-
не судбине називао „летачи“.177 Смедере-
во је било сцена незамисливих разарања. 
Експлозија је „рушећи све пред собом уз 
ужасну пуцњаву, тресак, ломњаву, звиж-
дук, фијукање, у густом мраку од сагоре-
лог експлозива, барута, муниције, пепела, 
праха, малтера, прашине, делујући на пре-
страшено становништво језиво, злокобно 
и убитачно...“178 у тренутку променила из-
глед вароши. Иако се експлозија десила 
усред сунчаног топлог дана, наступило је 
помрачење изазвано облацима дима и 
прашине. „Одједном је пао мрак, иако је 
било подне. Као да се смрачило.“179 То је 
била импресија многих преживелих, који 
су још дуго времена након тога, описива-
ли овај неприродни феномен.180 

176     Славко Домазет, наведено дело, стр. 15–16.

177     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 74.

178     Аранђел Р. Стефановић, наведено дело, стр. 35.

179     Љиљана Тонковић, видео сведочење, снимљено 22. ок-
тобра 2009, United States Holocaust Memorial Museum 
Collection, courtesy of the Jeff and Toby Herr Foundation, 
доступно онлајн, УРЛ: https://collections.ushmm.org/
search/catalog/irn44863 , посећено 1.12.2020.

180     Славко Домазет, наведено дело.

Упаљени експлозиви, шедит и екразит, 
подстакли су нешто попут незамисливо бр-
зог оркана велике снаге. Тај оркан је у само 
неколико секунди разнео половину града. 
„Пуцањ експлозије и потрес земље осетио 
се и чуо на 50км даљине око Смедерева, а 
зграде су биле оштећене и на 10км даљи-
не“.181 Ово потврђују и друга сведочанства, 
попут оних који су се у тренутку експлозије 
налазили у Београду: „Само што сам дошао 
до Опсерваторије када је далеки потмули 
тресак као пробуђени вулкан узнемирио 
све нас који смо се затекли на улици. Сви 
су се пролазници окретали и гледали како 
се тамо северозападно од врха Авале диже 
један црно-бели облак у небо“.182

У извештају Војноуправног коман-
данта у Србији од 10. јуна 1941,183 који је у 
име команданта Фон Шредера саставио  
начелник Командног штаба, генерал-
штабни потпуковник Фон Графенхорст, 

181     Аранђел Р. Стефановић, наведено дело, стр. 36.

182     Станислав Краков, Генерал Милан Недић. Књига прва: 
На оштрици ножа, Минхен 1963, стр. 100-101.

183     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 157–158; (BArch, RW 40/3)

/ ПОГЛЕД НА ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВА 5. ЈУНА 1941, ФОТОГРАФИЈА,  
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1204/70/17; НОБ-109/17 /

https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn44863
https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn44863
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стоји како су главној експлозији претхо-
диле две мање експлозије: „Главни удар 
насталог ваздушног притиска био је ус-
мерен према граду, срушио је зидове који 
опасују цитаделу и разорио је железнич-
ку станицу која се налази непосредно ис-
пред цитаделе. Масе крша пале су на један 
теретни воз, који су засуле заједно са пре-
пуним путничким возом, који је баш тада  
требало да крене. Поред осталог, 70% свих 
кућа овог места од 14.000 становника ви-
ше-мање је уништено. Куће у унутрашњо-
сти града су потпуно онеспособљене за 
становање. Џиновски висок пламен и 
многа жаришта пожара изазвана експло-
зијом граната довршили су разарање“.184 

Експлозија је у потпуности разнела кулу 
најближу главној капији Смедеревске 
тврђаве, половину зидног платна десно 
од ње, као и читаво платно лево од ње и 
половину куле уз то платно. Смедерево је 
страдало од ударног таласа експлозије, 
као и од изузетно велике количине каме-
на од разрушених кула и зидина Тврђа-
ве. Један део те велике количине камена 
(око 2000 тона) пала је на смедеревски 
Калемегдан и доњи део вароши. Камење 
је летело чак и до три километра од епи-
центра експлозије.185 У епицентру екс-
плозије, близу некадашње главне капије, 
створен је огроман кратер пречника око 
50 метара,186 који је већ током зиме 1941/42. 
претворен у неку врсту велике баре или 
језерцета, јер су снег и киша испуниле 
рупу водом.187 

184     Исто.

185     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 50.

186     Исто, стр. 51; 

187     Ово језерце је тек након Другог светског рата, 1952, на 
иницијативу Градског народног одбора Смедерево, за-
трпано земљом. За овај посао ангажован је Александар 
Нешић Леци, који је и сам преживео експлозију. Он је за 
овај опасан посао направио посебан багер, који је до-

/ ОСТАЦИ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО НАКОН 
ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОГЛЕД ИЗ ПРАВЦА ВАРОШИ,  

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ.  1670/2013/23 

/ ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО 1930. ГОДИНЕ,  
ПОГЛЕД ИЗ ПРАВЦА ВАРОШИ, ФОТОГРАФИЈА,  

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, И-1052/3 /

/ КРАТЕР ИСПУЊЕН ВОДОМ НА МЕСТУ ГДЕ ЈЕ БИЛО СРЕДИШТЕ 
ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОГЛЕД ИЗ УНУТРАШЊОСТИ СМЕДЕРЕВСКЕ  

ТВРЂАВЕ КА ВАРОШИ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  
БР. УЛ. ИНВ. I/70/130; НОБ-108А /

/ АВИОНСКИ СНИМАК СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ, СНИМАК ЈУГОСЛОВЕНСКОГ РАТНОГ 
ВАЗДУХОПЛОВСТВА ИЗМЕЂУ 1945-1950. ГОДИНЕ, ЗАОСТАВШТИНА МИЛАНА КАШАНИНА, 

ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ /

/ КРАТЕР ИСПУЊЕН ВОДОМ НА МЕСТУ ГДЕ ЈЕ БИЛО СРЕДИШТЕ 
ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОГЛЕД ИЗ ВАРОШИ КА УНУТРАШЊОСТИ  

СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  
БР. УЛ. ИНВ. IV/1539/72; НОБ-197 /
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Да несрећа буде још већа, „и када је 
прошла главна експлозија још за дуго 
експлодирале су гранате усијане у жа-
ришту експлозије, те су летеле по граду,  
падале на већ порушене и оштећене куће  
и довршавале процес разарања!“188 
Земља је подрхтавала од силних удара, 
јер „након прве најснажније експлозије, 
настале су потом друге, једна за дру-
гом“.189 И током сутрашњег дана градом су 
одјекивале спорадичне експлозије или 
праскања заостале разбацане муниције.190  

Силина експлозије у потпуности је раз-
нела или згужвала композицију путнич-
ког воза, као и вагоне теретне компози-
ције која је била на суседном колосеку. 
Преживели ложач локомотиве касније је 
описао сцену коју је затекао два дана на-
кон експлозије: „…и ди је сад станица ту је 
био магацин и видим II класа ударила у 
зид од магацина станице. У други зид се 
зауставили само доњи трегери од ваго-
на, без точкова. У куту магацина збијено 7 

датно заштитио и ојачао због страха од заосталих мина. 
Рупу је затрпао с 5800m3 земље: Славко Домазет, наве-
дено дело, стр. 137–139.

188     Аранђел Р. Стефановић, наведено дело, стр. 35.

189     Сећање Владислава Ј. Стојадиновића (рођ. 1912), Смеде-
ревца и радника Ложионице: Славко Домазет, наведе-
но дело, стр. 29.

190     Из првог извештаја железничара из Железничке стани-
це Мала Крсна упућеног 6. јуна 1941. у 3.37 часова Дирек-
цији II – Одељењу Београд-југ пише: „Експлозија и по-
жар још увек трају. С раскрчавањем колосека отпочеће 
се чим експлозија буде престала, а то се очекује око 6 
сати 6. о.м.“. Цитирано према: Мирослав Станковић Ба-
бац, наведено дело, стр. 78; Опасност од неексплодира-
них граната била је присутна још неколико дана након 
експлозије, о чему је посведочио и Милан Јовановић 
Стојимировић, који је између 6. и 10. јуна дошао да по-
сети свој родни град: „Ја сам прву ноћ спавао у вино-
граду, јер је те вечери било још неких 50–60 експлозија 
– експлодирале су неке ракете појединачно, а затим је 
праскао и неки лагер пушчане муниције. Али се после 
све смирило, тако да су последње експлозије биле у не-
дељу.“: Окупацијски дневник Милана Јовановића Сто-
имировића (јун–децембар 1941), стр. 30.

глава, у другом куту 7 руку поређаних, на 
сред магацина један женски леш, костим 
плави и сукња убрана. Цело тело скупље-
но као хармоника“.191 

У ратном дневнику Војноуправног коман-
данта у Србији забележено је да је тог 5. јуна 
1941. у Београду одржан састанак немачких 
официра, званичника и другог особља које 
је примио нови војни заповедник у Србији, 
генерал Фон Шредер, када „око 15 сати сти-
же радио порука о експлозији на месту где 
је сакупљен ратни плен у Смедереву“.192 На 
ову вест Штаб команданта Србије је одмах 
реаговао – обавестио о експлозији Штаб 
више команде 5 и Команду 2. армије (АОК 
2 или Армијска група Вајкс). Чим је оба-
вештен о експлозији, генерал Фон Шредер 
одлетео је авионом на место несреће.193 По 
повратку у Београд „око 7 сати увече на-
ређује свеобухватан одговор слањем хра-
не, српских жандара, инсталација Црве-
ног крста и камиона. Оперативни официр 
је задужен за управљање кампањом“.194 
Санитетско одељење убрзо је пристигло 
с великим транспортом завоја и лекова. 
Благовремено су заустављени возови који 
су били на путу за Смедерево. У коорди-
нацији с Комесарском владом припадни-
ци српске жандармерије одређени су да 
се старају о одржавању реда.195 Штабу ко-
манданта Србије стављена је на распола-
гање од стране Команде 2. армије помоћ у 
виду 4. брдске дивизије, као и мале колоне  

191     Славко Домазет, наведено дело, стр. 12.

192     BArch, RW 40/7, str. 16.

193     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 157–158. Овај авион, 
као и други немачки извиђачки авиони који су после 
експлозије надлетали Смедерево, унели су много 
немира и забуне међу преживеле Смедеревце, па 
су неки од њих после рата причали како су авиони 
изазвали експлозију.

194     BArch, RW 40/7, str. 16.

195     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 158.

моторних возила са 80 српских жандар-
ма којима је наложено да крену у Смеде-
рево у 22 часа.196 

У међувремену, како су се дим, прашина 
и шут слегали у Смедереву, преживели су 
се извлачили из рушевина и бежали што 
даље из вароши. Много је преживелих 
који су касније сведочили како је сили-
на експлозије просто стргла сву одећу са 
њих, па су тако потпуно наги или у дроњ-
цима тражили заклон и помоћ.197 Неки се 
у паничном бегу нису заустављали све 
док нису стигли до неколико километара 
удаљених села, попут Радинца или Лан-
дола. Други су услед страха и панике за-
борављали на своје најмилије, па кад су 
се сабрали, враћали се у разорени град.198

Катастрофа у Смедереву била је пред-
мет извештаја различитих органа при 
Команди 2. армије (АОК 2). Ова вест је 
примљена и лапидарно нотирана у днев-
ном извештају Команде 2. армије, у делу 
који се односи на активности у Југосла-
вији: „5. 6. 41... У Цитадели Смедерево у 
складишту заплењене муниције детона-
ција.“199 Убрзо је и од трећег генералштаб-
ног официра при Команди 2. армије, ина-
че одговорног за обавештајна питања не-
пријатеља и одбране, послат из Београда 
нешто детаљнији извештај. Наиме, овај 
официр бележи да су из подређених једи-
ница добили захтев да се одмах позове у 
помоћ Тајна војна полиција (G.F.P.- Gruppe 
или Geheime Feldpolizei) 2. армије ради 

196     BArch, RW 40/7, str. 16.

197     Славко Домазет, Од оних који су остали, стр. 75.

198     Славко Домазет, наведено дело.

199     BArch RH 20-2/143, Kriegstagebuch (Jugoslawien), 
Armeeoberkommando 2, Abteilung Ia (Führungsabteilung), 
25. Apr. - 20. Juni 1941 (у даљем тексту BArch, RH 20-
2/143), str. 27–28.

истраге.200 Што се тиче места несреће,  
забележено је следеће: „Око 14.15 скла-
диште муниције у Смедереву је експлоди-
рало... У стару тврђаву у којој се налазила 
муниција и у њену околину не може се ући 
због сталне опасности од експлозије и по-
жара... Врховној армијској команди послат 
је извештај у 22 часа“.201 Након тога уследи-
ле су само кратке нотификације о томе да 
Тајна војна полиција наставља с истрагом, 
као и да је ка Врховној армијској команди 
послат извештај под називом „Експлозија 
у логору плена у Смедереву“.202

Експлозија у Смедереву први пут се 
помиње у ратном дневнику који је во-
дио оперативни официр у Штабу коман-
дујућег генерала и команданта у Србији 
истог дана када се догодила експлозија: 
„Експлозија великих размера у Смедере-
ву. Мере помоћи се покрећу одмах...“203 Из 
истог извора сазнајемо да је сутрадан, 6. 
јуна, одржан састанак при Фелдкомандан-
тури 610 у Смедереву, а да су на састанку 
учествовали изасланик војноуправног ко-
манданта у Србији капетан Фајт (Veit), са-
ветник ратне управе (Kriegsverwaltungsrat 
или скраћено KVR) Марбах (Marbach), Од-
бор српске комесарске управе, бан, гра-
доначелник, индустријалци из Смедере-
ва, као и официри из околних јединица. 
Из овог извештаја даље сазнајемо да је 
уклањање мртвих из воза било увелико 
у току. Немачкој Команди копнене војске 

200     Из каснијих извештаја Штаба 2. армије сазнајемо да се 
радило о јединици чији је назив G.F.P. Gruppe 612 der 
Armee: BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers 
Smederevo (Semendria), str. 1. 

201     BArch RH 20-2/1086, Tätigkeitsbericht Ic/AO, Armeeo-
berkommando 2, Abteilung Ic (Feindaufklärung, Spionage, 
Abwehr, geistige Betreuung), 25. Apr. - 20. Juni 1941 (у 
даљем тексту BArch, RH 20-2/1086), str. 82.

202     Исто, str. 83. и 87.

203     BArch RW 40/3, str. 3.
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послат је из Србије извештај о експлозији 
тек 7. јуна 1941.204

Потпуна евакуација локалног станов-
ништва је заустављена и ограничена 
само на тешко погођене делове града.205 
Радило се на утврђивању броја станов-
ника који су преостали, како би се орга-
низовала прехрана становништва која 
је долазила из базе у Пожаревцу. Поред 
тога, Немци су у поподневним сатима по-
чели да сабирају снажније неповређене 
људе како би их укључили у послове раш-
чишћавања града. Овај посао је био опа-
сан и неки су се враћали у привремени 
сабирни центар под отвореним небом 
озлеђени.206 Део војних заробљеника који 
су пре експлозије били у Државном мо-
нополу након експлозије се разбежао. У 
данима који су уследили, Немци су један 
део њих успели да прикупе и ангажују на 
рашчишћавању рушевина. Људима који 
су имали кола, тачније запреге, наређе-
но је да се јаве како би превозили мрт-
ве на гробље.207 У Смедереву је добошар 
обавештавао преживеле да се јављају на  
задатке.208 

Храну за првих осам дана обезбеди-
ли су Црвени крст и немачка Нацио-
нал-социјалистичка социјална служба 
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt или 
скраћено NSV). „Али човеку и није до јела, 

204     Исто, стр. 4.

205     Ово се поклапа са сећањем Љиљане Тонковић, која 
је као девојчица преживела експлозију. Наиме, она 
у својој видео исповести говори како су само оне по-
родице чије су куће биле потпуно порушене или нису 
имале смештај код родбине или пријатеља у граду, до-
бијале дозволу да могу да потраже смештај у околним 
местима: Љиљана Тонковић, сведочење, снимљено 22. 
октобра 2009.

206     Исто.

207     Славко Домазет, наведено дело, стр. 71.

208     Према казивању Драгољуба Лукића Павла: Славко  
Домазет, наведено дело, стр. 42.

у толико пре што немаш довољно да поде-
лиш са другима. Општина и Немци деле 
неки хлеб и неку чорбу сиротињи, а нијед-
на кафана или ресторан не ради“, била је 
једна од првих импресија Милана Јовано-
вића Стојимировића када је стигао у Сме-
дерево.209 Није била забележена никаква 
епидемија, а снабдевање пијаћом водом 
било је редовно. Успостављена је локал-
на ватрогасна бригада. Процењено је да 
ће погони САРТИД-а бити оперативни за 
три дана. Припадници немачке војне ин-
жењерије одмах су кренули с поправком 
железничких трајеката. Извештај бележи 
и да су стрељана „два пљачкаша“.210

Из извештаја немачког санитета у Ср-
бији сазнајемо да је одмах по пријему те-
лефонског извештаја о несрећи у Смеде-
реву, а након брифинга с војним лекаром, 
из Београда ка Смедереву кренуло пет 
возила хитне помоћи под вођством сани-
тетског официра и хирурга с хируршким 
одредом.211 У том смислу, још значајнији 
нам је извештај санитетског официра из 
локалне Фелдкомандантуре 610 у Смеде-
реву, који говори о првим реакцијама у 
циљу превазилажења тешке ситуације.212 
Колико је то било могуће, постављени су 
хитни пунктови и повређени су пребаци-
вани у смедеревску болницу. Ово је јед-
ним делом спровођено на привременим 
носилима (врата, жичани душеци итд.). 
Прва помоћ је у већем обиму пружена у 
смедеревској болници. Након што је за-
тражена непосредна подршка из Београ-
да, убрзо је стигла даља помоћ. Пре свега, 

209     Окупацијски дневник Милана Јовановића Стоимиро-
вића (јун–децембар 1941), стр. 30.

210     BArch, RW 40/3, str. 4.

211     BArch, RW 40/3, str. 27.

212     Ради се о извештају старијег лекара за период од 1. до 
10. јуна 1941: BArch, RW 40/3, str. 53–54.

био је могућ превоз повређених болнич-
ким возом, болничким бродом и неколи-
цином санитетских возила. Радило се и 
ноћу, све до поподнева наредног дана. 
У прилог адекватном одговору немачког 
санитета иде и изјава поменутог Танасија 
Огњановића, отправника возова у Сме-
дереву: „Мрзим хитлеровску војску, јер 
су они били виновници несреће, али њи-
хова санитетска служба и указивање по-
моћи врло су добро радили“.213 У болници 
је затечено особље давало све од себе да 
помогну унесрећенима. Чим су схватили 
да се ради о експлозији великих размера, 
др Миладин Милић је с повређеном су-
пругом Љубицом, такође лекарком, похи-
тао у болницу, где је с колегом др Владом 
Димитријевићем пружао помоћ људима 
све до поноћи. Неки од преживелих по-
мињу и бана др Живадина Стефановића 
Сомборца како је радио с повређенима, 
иако му је тог дана погинуо рођени брат 
Божидар, такође лекар.214 Њима се врло 
брзо, између 16 и 17 часова, прикључи-
ла лекарска екипа из Пожаревца,215 која 
је донела и санитетски материјал, док су 
немачки војни лекари преузимали теже 
рањенике и организовали њихов транс-
порт.216 Већ око 16 часова немачки авио-
ни су код САРТИД-а избацили санитетски 
материјал, а до 18 часова санитетски воз 
који је дошао из Пожаревца и пристао 
код Железничке радионице, отишао је 
с рањеницима назад. Рањеници су од-
мах ношени у пожаревачку болницу или 

213     Славко Домазет, наведено дело, стр. 26.

214     Славко Домазет, наведено дело, стр. 116.

215     Према сећању Александра Аце Николића, економа Ба-
новинске болнице у Смедереву: Славко Домазет, наве-
дено дело, стр. 95.

216     Др Миладин Милић био је учесник Априлског рата у 
чину санитетског капетана. Заробљен је у Сарајеву, али 
су Немци одлучили да лекаре врате у места становања: 
Славко Домазет, наведено дело, стр. 91.

у Казнени завод у Забели,217 а један број 
смештен је у кафанама или по приватним 
кућама.218 Током ноћи санитетски брод 
отпловио је за Београд, а мања лађа с 
рањеницима отпловила за Ковин, где су 
на испражњеном болничком одељењу 
смештени рањеници.219 Свеукупно, за Бе-
оград је транспортовано између 450 и 
500 рањеника, за Пожаревац 300, док је у 
смедеревској болници помоћ омогућена 
за око 3000 људи.220 

Радило се уз много импровизација. И 
сама болница била је погођена експло-
зијом. Болница је, иначе, од 1938. има-
ла нову зграду с посебним хируршким 
одељењем са 60 лежајева. Експлозија 
је срушила зид зграде на који је била  

217     Славко Домазет, наведено дело, стр. 46. и 134.

218     Према казивању Михајла Пејића (рођ. 1900), железни-
чара возовође: Славко Домазет, наведено дело, стр. 43.

219     Ово је вероватно путнички брод „Живојин Мишић“, који 
је био крај Ибрифора код Ковина, а који је око 17 часова 
пристао на смедеревску обалу код Силоса и прихватио 
рањенике: према сећању гимназијалца Драгомира Бо-
жовића: Славко Домазет, наведно дело, стр. 119.

220     Сви подаци према Александру Николићу, економу бол-
нице: Славко Домазет, наведено дело, стр. 96.

/ СЦЕНА СА СМЕДЕРЕВСКИХ УЛИЦА НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ,  
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/3 /
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наслоњена болничка апотека.221 Како све-
дочи један од машиновођа, Андрија Пи-
шлер: „Ту сам се нагледао јада. Рањеници 
су били поређани као снопље. На поду је 
било крви сигурно два прста. Лекари су 
прескакали рањенике и прво тежим ука-
зивали помоћ“.222 У недостатку прописа-
ног дезинфекционог средства, у многим 
случајевима коришћена је љута ракија. 
Импровизована превијалишта организо-
вана су на Царини, као и у кругу фабрике 
САРТИД,223 где је радила пољска болница, 
коју су организовали Немци.224 

Према дописницима из Будимпеш-
те, мађарске окупационе власти из Но-
вог Сада наводно су упутиле камионе у 
унесрећени град, како би евакуисале из 
Смедерева оне који су били мађарске на-
ционалности.225 До данас не знамо да ли 
је ова информација тачна, али је не одба-
цујемо као могућу.

У првих неколико дана велику опас-
ност представљали су лешеви који су 
лежали углавном под рушевинама воза, 
а који су се брзо распадали услед врући-
не. Ови проблеми превазиђени су уз 
помоћ посебних техничких мера, као и 
након распоређивања српске службе 
рада, тако да је већина мртвих убрзо 
пронађена и сахрањена. У извештају не-
мачког санитетског официра нарочито 
је похвално писано о ангажману при-
падника 3. дивизиона инжењеријског 
батаљона немачког 94. пука брдске ар-

221     Славко Домазет, наведено дело, стр. 9.

222     Исто, стр. 9.

223     Исто, стр. 14. и 46.

224     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, стр. 23.

225     SD, Budapest, “Viertausend Opfer?”, Salzburger Volksblatt 
(Salzburg), Folge 135, 71. Jahrgang, Mittwoch 11. Juni 1941, str. 4.

тиљерије. Наиме, они су деловали брзо 
и храбро, када су у првим сатима након 
експлозије извлачили повређене из 
воза који је још увек горео. Осим тога, 
похваљена је и потпуна посвећеност во-
зача санитетских возила.226 

Из личних ратних дневника припад-
ника јединица из 4. брдске дивизије 
сазнајемо о реакцијама немачке војске 
на ову кризну ситуацију, али и о личним 
доживљајима катастрофе у Смедереву. 
Одмах након што су примили обавеш-
тење о експлозији, у Смедерево је упућен 
камион са 30 припадника инжењерије 
из одељења брдске противтенковске ар-
тиљерије са др Ренцом (Dr. Renz) и мајо-
ром др Карлом Шулцом (Dr. Carl Schulz),227 
командиром 94. батаљона брдске пеша-
дије (Geb. Jäg. Batl. 94).228 Они су у Смеде-
рево стигли мало пре 18 часова, а затече-
ну ситуацију немачки официр описао је 
на следећи начин: „Затекао сам стравичну 
слику разарања. У старом турском замку 
експлодирало је 120–150 тона заплењене 
муниције (гранате калибра од 7,5цм до 
32цм, бомбе, експлозивни прах нитрогли-
церина, милиони комада пешадијске му-
ниције...). Узрок још увек непознат. Слика 
највећег разарања – сломљено дрвеће, 
сви, али сви прозори продавница, стано-
ва, радњи поломљени, зидови кућа, кро-
вови срушени и оборени на земљу, све 
прекривено огромним масама прашине.  

226     BArch, RW 40/3, str. 53–54.

227     BArch N 520/13, Persönliches Kriegstagebuch (Tage-
buch III): Bei dem Gebirgsjäger-Regiment 91 (Heu-
berg) und dem Feldersatz-Bataillon 94 auf dem Bal-
kan und in Russland, Schulze, Carl Dr. (Oberstleutnant 
d.R.), 1897–1973 (у даљем тексту само BArch, N 520/13).

228     BArch RH 28-4/103, Stellenbesetzung (mit Einheiten), 
Gefechtskalender, Verlustliste (Statistik), Ritterkreuz-
träger, Einzelne Berichte (Zeitungsausschnitte) (Raum 
Ungarn), 1944, 4. Gebirgs-Division, Sonstige Unterlagen, 
1941–1945 (у даљем тексту само BArch RH 28-4/103). / СЦЕНЕ СА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈЕ /

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. I/57/99/2; НОБ-115

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1350/19; И-1056/19
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Наоколо су лежали комади дрвета, гранате, 
делови муниције, 6 до 8 лешева. Трајект на  
Дунаву био је напола потопљен, на стани-
ци су воз за муницију и препуни путнички 
воз гурнути један у други и преврнути сна-
гом ваздушног притиска. Из остатака воза 
чули су се шапат и вапаји за помоћ затрпа-
них повређених. Дим из рушевина, кућа, 
детонације које се понављају! Детонација 
се догодила у 14.32. Још се нико није орга-
низовао; али човек из пропагандне чете 
ме је питао где могу да се направе најза-
нимљивији снимци!“229 Због упечатљивих 
описа сцена затечених у Смедереву од-
мах након експлозије, као и онога што је 
уследило, детаљније ћемо приказати овај 
извештај из личног ратног дневника не-
мачког официра. Путнички воз крцат пут-
ницима био је у потпуности уништен. Око 
80 мртвих лежало је на платформи стани-
це чија је зграда била само крхотина. Из 
вагона се чуло „стравично запомагање“, а 
деца и одрасли су прилазили и молили за 
помоћ.230 „Уз помоћ лопате и пијука, спаси-
лачки посао коначно је могао почети око 
19.30. До 23 сата спасилачки тимови су из 
воза извукли 48 мртвих и 42 повређенe 
особе. Велики број мртвих је морао бити 
остављен због мрака и недостатка ос-
ветљења. Спасавање једног човека траја-
ло је више од четири сата, толико је био за-
глављен између делова вагона, гвоздених 
стубова, одбојника са 6–7 мртвих људи, да 
је овај последњи морао бити извучен тр-
зајем. Повлачећи руке и ноге, прво је тре-
бало извући мртве који су лежали испод 

229     BArch, N 520/13. Из овог извештаја видимо да је овај 
официр погрешно забележио време експлозије, као и 
да је забележио знатно мању количину муниције која је 
експлодирала.

230     Исто.

њега. Користећи сву нашу физичку снагу, 
мртвима су прво морале бити сломљене 
ноге и руке како би их могли уклонити. 
Овај човек је заиста имао живаца. Издр-
жао је 10 сати“.231 

Овај приказ ангажовања немачких вој-
ника у потпуности је у супротности с опи-
сом деловања српских ратних заробље-
ника, барем оних које су Немци на брзину 
покупили и такође ангажовали у раду на 
рашчишћавању рушевина: „Српски ратни 
заробљеници, који су такође распоређе-
ни на пословима, били су трапави и лењи 
на свом послу. Ухватио сам двојицу од њих 
како покушавају да украду златно прстење 
и ручне сатове са мртвих...пребацио сам 
их. Сутрадан је неке такве људе стрељао 
војни суд“.232 Да ли је ово било само разме-
тање немачког официра са жељом да себе 
и своју јединицу прикаже у бољем светлу, 
не можемо знати. Међутим, местимичних 
појава пљачки и оштрих реакција немач-
ких преких судова је било.233 

Овај спасилачки тим сачињен од Не-
маца и српских ратних заробљеника и 

231     Исто.

232     Исто.

233     И у дневном извештају Оперативног штаба командан-
та Србије помиње се стрељање српских цивила због 
пљачки: BArch, RW 40/3, str. 4. О овоме је писао у свом 
дневнику и Милан Јовановић Стојимировић: „Смеде-
рево 10. јуна 1941... А крађа има (и мора их бити), па је 
добро да сам овде... Причају ми да су Немци стрељали 
десетак пљачкаша на лицу места, па је то јако доприне-
ло да се безбедност одржи на висини. Између осталог 
су стрељани и неки муж и жена. Како су ухваћени, тако 
су везани, тако стрељани, па тако везани и сахрањени: 
Окупацијски дневник Милана Јовановића Стоимиро-
вића (јун–децембар 1941), стр. 30–31; Додајмо и то да је 
Велимир Константиновић, који је преживео експло-
зију, много година касније сведочио како му је отац тог 
5. јуна 1941. говорио да се не сагиње, јер тако може да 
доведе себе у опасност ако би Немци помислили да по-
кушава да украде нешто од погинулих: Славко Домазет, 
наведено дело, стр. 62.

једним делом цивила радио је упорно, 
али „...постепено је мирис лешева почео 
да се осећа све јаче и јаче. У 23.30 обуста-
вио сам посао“, пише у ратном дневнику 
немачког официра.234 Један од српских 
заробљеника из групе која се није раз-
бежала из Државног монопола, Живко 
Рајић, потврђује ово. Наиме, сведочио 
је како су радили дубоко у ноћ. Пре него 
што су кренули на рашчишћавање и 
вађење мртвих, добили су „неку инјек-
цију и флашу љуте ракије“.235 

Важан тренутак у организацији пру-
жања помоћи унесрећеном граду десио 
се када је у Смедерево 5. јуна 1941. поподне 
стигао генерал Карл Еглзер (Karl Eglseer), 
командант 4. брдске дивизије, који је од-
мах почео да издаје прва наређења.236 
Мајор др Шулц је добио задатак да води 
рашчишћавање потеза око Железничке 
станице, као и да уклања погинуле и по-
маже повређенима. Он је одмах распо-
редио поменутих 30 инжењера који су с 
њим стигли, а придружио им се још један 
одред од 70 људи из одреда противтен-
ковске артиљерије. Ту је био присутан и 
капетан Кауперт (Kaupert), командир 3. 
дивизиона 94. артиљеријског пука,237 који 
је истовремено обављао и функцију ко-
манданта места. Сутрадан је ова немачка 
јединица, заједно с претходно пристиг-
лим другим одредима била привремено 
смештена у фабрици дувана у Смедереву. 
Поменути официр др Шулц сутрадан је 
још једном отишао до железничке стани-

234     BArch, N 520/13.

235     Славко Домазет, наведено дело, стр. 51. 

236     BArch RH 28-4/7, Gebirgs-Division, Abteilung Ia 
(Führungsabteilung), 1. Juni–15. Aug. 1941, 5.6.41. Topola 
(у даљем тексту само BArch RH 28-4/7).

237     BArch RH 28-4/103.

це да посматра рашчишћавање: „Испод 
воза било је још много лешева који су 
већ почели да се распадају услед страш-
не врућине“. Након тога, око 20.00 часо-
ва отишли су из Смедерева на марш.238 
Делови немачке 4. брдске дивизије пре-
бацили су се из Смедерева преко Дуна-
ва за Вршац 8. јуна 1941. Операција пре-
бацивања трајектима преко Дунава код 
Смедерева била је спроведена уз мање 
потешкоће услед последица експлозије, 
јер „један трајект је потонуо, друга два мо-
рају да се поправе“.239 Да је до тог тренут-
ка трајект био оспособљен, потврђују и 
извештаји српских железничара.240 Ипак, 
трајект је могао да ради само дању, јер су 
електричне инсталације за осветљење 
биле покидане.241

Тог 8. јуна 1941. интензивно се ради-
ло на рашчишћавању колосека на Же-
лезничкој станици Смедерево уз по-
моћ Немаца.242 Већ сутрадан, комесару 
Српских државних железница у Београ-
ду јављено је телеграмом у 16.30 часо-
ва да је из рушевина извађено 16 кола 
потпуно порушених и две локомоти-
ве незнатно оштећене. У рушевинама 
још увек су се налазила деветора кола. 
До 11. јуна скинуте су рушевине с дру-
гог колосека, што је омогућило даљи 
рад на рашчишћавању. Ови посло-
ви обављали су се уз помоћ кулучара.  

238     BArch, N 520/13.

239     BArch RH 28-4/7, Werschetz 8.6.41.

240     У телеграму са Железничке станице Смедерево који је 
послат 8. јуна 1941. у 16.30 часова писало је: „Комесару 
СДЖ-Београд и Дир. Бд-југ, Колосек за трајект као и 
њему помоћни и мост трајекта оспособљени су за рад“. 
Цитирано према: Мирослав Станковић Бабац, наведе-
но дело, стр. 80.

241     Исто, стр. 81.

242     Исто, стр. 80.



/  САКУПЉАЊЕ ТЕЛА ПОГИНУЛИХ 
ИЗ РАЗОРЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ВОЗА, 

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,
БР. УЛ. ИНВ. I/63/137/1; НОБ-114/1 /
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Наредних дана (15. јуна) радило се на 
рашчишћавању трећег и четвртог колосе-
ка и чишћењу платоа у кругу ложионице.  
Тог дана је први слепи колосек предат са-
обраћају.243

Домаћи пропагандисти из Одељења 
за пропаганду Аћимовићеве, а потом 
Недићеве колаборационистичке владе 
давали су наглашен публицитет пози-
тивним примерима сарадње с немачким 
војницима. Користила се свака погодна 
прилика да се понуди слика о неустра-
шивим, непобедивим, али и хуманим 
немачким војницима.244 Двадесет дана 
након експлозије у листу Ново време 
објављено је писмо Милана Аћимовића 
у којем он захваљује немачкој војсци:  
„...Оваква хумана акција, за време које 
су немачки војници често стављали на 
коцку властити живот, учинила је да су се 
све немачке и српске жртве ове несреће 
нашле здружене подједнаким старањем 
немачке оружане силе...“ 245 У том контек-
сту читамо и писање колаборациони-
стичког листа Ново време од 31. јула 1941. 
Након што је немачки Командант Србије, 
генерал Фон Шредер подлегао ранама 
задобијеним у авионској несрећи, по-
менути лист објавио је неколико члана-
ка који су истицали наводно саосећање 
српског народа, притом посебно акцен-
тујући захвалне Смедеревце.246 У слич-

243     Исто, стр. 80–81.

244     Маријана Мраовић, „Викторија – Немачка побеђује на 
свим фронтовима: Немачка војна сила на страницама 
штампе“, у: Александар Стојановић (прир.), Колабора-
ционистичка штампа у Србији 1941–1944, књига II, Бео-
град 2017, стр. 42.

245     Цитирано према: Маријана Мраовић, Од сурове ствар-
ности до алтернативне реалности: пропаганда владе 
Милана Недића 1941–1944, Београд 2019, стр. 129.

246     Издвајамо нарочито следеће чланке у новинама Ново 

ном тону писао је и лист Обнова, који је 
у то време уређивао Смедеревац Милан 
Јовановић Стојимировић.247 

Неколико дана након експлозије још 
увек су се извлачили погинули из руше-
вина, „због чега је пред вече, на махове, 
врло несносан смрад, иако се сви леше-
ви посипају кречом, хлором и другим 
стварима“.248 Због страха од епидемија 
сахрањивало се на брзину, а свеопшта 
ситуација у Смедереву била је трагична: 
„Сахране се врше без икаквих опевања 
или оглашења звонима. То иде тако en 
masse да се и не мисли на форме. Нигде 
нема црне заставе и нико никога не по-
сећује. Често се кроз варош разлеже ле-
лек и кукњава оних који су сазнали или 
утврдили да им је неко сигурно поги-
нуо. Многи луњају, рањени или не, кроз 
улице као суманути“.249 Страх од нових 
изненадних експлозија био је присутан 
неколико дана након експлозије. Био је 
и оправдан, јер су градом све до недеље 
8. јуна спорадично одјекивале експло-
зије разбацане муниције.250 Још дуго на-
кон тога градом је владала психоза због 
могућих нових експлозија, па се тако 24. 
јуна 1941. међу Јеврејима на београдском 

време (Београд): „Смрт генерала Фон Шредера искре-
но је дирнула Смедеревце“, од 31. јула 1941, стр. 3; „Ве-
лики прилог Немачког Црвеног крста за Смедерево“, 
и „Захвалност војног заповедника у Србији поводом 
великог броја писама и телеграма жалости поводом 
Шредерове смрти“, од 6. августа 1941, насловна страна, 
све према: Маријана Т. Мраовић, Пропаганда Владе 
Милана Недића 1941–1944, докторска дисертација, Уни-
верзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд 
2015, стр. 489;

247     Агенција Рудник, „Смрт Војног заповедника у Србији“, 
Обнова (Београд), Год. I, Бр. 21, 29. јул 1941, стр. 1.

248     Окупацијски дневник Милана Јовановића Стоимиро-
вића (јун–децембар 1941), стр. 29.

249     Исто, стр. 29–30.

250     Исто, стр. 30.

Дорћолу пронела вест да је у Смедереву дошло до нових експлозија у којима су страдали 
њихови сународници који су тада радили на рашчишћавању рушевина.251 Ова вест се, на-
равно, показала као нетачна.

Апокалиптичне сцене из Смедерева, уз прве извештаје о броју страдалих, рањених и мате-
ријалној штети сигурно су деловали застрашујуће не само на цивиле, већ и на прекаљене не-
мачке официре. Поменути пуковник Фриц Јен из Штаба више команде 5, који је само три не-
деље раније обилазио складиште муниције у Смедереву и давао инструкције за отклањање 
уочених пропуста, већ 7. јуна примљен је код трупног лекара који је констатовао нервни слом 
услед тешке нервне исцрпљености.252 Можемо само да претпоставимо да је осећај одговор-
ности услед необављеног посла у Смедереву утицао на његово нервно растројство.

Српски ратни заробљеници из групе која је била у Државном монополу радили су на раш-
чишћавању рушевина шест дана након експлозије, а онда су их транспортовали бродом у 
Београд, да би одатле били пребачени у логоре у Немачкој.253 Оваква одлука вероватно је 
донета из разлога што је већ покренуто пребацивање велике групе београдских Јевреја у 
Смедерево, који су имали задатак да наставе с радом у Смедереву.

251     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јеврејског питања“, стр. 
157.

252     BArch, N 404/1, Personalakten des Jähn.

253     Славко Домазет, наведено дело, стр. 52.

/ САКУПЉАЊЕ ПОГИНУЛИХ НА СМЕДЕРЕВСКОМ КАЛЕМЕГДАНУ НА 
ПОЧЕТКУ УЛИЦЕ ДОБРОТВОРА БАНИЋА (ДАНАС ОМЛАДИНСКА УЛИЦА), 

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. I/63/137/2; НОБ-114/2 /

/ ВАЂЕЊЕ ПОВРЕЂЕНИХ И ПОГИНУЛИХ ИЗ РАЗОРЕНЕ 
КОМПОЗИЦИЈЕ ВОЗА, ФОТОГРАФИЈА,  

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/22 /



 / ОСТАЦИ ПОРУШЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ВОЗА 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО, 

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, 
БР. УЛ. ИНВ. 858/85; И-720 /



 / ОСТАЦИ ВОЗА, ВОЗИЛА И КУЋА ПОРЕД 
ВАРОШКОГ  БЕДЕМА СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ, 

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, 
БР. УЛ. ИНВ. 1350/17; И-1056/17  /
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8;У„О СМЕДЕРЕВСКОЈ НЕСРЕЋИ  
НИЈЕ ОБЈАВЉЕН  

НИКАКАВ КОМУНИКЕ,  
АЛИ ЈЕ СÂМ СВЕТ  

ДОШАО ДО САЗНАЊА  
О ЊЕНИМ РАЗМЕРАМА.  
 ШТО СЕ ТИЧЕ ПОВОДА  

КОЈИ СУ ЈЕ ПРОУЗРОКОВАЛИ,  
ЊИХ СВАКАКО НЕЋЕМО  

САЗНАТИ НИКАД.”*

Прашина, шут и мал-
тер се још нису ни слег-

ли по улицама и зграда-
ма Смедерева, а узроком 

експлозије почеле су да се 
баве како различите немачке 

службе, тако и грађанство Сме-
дерева. Разумљиво је што су људи 

желели да знају шта је изазвало тра-
гедију тако великих размера. Међу-

тим, много је фактора који су ометали 
немачку истрагу, као и здраворазумско 

промишљање грађанства које је преживе-
ло. Прошло је осамдесет година од експло-
зије, а ми ни данас немамо поуздан одго-
вор на питање шта или ко је изазвао ову 
експлозију. Ипак, захваљујући новим изво-
рима, можемо да понудимо нова тумачења 
ранијих теорија, али и засигурно одбаци-
мо нека стара нагађања утемељена на ур-
баним легендама и накнадним мистифи-
кацијама. Јер, деценијама уназад неке од 
теорија о узроку билe су више из домена 
журналистичког сензационализма, потпу-
но неутемељене у здраворазумском про-
мишљању, а камоли у историјским изво-
рима. Исходишта сензационалистичког 
писања о смедеревској експлозији тре-
бало би тражити у послератној штампи,254 

254     Више о томе у новијем раду: Мирослав П. Лазић, „Ек-

која се у потпуности ослањала на варљива 
сећања преживелих, од којих неки свака-
ко нису могли да знају много о стварима о 
којима су преносили гласине, али и публи-
цистици, која је у фокус стављала конспи-
рацију југословенских комуниста и совјет-
ских агената, ослањајући се искључиво на 
казивања оних који су имали лични инте-
рес да причу усмеравају у правцу која је 
њима одговарала или чак нису ни били 
непосредни учесници догађаја о којима су 
сведочили.

Зато ћемо прво кренути у разматрање 
извора, пре свега немачких докумена-
та, нарочито оних који до сада нису били 
предмет истраживања. Као што смо већ 
напоменули, експлозија у Смедеревској 
тврђави била је предмет извештаја раз-
личитих немачких команди. У дневном 
извештају Команде 2. армије, истог дана 
када се догодила експлозија, забележе-
но је како узрок није могао бити тачно 
утврђен,255 док је обавештајни официр 
исте команде из Београда извешта-
вао следеће: „Разлог експлозије је не-
познат. За сада нема назнака саботаже.  

сплозија муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву на 
страницама смедеревског листа Наш глас од 1953. до 
1960. године“.

255     BArch, RH 20-2/143, str. 27.
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Услед бројних испитивања припадника Вермахта, мора се сумњати на самозапаљење изла-
гањем сунцу или немар“.256 

Немачки иследници су стигли у Смедерево већ 5. јуна 1941. по подне и почели с истра-
гом. Поменути рабаџија Слободан Ђурић, који се у тренутку избијања експлозије послом 
задесио у Тврђави, правовременим бекством се спасао. „Немачка команда је сазнала 
за мој боравак, па сам 3–4 дана свакодневно био у Ортс команди места, на периферији 
Смедерева... где сам причао све оно што сам видео, доживео и преживео“.257 Исто се до-
годило и са шегртом Гмитром Димићем Киром из Радинца: „После три дана од експло-
зије у Радинцу су ме нашли Немци. Дошли су колима два официра и један тумач у цивилу 

256     BArch, RH 20-2/1086, str. 82.

257     Славко Домазет, наведено дело, стр. 16.

и одвезли су ме у Смедерево у кафану Пролеће. Ту су ме једно два сата саслушавали“.258 
Њих је нарочито интересовало да ли је његов газда унео „швајс апарат“ (апарат за ва-
рење) у Тврђаву, али је утврђено да се тако нешто није догодило, јер је тај апарат касније 
пронађен и продат 1950.259

У дневном извештају 4. брдске дивизије 5. јуна 1941. забележено је како се „још увек не 
могу претпоставити узроци експлозије (саботажа, самозапаљење или немар)“.260 У дневним 
извештајима официра при Штабу командујућег генерала и команданта у Србији бележене 
су информације у вези с узроком експлозије. Тако у извештају од 6. јуна 1941. пише „Узрок: 

258     Исто, стр. 18.

259     Према сведочењу кћерке власника занатске радње „Змај“ Миодрага Драгог Николића, Јелене. Наиме, Драги, који је био влас-
ник апарата, пронађен је два дана након експлозије сав изгорео: Исто, стр. 19.

260     BArch RH 28-4/7.

/ НЕМАЧКИ ВОЈНИЦИ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ ПРЕ ЕСКПЛОЗИЈЕ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/43 /

/ ЛЕЖЕРНО ПОНАШАЊЕ НЕМАЧКИХ ВОЈНИКА УНУТАР СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ
ПРЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/40 /
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без саботаже, али очигледно немаран 
рад у складишту“.261 Неадекватно сла-
гање муниције и њено слабо обезбеђење 
било је предмет неколико инспекција 
високих немачких официра уочи екс-
плозије, о чему смо већ писали у прет-
ходним поглављима. Осим тога, неки од 
преживелих Смедереваца сведочили су 
доста касније о веома неозбиљном, чак 
и опасном понашању немачких стража-
ра у Тврђави. Према овим казивањима, 
која би ипак требало узимати с великом 
резервом, „залудни Немци су гађали пти-
це“262 у Тврђави. Ипак, овакво понашање, 
чак и ако су у питању били резервисти 
старијих годишта, тешко да је могло бити 
очекивано или објашњено здравим раз-
умом. Такво понашање у супротности је 
с војничком дисциплином, чак и у мање 
строгим војскама од немачке. Осим тога, 
каснији извештаји напомињу како је „пу-
шење у кампу било забрањено“,263 што су 
потврђивали и српски ратни заробљени-
ци који су радили на убацивању ратног 
материјала у Тврђави.264 

У извештају немачког Војноуправног 
команданта у Србији од 10. јуна 1941. напо-
миње се како „узрок експлозији до сада 
још није утврђен. За сада нема знакова 
саботаже; немарност није искључена“.265 

261     BArch, RW 40/3, str. 4

262     Казивања Драгољуба Лукића Павла (рођ. 1912) из Вучака, 
носиоца Партизанске споменице 1941: Славко Домазет, 
наведено дело, стр. 41 и казивања Никанора К. Шишма-
рова (рођ. 1894), смедеревског железничара: Исто, 85.

263     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers Smedere-
vo (Semendria), str. 2.

264     Славко Домазет, наведено дело.

265     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 157 (BArch, RW 40/3). 
Још једна експлозија изненадила је немачку окупаци-
ону војску. У Ваљеву је 13. јуна експлодирала колиба с 
муницијом, али је извештај од 19. јуна, као и у случају 
Смедерева, одбацио могућност саботаже: BArch, RW 

Према подацима из истог извештаја, 
види се да су ово били само прелиминар-
ни закључци, јер су судска и контраоба-
вештајна истрага били у рукама Команде 
2. армије, зато што је складиште у Смеде-
реву било под ингеренцијом Штаба више 
команде 5.266 

У прилог одбацивању теорије о сабота-
жи, као могућем узроку експлозије, иде 
и извештај војно-обавештајног официра 
који је насловљен са „Белешка са састан-
ка за предају наредби Вишој команди 
LXV“ од 15. јуна 1941, где у делу који се од-
носи на питања одбране, између осталог, 
пише и: „Тренутно нема посебних слу-
чајева шпијунаже и саботаже. Експлозија 
у Семендрији (Смедереву) је безбеднос-
но затворена, не сумња се на сабота-
жу“.267 Истог дана (15. јуна 1941) из Коман-
де 2. армије упућен је Врховној команди  

40/3, str. 6–7.

266     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 158 (BArch, RW 40/3).

267     BArch, RH 20-2/1088, str. 3.

/ НЕМАЧКИ ИСТРАЖИТЕЉИ НА  
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО  

ПОРЕД ВАРОШКОГ БЕДЕМА СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ,  
ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /

/  НЕМАЧКИ ИСТРАЖИТЕЉИ НА  
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО  

ИСПРЕД ВАРОШКОГ БЕДЕМА 
СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ,  

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,
БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/2 /
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Вермахта и Врховној команди копнене 
војске исцрпан извештај у којем се де-
таљно елаборирају и могући узроци. У 
том извештају читамо следеће: „Добро 
утемељене индикације ка саботажи као 
узроку експлозије још нису доступне. Гла-
сина која кружи становништвом да је ави-
он с немачким националним амблемима 
прешао преко Тврђаве непосредно пре 
експлозије показала се нетачном. Што 
се тиче свеукупне ситуације око притво-
ра српских заробљеника запослених у 
логору, ни с ове стране се не може про-
сто сумњати на саботажу“.268 Из истог из-
вора сазнајемо да истражитељи узрока 
експлозије нису препуштали случају ни 
друге најобичније сујеверне гласине, али 
ни разметања локалних смедеревских 
Немаца: „Уочено је да опаска српског за-
твореника да ће се за неколико дана мрт-
ви окренути на гробљу није повезана са 
експлозијом. На крају, фолксдојчер Хенел 
(Höhnel), из Смедерева, који је био запо-
слен као механичар и ватрогасац у скла-
дишту до 19. маја 1941, тврди да је изнео 
два запажања која су указивала на при-
премне радње за саботажу. У оба случаја 
тврди да је сачинио извештаје након што 
је претходно уклонио трагове. Подофи-
цир кога је Хенел поменуо добио је само 
један извештај, није могао ништа да про-
нађе на лицу места и сматрао је Хенело-
ве наводе за просто хвалисање. Хенел 
је такође означен као разметљивац из 
других извора. Не оставља веродостојан 
утисак“.269 Сумирајући овај комплексан 
извештај, Шеф генералштаба 2. армије за-
бележио је: „Укратко, може се рећи да, на 

268     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutеlagers 
Smederevo (Semendria), str. 5.

269     Исто.

основу досадашњих детаљних истрага и 
бројних протоколарних испитивања, није 
било назнака да је до експлозије дошло 
због саботаже. Што се тиче могућих узро-
ка експлозије ван саботаже, Штаб Коман-
де 2. армије (АОК 2) је претпоставио да је 
узрок експлозије самозапаљење сунче-
вим зрацима“.270 У прилог чињеници да 
су више команде у том тренутку биле уве-
рене да је у Смедереву дошло до самоза-
паљивања ратног материјала иде и фи-
нална белешка потпуковника Вицлебена: 
„У недостатку довољних основа за сумњу, 
хапшења нису извршена.“ Па, ипак, више 
како би се испоштовала процедура, Шеф 
штаба команданта 2. армије наменио је 
војном суду Команде 2. армије да спрове-
де даљу судску истрагу и по потреби анга-
жује стручњаке за ову област.271 

У контексту питања одговорности за 
експлозију у Смедереву могли бисмо 
читати и наслове оновремене немачке 
штампе. У том смислу вредни помена су 
редови из којих би обичан читалац могао 
да стекне погрешну слику о томе да се 
радило о евентуалној српској одговор-
ности. Наиме, верујемо да уопште нису 
случајни овакви наслови, јер се трагедија 
узрокована експлозијом тенденциозно 
приказује као „...експлозија тамошњег 
српског складишта муниције“272 или као 
експлозија у „српском складишту му-
ниције“.273 Обичном читаоцу се на овај  

270     Исто.

271     Исто.

272     rd. Agram, “Letzte Meldungen. Explosion tötet 2500 Menschen. 
Halb Semendria zerstoert!“, Völkischer Beobachter (Wiener 
Ausgabe), 161 Ausg. 54 Jahrg., Dienstag 10. Juni 1941, str. 2.

273     Анон., „In Semendria ein serbisches Munitionslager in die 
Luft“, Südost deutsche Tageszeitung. Organ der deutschen 
in Rumänien (Temeschburg-Timişoara), 68 (23.) Jahrgang, 
Mittwoch, 11. Juni 1941, str. 2. 

начин недвосмислено сугерише да се 
ради о српској муницији, па самим тим 
и о могућој српској одговорности за уз-
роке експлозије, а прећуткује се оно што 
је у готово свим оновременим докумен-
тима немачке војске означавано као 
експлозија у „Beute-Munitionslager“274 
(у складишту заплењене муниције) 
или „Explosion in der Beutesammelstelle 
Smederevo“275 (Експлозија на месту са-
купљања плена у Смедереву).

Разматрајући немачке документе о уз-
року експлозије, указаћемо и на једно 
сведочење немачког официра, изречено 
на суђењу оптуженима за ратне злочи-
не на Међународном ратном трибуналу 
које су покренули савезници након рата 
у Нирнбергу 1947. Ради се о транскрипту 
сведочења немачког официра, Фридри-
ха Адолфа фон Сидова (Friedrich Adolf von 
Sydow).276 Према његовом сведочењу, у 
време експлозије он је имао чин мајора 
и био је командир немачког батаљона, 
чија је једна чета била задужена за обе-
збеђење војних посада у Смедереву. У 
контексту анализе почетка устанка у Ср-
бији, на питање председавајућег судије 
Картера (Carter) о томе када се догодио 

274     BArch, RH 20-2/143, str. 25, 5.6.41.

275     BArch, RW 40/7, str. 16, 5.6.41.

276     Анализирали смо транскрипте са суђења немачким 
генералима Листу и фон Вајксу пред Међународним 
кривичним трибуналом у Нирнбергу након Другог 
светског рата: Transcripts for NMT 7: Hostage Case : УРЛ: 
http://nuremberg.law.harvard.edu/transcripts/4-transcript-
for-nmt-7-hostage-case?seq=3843&q=Semendria , по-
сећено 14. 3. 2021. Поменути официр фон Сидов позван 
је од стране одбране, тачније од др Латернсера (Dr. 
Laternser), саветника одбране, да сведочи на суђењу. 
Више о томе на посебном веб-сајту, Пројекат Нир-
нбершка суђења (Nuremberg Trials Project) Библиотеке 
Правног факултета на Харварду (Harvard Law School 
Library), на следећој веб-адреси УРЛ: http://nuremberg.
law.harvard.edu/ , посећено 14. 3. 2021.

први важнији чин партизанске саботаже 
одговорио је: „Грубо говорећи око августа 
у Смедереву“.277 У наставку испитивања, на 
питање судије о чему се тачно радило, све-
док одбране је одговорио да је „складиште 
српске муниције било разнето“, а да су за 
саботажу били одговорни „партизани“. Од 
мајора Фон Сидова даље сазнајемо да је 
напад имао за последицу жртве међу не-
мачким трупама и цивилима, као и да је 
било и великог разарања кућа и зграда. 
С обзиром на то да се радило о суђењу за 
злочине почињене над цивилним станов-
ништвом у Србији и кршењу норми рата, 
судију је интересовало да ли је било неких 
мера одмазде. Мајор Фон Сидов је одгово-
рио да није било мера одмазде за овакав 
чин, што је врло чудно, ако се узму у об-
зир прокламације поводом успостављања 
окупације и каснијих мера окупационих 
власти. На питање судије како је сведок 
знао за то, одговорио је да је након екс-
плозије лично разговарао с генералом 
Фон Шредером и шефом његовог штаба. У 
наставку сведочења додао је и да је локал-
но становништво након експлозије било 
„заплашено, али мирно“, а да је „... градо-
начелник послао писмо захвалнице због 
чињенице да су људи из чете помагали у 
спашавању цивила који су били затрпани 
у рушевинама“.278 

Ово сведочење до сада није било позна-
то, али у великој мери изазива сумњу, и то 
из више разлога. Као прво, сведок је по-
зван од стране одбране и свакако њего-
ве исказе треба тумачити у том контексту. 
Наиме, питања су скројена тако да наво-
де судију да увиди како, упркос наводној 

277     Исто.

278     Исто.

http://nuremberg.law.harvard.edu/transcripts/4-transcript-for-nmt-7-hostage-case?seq=3843&q=Semendria
http://nuremberg.law.harvard.edu/transcripts/4-transcript-for-nmt-7-hostage-case?seq=3843&q=Semendria
http://nuremberg.law.harvard.edu/
http://nuremberg.law.harvard.edu/
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партизанској саботажи, немачке окупа-
ционе власти, које су у то време подређе-
не оптуженима, нису вршиле одмазду. 
Напротив, учествовале су у пружању по-
моћи унесрећеном становништву. Осим 
тога, и сведочанство је дискутабилно, јер 
сведок у два наврата помиње да се екс-
плозија догодила у августу 1941, што је 
кључни моменат за сумњичавост, јер би 
сигурно знао да ли се експлозија догоди-
ла месец дана пре или месец дана после 
избијања устанка. И на крају, а никако нај-
мање важно, ово сведочанство у потпу-
ности је у сукобу с два посебна и веома 
детаљна извештаја у вези с експлозијом у 
Смедереву 5. јуна 1941, која су, прво из Бе-
ограда, а убрзо потом и из штаба 2. армије 
била послата надређеним командама у 
Немачкој.

Српске колаборационистичке новине 
огласиле су се тек другог дана од екс-
плозије штурим информацијама. Писање 
српске ратне штампе морамо читати 
у контексту средстава масовне пропа-
ганде, која је у времену Другог светског 
рата и оновремене доминације једне то-
талитарне идеологије попримила више 
форму инструмента за пласирање фил-
трираних вести од стране одговарајућих 
служби Трећег Рајха или, када је Србија 
у питању, тек сервис крутог окупационог 
апарата. Београдске општинске новине 
7. јуна 1941. огласиле су се вешћу о смеде-
ревској трагедији, у којој се недвосмисле-
но тврди да је до експлозије дошло „... ус-
лед самозапаљивања изазваног великом 
врућином“.279 Ова вест новинске агенције 

279     Агенција „Рудник“, „Последње вести. Катастрофална 
експлозија у Смедереву“, Општинске новине – дневни 
лист Општине Града Београда (Београд), Година 59, 
Број 56, 7. јун 1941, стр. 2.

„Рудник“ тешко да је могла да оде у јав-
ност без претходне сагласности немач-
ког окупационог апарата, тачније њеног 
одељења за цензуру и пропаганду. Ова 
теорија узрока експлозије је, према на-
шем мишљењу, једна од могућих. Иако се 
изузетна врућина појављује као учестали 
мотив у сећањима преживелих,280 тем-
пература тог дана износила је тек нешто 
више од 25°C.281 Па, ипак, самозапаљи-
вање експлозива могла је изазвати жижа 
неке од оптичких справа на бројним ар-
тиљеријским оруђима складиштеним у 
Тврђави, јер она многоструко увећава 
сунчеву топлоту.  

Поред самозапаљивања и немара не-
мачких чувара складишта, после Другог 
светског рата, појављују се и друге тео-
рије о узроцима експлозије у Смедереву: 
саботажа локалних комунистичких гру-
па, као и она, веома популарна у публи-

280     Славко Домазет, наведено дело.

281     Nemanja Dević, „Smederevski okrug u proleće 194”, str. 133. 

цистици и журналистици, о учешћу Му-
стафе Голубића, шефа мреже РУ РККА282 
у Југославији уочи избијања рата, у иза-
зивању експлозије у Смедереву. На ова 
питања покушао је да одговори Бранко 
Петрановић, указујући на чињеницу да 
се сведочанства о могућој умешаности 
Мустафе Голубића и Матије Видаковића 
појављују тек у новије време, мислећи на 
касне осамдесете године ХХ века.283 Пе-
трановић добро закључује да „чак и да је 
диверзија изведена у организацији ових 
обавештајаца, са њом нису били упознати 
руководећи партијски центри КПЈ“.284 До 
немачког напада на СССР, КПЈ се лојално 
држала совјетско-немачког пакта из 1939. 
и није нападала окупаторе. Тешко да би 
КПЈ организовала такву „мамутску сабо-
тажу“,285 поготово као прву акцију против 
завојевача. Не може се у потпуности ис-
кључити као дело неке усијане главе, али 
с обзиром на отежан приступ Тврђави, 
ово је врло мало вероватно.

Осим тога, чак и ако је ово била сабота-
жа, а њена намера можда у духу отпора за-
војевачу, „експлозија је однела исувише 
живота невиних грађана да би могла под-

282     Акроним за Разведывательное управление Рабоче-
крестьянская Красная армия (Обавештајна управа 
Радничко-сељачке Црвене армије) или скраћено 
Обавештајна управа Црвене армије.

283     Матија Видаковић, познатији под псеудонимима Ро-
ман, Косталука, Зањчковски, Чутук, био је учесник 
грађанског рата у Шпанији. Он јесте стигао из СССР-а у 
Београд 1941. с посебним задатком да израђује темпир-
не мине. На његову несрећу, тако је и страдао. Наиме, 
током израђивања мина, у стану у Београду 4. јула 1941, 
дошло је до експлозије у којој је тешко повређен. Ге-
стапо га је ухватио и потом стрељао: Branko Petranović, 
Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, str. 112.

284     Исто. 
285     Захваљујем се колеги Зорану Јањетовићу на овим суге-

стијама у вези с евентуалним учешћем КПЈ у организа-
цији саботаже у Смедереву 5. јуна 1941.

стицајно деловати на отпор. Обелодањи-
вање ове операције као антифашистичке 
акције, с њеним приписивањем антине-
мачким снагама под утицајем комуниста, 
изазвала би сасвим супротан ефекат, слу-
жећи оним снагама које су се залагале за 
операције које не би масовно угрожавале 
становништво српских градова и села“.286 
У том смислу би се „смедеревска“ тајна 
могла расплести тек објављивањем грађе 
совјетског порекла.287 Том грађом дели-
мично су се после Петрановића бавили 
Убавка Вујошевић и Алексеј Тимофејев.288 

У својој монографији о Русима и Другом 
светском рату у Југославији, веома добро 
поткрепљеној изворима и релевантном 
литературом, историчар Алексеј Тимо-
фејев бави се и улогом Совјета у ратним 
дешавањима након слома Југославије у 
Априлском рату и уочи избијања устан-
ка.289 У том смислу разумећемо да је ана-
лиза колеге Тимофејева о овом питању 
изванредно важна. Наиме, Тимофејев 
пише како „... мора да се нагласи потпу-
на беспредметност чаршијских легенди 
о повезаности Голубића са експлозијом у 
Смедереву, наводно након које је и био ух-
ваћен“.290 Мустафа Голубић јесте ухваћен у 
Београду убрзо након експлозије291 под 

286     Исто.

287     Исто.

288     Ubavka Vujošević, „Prilozi za biografiju Mustafe Golubića 
(Nepoznati dokumenti iz arhiva Kominterne), Istorija 20. 
veka, 1–2 (1993), str. 217–230; Алексеј Тимофејев, Руси и 
Други светски рат у Југославији 1941–1945.

289     Исто. 
290     Исто, стр. 223.

291     У литератури се помињу два различита датума његовог 
хапшења. Према Драгану Бакићу (Dragan Bakić, “Apis`s 
Men: The Black Hand Conspirators after The Great War”, 
Balcanica XLVI (2015), str. 235), он је ухапшен одмах су-
традан, 6. јуна, док је, према другим ауторима, ухапшен 
два дана након експлозије, тачније 7. јуна (Sead Trhulj, 

/ ИСЕЧАК ИЗ НОВИНА: АГЕНЦИЈА „РУДНИК“, „ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ.  
КАТАСТРОФАЛНА ЕКСПЛОЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ“,  

ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ – ДНЕВНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  
ГРАДА БЕОГРАДА (БЕОГРАД), ГОДИНА 59, БРОЈ 56,  

7. ЈУН 1941, СТР. 2, ПРЕТРАЖИВЕ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ  
ИСТОРИЈСКЕ НОВИНЕ, УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” БЕОГРАД,  
HTTP://WWW.UNILIB.RS/ISTORIJSKE-NOVINE/PRETRAGA /
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лажним именом Лука Ђерић, највероват-
није по дојави неког његовог противника. 
Иако подвргнут тешким вишедневним 
мучењима током ислеђивања, он Геста-
поу није одао никакве важније информа-
ције, па чак ни своје право име.292 Физич-
ки сломљен, изведен је пред стрељачки 
вод у данашњем Пионирском парку у 
Београду 29. јула 1941.293 Мистерија око 
последњих месеци Голубића у Београду 
само је ојачала мит о овом неухватљивом 
и мистериозном агенту. 

Могућност да је Мустафа Голубић уче-
ствовао у постављању експлозије у Сме-
дереву појавила се још 1960-их година, 
разрађивана 1980-их, а добила на зама-
ху нарочито након објављивања књиге 
Деца комунизма новинара Миломи-
ра Марића.294 Ослањајући се на његово  

Mustafa Golubić, čovjek konspiracije, Ljubljana-Beograd 
1986, str. 165; Stefan Gužvica, navedeno delo.

292     У релевантној студији о совјетско-југословенским од-
носима током Другог светског рата, Голубићева лич-
ност није детаљније обрађивана, а око његове смр-
ти постоји само кратка напомена да је страдао у лето 
1941: Nikola B. Popović, Jugoslovensko–sovjetski odnosi u 
Drugom svetskom ratu (1941–1945), Beograd 1988, str. 54.

293     Биографија Мустафе Голубића била је веома привлач-
на за историчаре, публицисте и новинаре. Око њего-
вог имена касније су се испредале разне легендарне 
приче од којих многе немају утемељење у изворима. 
Тако није тачна она да је био генерал совјетске армије, 
а изгледа да је проблематичан и натпис на кенотафу 
на Новом гробљу у Београду, на којем пише да је херој 
СССР-а. Алексеј Тимофејев његово име није пронашао 
у списковима хероја, иако у тим списковима има поме-
нутих обавештајаца: Алексеј Тимофејев, Руси и Други 
светски рат у Југославији 1941–1945, стр. 223.

294     Како добро примећује историчар Стефан Гужвица, 
аутор можда и најбољег рада о Мустафи Голубићу до 
сада, „…иако Деца комунизма није у потпуности за ба-
цити (користи се аутентичном мемоарском грађом из 
Архива Југославије, као и објављеним сећањима мно-
гих комуниста), ненавођење извора и сензационали-
стичке тврдње испреплетане са истинитим подацима 
чине је поприлично неупотребљивом за историчаре, 
а штетном за ширу јавност која нема довољно инфор-
мација да истину одвоји од Марићеве фикције. Исто се 

писање, касније су и други публицисти, 
па чак и историчари, прихватили ову  
теорију без много удубљивања у архив-
ску грађу.295

За нашу тему важнији су закључци ко-
леге Тимофејева, а то су неспорне чиње-
нице које иду у прилог чињеници да Го-
лубић није имао никакву улогу у смеде-
ревској експлозији: иследник Гестапоа 
који је испитивао Голубића није му ни 
постављао питања у вези с експлозијом 
у Смедереву, а и хронологија догађаја и 
њено критичко тумачење нас упућује на 
закључак да Голубић, као верни војник 
совјетске службе, није ни смео да ини-
цира такво нешто у условима затегнуте 
међународне ситуације. Наиме, немачки 
напад на СССР уследиће тек 22. јуна 1941. 
„У условима максималног опреза, који је 
наредио лично Стаљин како би одгодио 
овај напад, таква диверзија је била неза-
мислива (јер нема идеалних диверзија и 

може рећи и за друге биографије Мустафе Голубића, 
попут оне коју је 1986. објавио Сеад Трхуљ и оне коју је 
2019. за Недељник написао Дејан Стојиљковић“: Stefan 
Gužvica, navedeno delo.

295     Још 1993. oбјављујући прилоге за биографију о Мустафи 
Голубићу, Убавка Вујошевић je добро приметила како 
је „Голубићев животни пут заокупљао пажњу шире јав-
ности захваљујући појави неколико, више или мање 
успешних, публицистичких радова и серије написа 
у дневној штампи (Borivoje Nešković, Mustafa Golubić 
1891–1941, Beograd 1985; Milomir Marić, Deca komunizma 
(Crna ruka Crvene internacionale), Beograd 1987; Đurica 
Labović, Тајnе misije Mustafe Golubića, Beograd 1991; Sead 
Trhulj, Majstor konspiracije и Godine rizika i opasnosti), 
који су делом имали призвук сензационализма. Због 
недостатка примарних извора, сви радови темељили 
су се углавном на сећањима Голубићевих сабораца, са-
радника и пријатеља, чији искази ауторима нису могли 
бити сигуран ослонац за реконструкцију веродостој-
не богате Голубићеве делатности“: Ubavka Vujošević, 
navedeno delo, str. 217. Ова тема наставља да привла-
чи пажњу и савремених публициста и романописаца 
(Milan Janković Satrijani, Dosije Golubić, Beograd 2020; 
Dejan Stojiljković, Mustafa Golubić – ljubavnik, obućar, 
ratnik, špijun, Beograd 2019).

увек постоји шанса да извршилац буде 
ухапшен). Ниједан сарадник РУ РККА не 
би хтео да ризикује да дâ Немцима толико 
добар разлог за напад у тренутку када су 
се таман спремали да нападну“.296 Овакве 
или сличне закључке износили су пре297 и 
после Тимофејева и други аутори.298 

Ако већ говоримо о могућности да је 
страни фактор био умешан у експлозију 
у Смедереву, онда би свакако требало 
обратити пажњу на појачану активност 
британских обавештајаца у региону у пе-
риоду 1940–1941. године.299 У касније забе-
леженим сведочењима оних који су пре-
живели експлозију, помињу се чаршијске 
приче према којима су неки људи из Сме-
дерева веровали да су Енглези изазвали 
ову трагедију.300 У дневним извештајима 

296     Алексеј Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југосла-
вији 1941–1945, стр. 223. Ове своје закључке Тимофејев је 
готово идентично поновио и у својој студији објављеној 
четири године касније: Алексеј Тимофејев, „Совјетски 
утицај на почетак борбе против окупатора и избијање 
грађанског рата у Југославији 1941.“, у: Драган Алексић 
(ур.), Срби и рат у Југославији 1941. године – зборник 
радова, Београд 2014 , стр. 407–408.

297     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941, стр. 5–6; Branko Petranović, Srbija u 
Drugom svetskom ratu 1939–1945, str. 112.

298     Stefan Gužvica, наведено дело.

299     Алексеј Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југосла-
вији 1941–1945, стр. 223; За британску стратегију било је 
значајно отежати снабдевање немачке економије важ-
ним сировинама за ратну индустрију. Од самог почет-
ка рата британска обавештајна служба у Југославији 
и Румунији радила је с циљем да се заустави снабде-
вање Немачке. У том смислу је блокада Дунава била од 
велике важности: Dragan Aleksić, „Prve mere nemačke 
privredne politike u Srbiji 1941. godine”, Istorija 20. veka 
1/1995, str. 88–89. Међутим, успешним ноћним десантом 
немачких трупа већ 5. априла 1941. спречено је затва-
рање изузетно важног Сипског канала у Ђердапу. На тај 
начин осујећени су британски покушаји да ураде неш-
то по питању онемогућавања немачких комуникација 
путем Дунава: Milan Gulić, „Važnost Dunava i Đerdapa u 
ratnim operacijama na području Jugoslavije 1941–1944“, 
Istorija 20. veka, 3/2012, str. 48.

300     Славко Домазет, наведено дело, стр. 98; Милан Вуле-

немачких команди о раду Војнообавеш-
тајног одељења за период од 25. маја до 
8. јуна 1941. немачки обавештајци изве-
стили су команданта како се „експлозија у 
Смедереву у народу објашњава бацањем 
енглеске бомбе“, али да ће детаљан  
извештај уследити након што се сви  
детаљи појасне.301 

Чињеница је да се уочи избијања рата 
на Балкану „британска политика искљу-
чиво руководила тежњом да се Немци-
ма запречи пут на југ, при чему су били 
спремни и без најмање сентиментално-
сти да жртвују сваког ко је томе могао до-
принети“.302 Са сломом Југославије и Грч-
ке, Велика Британија је већ преживља-
вала најтеже тренутке рата, усамљена се 
борећи против надмоћних сила Осовине, 
те би јој сваки ударац осиљеној Немачкој 
добро дошао. Ипак, чињенице говоре да 
је до 5. јуна 1941. Британија просто изгу-
рана с континента.303 Могућност да њени 
пилоти долете до Смедерева и узрокују 
експлозију из ваздуха била је готово ни-
каква. Изазивање експлозије у виду сабо-
таже у самом објекту са земље, у теорији 
постоји као могућност, али је веома слаба. 

тић, Експлозија муниције у Смедеревској тврђави – 5. 
јун 1941, Смедерево 1966, стр. 5,

301     BArch, RW 40/3, str. 19.

302     Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–
1945, str. 66; Иако је од избијања Другог светског рата 
Британија имала своје агенте на Балкану и радила на 
придобијању што веће базе у Југославији за своје ак-
тивности на Дунаву с циљем запречавања немачког 
снабдевања у Ђердапу, Немци су имали много више 
успеха у том смислу: Slavko Odić i Slavko Komarica, 
navedeno delo, str. 63–66.

303     Колико су Немци инсистирали на потпуном уништењу 
мреже британских агената у Југославији говори чињени-
ца да су одмах након слома у Априлском рату у Београду 
боравили адмирал Канарис, шеф немачке Војнообавеш-
тајне службе (ABWER) и Рајнхард Хајдрих, шеф Главног 
безбедносног уреда Рајха (RSHA): Branko Petranović, 
Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, str. 133.
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Уосталом, ни посебне студије посвећене 
дејству британских обавештајаца у Ју-
гославији за време Другог светског рата 
уопште не помињу Смедерево или екс-
плозију 5. јуна 1941.304

Додајмо и то да су српски колабораци-
онистички пропагандисти веома ревнос-
но и острашћено писали о одговорности 
Британаца (јудео-масонска завера), а по-
сле 22. јуна 1941. и Совјета (јудео-комуни-
стичка завера) за улазак Југославије у рат 
против Немачке. У тим чланцима често се 
користио мотив злонамерног деловања 
страних агената и њихових југословен-
ских сарадника, али се експлозија у Сме-
дереву 5. јуна 1941. ниједном речју није 
спомињала у контексту саботаже бри-
танских специјалаца или комунистичких 
оперативаца и агената.305 После немач-
ког напада на СССР нема ни текстова који 
би смедеревску катастрофу искористили 
као мотив за напад на комунисте. Поред 
наведеног, и одсуство било какве одмаз-
де за погинуле и рањене немачке војни-
ке, што је до тада већ била устаљена прак-
са,306 указује да експлозија изгледа није 
била резултат саботаже, или да чак и ако 
јесте, из неког разлога немачке окупацио-
не власти хтеле су да је прикрију. 

Ипак, сумњу на диверзију додатно уноси 
помињање Смедерева у контексту писма 

304     Heather Williams, The Special Operations Executive 
and Yugoslavia 1941–1945, Doctoral Thesis, University of 
Southampton, Faculty of Arts, Department of History, 
January 1994.

305     Маријана Мраовић, „Антифашистичка коалиција на 
страницама колаборационистичке штампе. Војни кон-
текст, слика односа савезничких сила и стања на фрон-
товима“, у: Александар Стојановић (приређивач), Кола-
борационистичка штампа у Србији 1941–1944, књига II, 
Београд 2017, стр. 47–94.

306     Коста Николић, наведено дело, стр. 31–43.

ЦК КПЈ, тачније Јосипа Броза Тита „Хрват-
ском ћаћи“, што је био шифровани назив 
за ЦК КПХ, написаног у Београду 17. јула 
1941. У овом писму критикује се руковод-
ство КПХ због недовољне активности по 
питању устанка, уз опаску да су „… другови 
у Србији далеко вас претекли у томе“.307 
Као неке од подстицајних примера дело-
вања комуниста у Србији, Јосип Броз ис-
тиче како су „у Смедереву наши запалили 
и уништили највеће складиште бензина 

307     Josip Broz Tito – sabrana djela, Tom sedmi, kraj aprila – 28. 
novembar 1941, Beograd 1982, str. 56 i str. 215.

које Нијемци имају у Југославији“.308 Раз-
умевајући да би без додатног појашњења 
ова информација могла читаоца да дове-
де у заблуду да се радило о експлозији у 
Смедереву 5. јуна 1941, уредници су у на-
помени покушали да разреше ову нејас-
ноћу: „Нијемци су у Смедереву, у тврђави, 
били смјестили веће количине експлози-
ва и муниције, која је 5. јуна 1941. експло-
дирала. То није била акција припадника 
НОП, већ посљедица нехата самих Није-
маца. Тих дана група омладинаца поку-

308     Isto, str. 56.

шала је да у Смедереву запали њемачке 
цистерне с горивом. Запалили су гориво 
просуто поред цистерни, али ватра није 
захватила цистерне“.309 Међутим, према 
историчару Милану Кољанину, „Брозов 
навод је могао да се односи само на екс-
плозију у тврђави“, јер чак и ако у Титовом 
извештају има неких преувеличавања, 
„чудно би било да је ова акција без разло-
га приписана нашима, односно припад-
ницима илегалних комунистичких група“. 
У том смислу, према Кољанину, сугестија 
приређивача да је Тито наводно мислио 
на покушај омладинаца да запале цистер-
ну у Смедереву „не делује убедљиво“.310 
Баш такву теорију заговарао је публи-
циста Радослав Р. Пауновић, који је пи-
сао како су радници САРТИД-а извршили 
прву диверзију у Смедереву. Наиме, за-
палили су неколико празних бензинских 
цистерни, а високи стуб дима унео је по-
метњу међу Немце.311 Писање Пауновића, 
међутим, морамо узети са великом дозом 
опреза, јер је његово писање недвосмис-
лено идеолошки обојено, понекад пау-
шално и недоследно.

Недуго по избијању устанка у Србији, у 
Билтену Главног штаба НОПОЈ од 10. ав-
густа 1941, који је штампан у Ужицу, опет 
се помињу акције илегалаца у Смедере-
ву: „... У акцијама саботажа и диверзија 
постигли су српски партизани већ много 
крупних успеха. Ми ћемо овдје поменути 
само неке, јер би заузело много простора 
да их све набројимо. То су... дизање у ваз-
дух бензина у Смедереву“. Исти Билтен  

309     Isto, str. 215.

310     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 148.

311     Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 62.

/ СЦЕНА СА СМЕДЕРЕВСКИХ УЛИЦА НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ,  
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/4/1 /
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објавио је и следећу вест: „У Смедереву је 
7. јула 1941. године избио пожар у близини 
монополског складишта, са претпостав-
ком да су то учинили наши партизани“.312 
Према тумачењу Милорада Милановића, 
овај датум је произвољан, а према Ми-
рославу Станковићу, оваква саопштења 
имала су сврху политичког маркетинга и 
популарисања постигнућа устанка, а не 
верно преношење стварних догађаја.313 
Осим тога, Станковић тумачи да се према 
писању Билтена радило о два догађаја у 
Смедереву – уништењу највећег скла-
дишта бензина и пожару у близини мо-
нополског складишта. Први догађај се 
није догодио у Смедереву, јер је у Сме-
дереву у Годоминском пољу на око 800 
до 1000 метара од Смедерева постојало 
складиште нафтних деривата, које и да-
нас ту постоји. Ради се о двема великим 
цистернама капацитета од по 50 вагона, 
који су пре избијања рата били у својини 
Шумадијске банке. Ипак, ово складиште 
није запаљено,314 а за време окупације су 
га користили и Немци. Са друге стране, 
највеће складиште бензина свакако није 
било у Смедеревској тврђави, јер је тамо 
у једном тренутку лагеровано највише 
200.000 литара.315 Осим тога, већ смо пока-
зали да немачки документи помињу како 
је петролеј лагерован у Тврђави уочи екс-
плозије транспортован на другу локацију. 
Други догађај, пожар код монополског 
складишта је могућ, јер су таква мања 
складишта постојала на потезу „Тарабе“ 

312     Оба цитата према: Мирослав Станковић Бабац, наведе-
но дело, стр. 82.

313     Исто, стр. 83. 

314     Делимично је уништено у англо-америчким 
бомбардовањима Србије током лета 1944.

315     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 82-83.

поред старог игралишта САРТИД-а316 или 
недалеко од Државног монопола.317

Јосип Броз Тито се на експлозију 5. јуна 
1941. кратко осврнуо у свом говору прили-
ком посете Смедереву 8. јуна 1959. Сплет 
околности је довео до тога да се тај ма-
совни скуп одржао на месту које се тада 
звало „Трг. 5 јуна“. Овом приликом, Тито 
је указао и на страдања Смедерева у  

316     Исто, стр. 71.

317     Исто, стр. 82-83.

Другом светском рату, посебно акцен-
тујући трагедију 5. јуна 1941: „...у Смеде-
реву, које је за вријеме Другог свјетског 
рата, још 1941, претрпјело огромне штете 
и дало многе жртве. Мени је то познато, 
јер сам био у Београду кад се та катастро-
фа овдје догодила“.318 Очекивано је било 
да у том контексту нагласи и послератну 
изградњу града: „Могу да кажем да сам 

318     Анон., „Претседник Републике Тито говорио на митингу 
у Смедереву“, Наш глас (Смедерево), Година VII, Број 217 
(ванредно издање), 9. јун 1959, стр. 1-2.

срећан што видим да је Смедерево тако-
рећи већ залијечило своје ране које су му 
задали рат и окупација.“319 

У контексту разматрања експлозије у 
Смедереву као диверзије локалних ко-
муниста указаћемо и на след догађаја 
уочи и после експлозије, а чији су актери 
представници локалне комунистичке ор-
ганизације у Смедереву. Током маја 1941. у 
Смедерево су на састанке месног одбора 
долазили виши функционери КПЈ, попут 
Давида Пајића Даке, члана Покрајинског 
комитета КПЈ за Србију. На једном од тих 
састанака закључено је да је неопходно 
да се обављају припреме у циљу форми-
рања војних десетина, „које ће се ангажо-
вати на прикупљању оружја и муниције 
и на диверзијама“.320 Милорад Милано-
вић се такође осврнуо на ова окупљања 
у Смедереву, помињући да је, поред Да-
вида Пајића, тим састанцима присуство-
вао и Милош Матијевић Мрша, секретар 
МК КПЈ за Београд, притом указујући на 
чињеницу да је и Владимир Дедијер пи-
сао како је врло могуће да је у Смедерево 
тих дана долазио и Иван Стево Крајачић, 
човек Коминтерне и пријатељ Јосипа 
Броза. Како примећује Милановић, „то су 
све били искусни људи, стручњаци за обу-
ку диверзаната, познавали су бројне вр-
сте експлозива и како се њима рукује“.321 

Ипак, као и у случају писања Радосла-
ва Пауновића, морамо бити обазриви и 
према књизи Милорада Милановића, јер 
је његов публицистички стил писања у 

319     Исто.

320     Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 62.

321     Како примећује Милановић, касније су страдали сви 
сем Стеве Крајачића: Милорад Милановић, наведено 
дело, стр. 19.

/ ЈОСИП БРОЗ ТИТО ГОВОРИ НА СКУПУ НА ТРГУ  
5. ЈУН У СМЕДЕРЕВУ 8. ЈУНА 1959. ГОДИНЕ, ФОТОГРАФИЈА,

ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ.  
У ЛЕВОМ ГОРЊЕМ УГЛУ ВИДИ СЕ ЗГРАДА ОБНОВЉЕНОГ ХОТЕЛА 

 „ЈАДРАН” (ДАНАС ЗГРАДА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ) /
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неким деловима конфузан, недоследан, 
па и сензационалистички. Уосталом, он 
на више места сугерише о могућој ди-
верзији, притом се позивајући на писања 
познатих комуниста и актера догађаја с 
почетка рата (Владимир Дедијер, Мома 
Марковић). Међутим, како је Мирослав 
Станковић показао у својој књизи, Ми-
лановић се или позива на књигу која не 
постоји (Мома Марковић), или лажно, или 
погрешно преноси делове из неких књи-
га (Владимир Дедијер).322

Одмах након слома Југославије било је 
назнака о формирању десетина међу ко-
мунистичким илегалцима, али се такве 
идеје нису спроводиле у дело до Мајског 
саветовања КПЈ у Загребу 1941. Илегал-
ним активностима комуниста бавио се и 
историчар Јован Марјановић, који је пи-
сао како су у Смедереву „биле формира-
не три десетине од по седам–осам људи, и 
то: једна у САРТИД-у, једна на железници 
и још једна од радника у граду“.323 Међу-
тим, он овим десетинама приписује улогу 
у прикупљању бомби и експлозива након 
експлозије у Смедеревској тврђави. По-
зивајући се на забележена сећања Јуре 
Сарића, једног од учесника тих догађаја у 
Смедереву, Марјановић даље пише како 
су ове групе добиле задатак да запале 
цистерне за бензин у САРТИД-у. „Оне су 
и запалиле бензин и нафту у локвама по-
ред цистерни, рачунајући да ће пожар за-
хватити и бензин у цистернама“,324 али тај 
план није у потпуности успео. Како даље 

322     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 68 и стр. 73.

323     Jovan Marjanović, Ustanak i Narodnooslobodilački pokret 
u Srbiji 1941, Beograd 1963, str. 68.

324     Isto, str. 68 (Према сећању Јуре Сарића забележеног 22. 
априла 1950, Архив за историју радничког покрета Ср-
бије-АЗРПС-14.065) .

бележи Марјановић, према до тада рас-
положивим изворима (1963.), „ово би био 
први покушај саботаже против окупато-
ра, коју је народноослободилачки покрет 
извео у Србији пре немачког напада на 
Совјетски Савез или непосредно после 
тога“.325 Међутим, Јован Марјановић не 
пише одређено да ли се ово односи на 5. 
јун 1941, већ само тумачи ове акције у кон-
тексту чињенице да су се догодиле пре 
22. јуна 1941. Ако ово јесте била прва или 
једна од првих диверзија пре 22. јуна 1941, 
изненађује чињеница да се уопште не по-
миње у специјализованој студији која се 
бавила саботажама у НОР-у.326 

Покушавајући да дође до нових инфор-
мација о овим питањима, Мирослав Стан-
ковић Бабац разговарао је 1975. са истакну-
том учесницом НОБ-а Божидарком Дамња-
новић Киком, али је стекао утисак да о овој 
теми она „не зна ништа посебно“.327

Дискутабилна је и чињеница која се 
помиње у литератури, а то је окупљање 
представника КПЈ у Смедереву на дан 
експлозије. Према сведочењу једног од 
учесника тог састанка, Илије Пајдића, убр-
зо након експлозије чланови партијског 
поверенства за Смедерево окупили су се 
у кући на Царини. Присутни су били већ 
поменути Јуре Сарић, секретар, као и чла-
нови Јован Крајишник, Никола Крга, Јо-
сип Јоца Иванковић, Александар Ратко-
вић и поменути Илија Пајдић. Врло брзо 
су разменили информације и схватили да 
се ради о експлозији у Тврђави, али, пре-
ма речима Пајдића, „нисмо знали како је 

325     Isto.

326     Ljubomir Bošnjak, Diverzantska dejstva u Narodnooslobo-
dilačkom ratu 1941–1945, Beograd 1983.

327     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 89.

до тога дошло“.328 На том састанку је, пре-
ма историчару Милану Вулетићу, треба-
ло да буду подељени задаци за наредни 
период. Међутим, партијска организација 
у Смедереву била је десеткована петојун-
ском трагедијом, јер је један број СКОЈ- 
еваца страдао у експлозији.329 Чињеница 
да су у експлозији погинули СКОЈ-евци, 
такође иде у прилог теорији одбацивања 
евентуалне диверзије локалне партијске 
ћелије у Смедереву.

Остаје нам да размотримо још неке дру-
ге теорије о могућем узроку експлозије 
у Смедереву 5. јуна 1941. Као могући раз-
лог експлозије у литератури се помиње 
људски фактор, тачније опушак који је не-
марно бачен у Тврђави. Ово је проблема-
тично из више разлога – пушење је било 
забрањено унутар Тврђаве,330 а у тренут-
ку експлозије радници су били на паузи, 
која је почињала у 14 часова. Наравно, мо-
рамо имати на уму и могућност да су се 
неки немачки војници оглушавали о из-
ричите наредбе о забрани пушења, јер их 
је свакако било врло мало на пословима 
заштите складишта. У публицистици се 
помињу и сведочења преживелих ратних 
заробљеника који су учествовали у уно-
шењу муниције у Смедеревској тврђави, 
према којима су „пијани Немци“ пуцали 
у птице331 или пуцањем застрашивали 

328 Славко Домазет, наведено дело, стр. 135.

329     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, стр. 8.

330     Неколико преживелих српских ратних заробљеника 
потврдило је касније да је пушење било изричито 
забрањено: Славко Домазет, Од оних који су остали.

331     Иако је о овоме сведочио Драгољуб Лукић Павле, учес-
ник НОБ-а и носилац Партизанске споменице, нама се 
ова тврдња чини као накнадна оптужба Немаца: Славко 
Домазет, наведено дело, стр. 41–42.

српске ратне заробљенике. Тек ово нам 
се чини као невероватна могућност, па ће 
бити да је део урбаних легенди које су се 
препричавале након рата. 

Током окупације, пропагандисти из ко-
лаборационистичке српске владе поку-
шавали су да узроке експлозије у Смеде-
реву сместе у подесан идеолошки нара-
тив. У сагласју с новом политиком „Владе 
народног спаса“, а нарочито оног њеног 
дела који је био под јаким утицајем пра-
вославног мистицизма оличеног у Дими-
трију Љотићу, званични државни пропа-
гандисти путем штампе покушавали су да 
апстрахују експлозију као „тешку казну за 
наше грехе и отпадништво од Бога, Срп-
ства, чојства и јунаштва“, мистификујући 
тако стварне узроке трагедије и преус-
меравајући пажњу читалаца од омразе 
спрам окупатора – идеолошког и поли-
тичког савезника колаборациониста у 
борби против комуниста.332 Овако скроје-
на пропаганда, иако је можда у неким 
случајевима падала на плодно тле, вређа-
ла је здрав разум и можда изазивала још 
већи бес спрам окупатора и његових по-
магача. Међутим, у тим заиста црним тре-
нуцима, чак и политички упућенији и сва-
како просвећенији људи из колабораци-
онистичког пропагандног апарата, попут 
Милана Јовановића Стојимировића, ин-
тимно су експлозију доживљавали попут 
Божје казне: „Да ли само да нам покаже 
размере свога гнева у којима би могао да 
нас казни, или већ да нас казни, Бог нам 
је доделио јуче једну велику несрећу: екс-
плозију муниције у Смедереву.“333

332     Анон., „СМЕДЕРЕВО – симбол српске обнове“, Српски 
народ – недељни лист (Београд), Год. II, Број 43, 6. но-
вембар 1943, стр. 9.

333     Он је прве вести о експлозији примио у Београду. Своје 
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Узимајући у обзир све до сада речено о 
могућим узроцима експлозије 5. јуна 1941. 
у Смедереву, наше мишљење се дели-
мично поклапа с послератном публици-
стиком, према којој је ово несрећан случај 
изазван самозапаљивањем.334 Потврду за 
ово тражили смо и пронашли у бројним 
немачким документима писаним од стра-
не најразличитијих војних инстанци, од 
оних нижих, па све до највиших. Иако се 
у немачким документима, као што смо по-
казали, оставља мала могућност за друге 
узроке експлозије и тражи даља истрага, 
самозапаљивање или случајно запаљи-
вање као резултат немара немачких вој-
ника највероватнији је, али не и једини 
могући узрок експлозије. Контрадиктор-
на ратна саопштења највиших представ-
ника КПЈ, као и недореченост послерат-
не литературе и публицистике по питању 
хронологије догађаја у којима се као учес-
ници појављују представници совјетских 
тајних служби у Југославији или локалне 
организације КПЈ у Смедереву остављају 
нам, иако мало, довољно разлога за сумњу 
да је експлозија можда била и диверзија. 
Остале теорије, нарочито оне о учешћу 
британске тајне службе или британске 
авијације, одбацујемо. 

мисли о овој трагедији забележио је 6. јуна 1941. у свом 
дневнику: Окупацијски дневник Милана Јовановића 
Стоимировића (јун-децембар 1941), стр. 26.

334     Svetomir Kostadinović Stanko, Mladenovački okrug u 
Narodnooslobodilačkoj borbi 1941–1944, Smederevo 1966 
(prekucan rukopis), str. 1–2; „Није утврђен узрок експлозије, 
али се претпоставља да је дошло до самозапаљивања 
муниције“: Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 63.

/ СЦЕНА СА СМЕДЕРЕВСКИХ УЛИЦА НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ,  
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/14 /



РУШЕВИНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО 
(ДЕСНО) И МЕСТО НАЈВЕЋЕГ РАЗАРАЊА У 

СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ КОД ГЛАВНЕ КАПИЈЕ (ЛЕВО), 
ПОГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ ДОБРОТВОРА БАНИЋА (ДАНАС 

ОМЛАДИНСКА УЛИЦА), ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У 
СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/21 
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0.П„...ЈЕР, ЗА ИСТОРИЈУ  

СУ ПОТРЕБНЕ  
САМО ТРЕЗВЕНЕ  

ЧИЊЕНИЦЕ.  
У ОНОЈ СТРАХОТИ  

МАЛО ЈЕ ЉУДИ  
МОГЛО ДА САЧУВА СВОЈУ 

ХЛАДНОКРВНОСТ,  
НАРОЧИТО ОНИ  

КОЈИ СУ БИЛИ  
ТИК УЗ ГРОТЛО  

ЕКСПЛОЗИЈЕ, А ДА  
ДАНАС ОД ТОГА  

НЕ СТВАРАЈУ ЛЕГЕНДЕ.”*

Прве новинске ве-
сти, нарочито оне 

немачке провенијен-
ције, у доброј мери 
допринеле су погреш-

ној процени броја стра-
далих. У тренутку када 
службе немачке војске 
спроводе истрагу на те-

рену, редакција листа 
Фолкишер Беобахтер из 
Загреба пласира инфор-
мације с преувеличаним 

бројем страдалих,335 које 
прихватају уредници раз-
личитих листова. Бечке но-

вине на чешком, Vídenské 
Noviny, пишу: „... број мртвих 
наводно премашује број од 
2500“.336 Из других агенција, 

попут оних из Будимпеште, 
које се позивају на изворе из 
Новог Сада, стизале су вести 
да је у Смедереву „4000 људи 

335     Rd. Agram, „Letzte Meldunge. Explosion tötet 
2500 Menschen. Halb Semendria zerstoert!“, 
Volkischer Beobachter – Wiener Ausgabe (Wien), 
54. Jahrgang, 161. Ausg., 10. Juni 1941, str. 2.

336     Анон., „Obrovský výbuch ve Smederevu“, 
Vídenské Noviny (Wien), Roènik VIII, Èislo 
92, 10. èervna 1941, str. 2.

погинуло или рањено“.337 Исто су писале 
новине банатских Немаца, овог пута пози-
вајући се на изворе из Београда.338 Вести 
о стравичној експлозији стизале су чак и 
до Аустралије, преко новинских агенција 
из Њујорка, а тамошња штампа чак је и 
критички анализирала велике разлике у 
процењеном броју погинулих које су до-
бијали од дописника из Европе.339 Осим 
тога, овај лист је експлозију приписивао 
деловању „југословенског патриоте“.

Међутим, већ недељу дана након екс-
плозије у немачкој штампи дају се опрез-
није информације о „неколико стотина 
мртвих у Смедереву“.340 Разлоге томе 
требало би тражити у чињеници да су 
до тада већ биле извесније чињенице 
до којих су дошли немачки војни истра-
житељи. Први извештај о страдалима  

337     SD, Budapest, „Viertausend Opfer?“, Slazburger Volksblatt 
(Salzburg), 71. Jahrgang, Folge 135, 11 Juni 1941, str. 4.

338     Анон., „In Semendria flog ein serbisches Munizionslager 
in die Luft“, Banater Deutsche Zeitung (Temeschburg – 
Timişoara), 23. Jahrgang, Nr. 68, 11. Juni 1941, str. 2.

339     У једном аустралијском листу напомињу како је допис-
ник Њујорк Тајмса из Берна у Швајцарској писао о 1500 
погинулих, док су извори из Будимпеште сугерисали да 
је тај број ишао чак и до 5000 људи: Анон., „THOUSANDS 
KILLED IN EXPLOSION. Yugoslav Patriots Responsible“, The 
Advertiser (Adelaide, SA), 15. June 11. 1941, str. 15.

340     Анон., „einige hundert Tote in Semendria“, Das kleine 
Volksblatt (Wien), Nr. 161, 12. Juni 1941, str. 8.

ОСЛЕДИЦЕ
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у дневним извештајима официра при Ко-
манди 2. армије бележе како је „7 војника 
Вермахта погинуло, а већи број рањен“.341 
У поменутом личном ратном дневнику 
припадника 4. брдске дивизије потпу-
ковника др Шулца, читамо да је његова 
процена 6. јуна била следећа: „У несрећи 
је страдало око 800 мртвих и 1000 по-
вређених.“342 Војно-обавештајни официр 
при Команди 2. армије у првом извеш-
тају из Београда напоменуо је како су 
првог дана пронађена два мртва и 80 по-
вређених припадника Вермахта, а да се 
„губици цивилног становништва још не 
могу сагледати. Само место је уништено 
или тешко оштећено“.343 Како су с терена  

341     BArch, RH 20-2/143, str. 28.

342     BArch, N 520/13.

343     BArch, RH 20-2/1086, str. 82.

пристизали резултати истраге, ови први 
извештаји допуњавани су детаљнијим 
подацима.

У првом извештају командујућег гене-
рала и команданта Србије од 10. јуна 1941. 
пише да су до тог момента губици Вер-
махта били следећи: мртвих шест, неста-
лих девет, повређених 110, од којих око 
30 тешко.344 Ови немачки војници при-
падали су 6. чети 562. ландесшицен-ба-
таљона.345 Што се тиче „цивилних лица“, 
овај извештај доноси следеће податке: 
„мртвих око 500 (до сада сахрањено 346), 
повређених најмање 1100“.346 У контексту 
овог значајног извештаја можемо да до-
дамо да тачан број погинулих вероватно 
никада нећемо дознати, јер, како истичу у 
овом немачком извештају: „с обзиром на 
високу дневну температуру, уклањање и 
сахрањивање лешева вршило се с вели-
ком ужурбаношћу“.347 Колико педантно 
су се у датим околностима водиле еви-
денције, не можемо бити сигурни. 

Вредне податке о страдалима сазнаје-
мо из дневних извештаја оперативног 
официра при Штабу командујућег гене-
рала и команданта у Србији. Истог дана 
када се десила експлозија, он бележи 
„неке губитке“ при ФК (Фелдкоманданту-

344     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 158. (BArch, RW 40/3). 
Један каснији немачки извештај бележи да је коман-
дант Крагујевца, капетан др Зибер (Dr Sieber) услед 
последица рањавања у експлозији у Смедереву, нешто 
касније, 28. јуна 1941. морао да преда команду како би 
отишао на лечење: BArch, RW 40/3, str. 11.

345     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 158, напомена бр. 4 
(наведено према AVII, NAV-T-501, r. 245, str. 417–427). Због 
тешких губитака услед експлозије у Смедереву, ова 
чета је 10. јуна 1941. пресељена у Земун ради реоргани-
зације: BArch, RW 40/3, str. 5.

346     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 158 (BArch, RW 40/3)

347     Исто.

ри) 610.348 Већ сутрадан, извештај бележи 
број страдалих: Вермахт – мртвих око 15 и 
око 110 повређених (30 озбиљно), од којих 
су двојица погинулих из Фелдкомандан-
туре 610, док је из ове јединице од укуп-
ног броја око 30% повређено; цивили – 
око 500 мртвих и око 1100 повређених.349 

348     BArch, RW 40/3, str. 3.

349     Исто, стр. 3–4; Експлозија у Смедереву била је једним 
делом тема извештаја немачког подофицира Матерна 
из АОК 12 (Команде 12. армије), која је у то време 
била стационирана у Грчкој. У овом извештају са 
његовог путовања у Србију од 13. јуна 1941. подаци о 
броју погинулих и рањених у потпуности се слажу 
са подацима из Штаба команданта у Србији. Осим 
тога, овај подофицир напомиње и следеће: „Узрок 
експлозије у Смедереву још није јасан. Међутим, број 
мртвих и рањених није ни приближно толико велик 
колико се првобитно претпостављало“: BArch RH 20-
12/463, Dienst- und Besichtigungsreisen im Berei-
ch des AOK 12, Armeeoberkommando 12, Abteilung 

Каснији извештај санитетског официра 
Фелдкомандантуре 610 од 14. јуна 1941. 
бележи 1350 повређених, укључујући 110 
немачких војника. Један број повређе-
них немачких војника задржан је у војној 
болници у Београду, док су тежи рање-
ници морали бити пребачени у Беч. У 
извештају лекара бележи се и следеће: 
„Број погинулих међу немачким војни-
цима до сада је 10, међу цивилним ста-
новништвом око 500.“350 

За што приближнију процену броја 
страдалих, осим извештаја Команданта у 
Србији од 10. јуна, веома нам је значајан 
извештај њему надређене Команде 2. ар-
мије, који је 15. јуна 1941. послат Врховној 
команди Вермахта.351 Према овом извеш-
тају, дотадашња истрага утврдила је да 
су несрећом погођене следеће јединице 
и одељења немачке војске: Фелдкоман-
дантура 610, 1. и 3. чета 94. брдског ин-
жењеријског батаљона (Gebirgs–Pionier–
Bataillon 94),352 7. и 8. батерија 3. артиље-
ријског дивизиона 94. пука брдске ар-
тиљерије (Gebirgs– Artillerie–Regiment 
94), војна железничка канцеларија бр. 3 
(Feldeisenbahnamt 3), одељење за војне 
железничке машине бр. 4 (Eisenbahn–
Feldmaschinenamt 4), канцеларија 
пољских возила бр. 1 (Feldwagenamt 1), 
2. чета ландесшицен-батаљона бр. 853 и 
6. чета ландесшицен-батаљона бр. 592.353 

Ic (Feindaufklärung, Spionage, Abwehr, geistige Be-
treuung), 20. Mai - 29. Dez. 194, str. 2.

350     BArch, RW 40/3, str. 53–54.

351     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutelagers Smederevo 
(Semendria).

352     У првом дивизијском дневном извештају у вези с екс-
плозијом из Тополе 5. јуна 1941. напомиње се да је један 
припадник ове јединце погинуо: BArch RH 28-4/7.

353     BArch, RH 20-2/1088, Explosion des Beutelagers Smedere-
vo (Semendria), str. 1.

/ ПОГРЕБ ПОГИНУЛИХ НЕМАЧКИХ ВОЈНИКА  
КОД КАПЕЛЕ НА НЕМАЧКОМ ВОЈНИЧКОМ ГРОБЉУ  

У СМЕДЕРЕВУ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ,  
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/75 /

/ ИСЕЧАК ИЗ НОВИНА: RD. AGRAM, „LETZTE MELDUNGEN. 
EXPLOSION TÖTET 2500 MENSCHEN. HALB SEMENDRIA 

ZERSTÖRT!“, VÖLKISCHER BEOBACHTER – WIENER AUSGABE 
(WIEN), 54. JAHRGANG, 161. AUSG., 10. JUNI 1941, STR. 2, 

ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK, ANNO - AUSTRIAN 
NEWSPAPERS ONLINE (HISTORISCHE ÖSTERREICHISCHE 

ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN ONLINE),  
HTTPS://ANNO.ONB.AC.AT /

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/ArtRgtGeb/GAR94-R.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/ArtRgtGeb/GAR94-R.htm
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Према истом извештају од 15. јуна 1941, „у 
експлозији је погинуло 8 војника Вермах-
та. Пет припадника Вермахта и три чла-
на Железница Рајха воде се као нестали. 
Рањена су 124 припадника Вермахта, од 
којих 30 теже. Међу цивилним станов-
ништвом очекује се око 500 смртних слу-
чајева, од којих је 350 до сада сахрање-
но. Број рањених процењује се на 1100. 
Коначни извештаји још увек се чекају“.354 
Нешто мање од месец дана касније, тач-
није 11. јула 1941, извештај Оперативног 
одељења команданта Србије, који је сачи-
нио потпуковник Фон Графенхорст, доно-
си ажуриран податак о броју погинулих 
и рањених: 10 мртвих немачких војника 
и 110 рањених, као и око 500 погинулих и 
око 700 рањених цивила.355

Сагледавајући све поменуте немачке 
извештаје, чак и ако узмемо у обзир оте-
жавајуће околности у којима је вођена 
евиденција и вршено сахрањивање по-
страдалих, морамо да се запитамо како се 
стигло до броја од 2500, па чак и до 4500–
5000 страдалих?

Разлога за сумњичавост у погледу 
броја погинулих има доста, али су проце-
не о броју погинулих углавном ишле ка 
горњим, а неретко и претераним бројеви-
ма. Тек с поменутим књигама Радомира 
Милошевића и, нешто касније, Небојше 
Јовановића, у разматрање се узимају до-
ста мањи, али свакако реалнији бројеви 
погинулих. У том смислу можемо само го-
ворити о проценама, јер коначни индекс 
страдалих пописаних именом и презиме-
ном сигурно никада нећемо достићи. 

354     Исто, стр. 4.

355     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 157, напомена бр. 3 (на-
ведено према AVII, NAV-T-501, r. 245, str. 567); BArch, RW 
40/4, str. 35.

Смедеревски протојереј-ставрофор Ра-
домир Милошевић, историчар и пажљи-
ви истраживач завичајне историје, сма-
тра да је број од 2500 погинулих, који је 
дуго сматран најреалнијим, „вероватно 
превелик“, а да се „највероватније ради 
о 1200–1500 изгинулих“.356 Он је понудио и 
до сада најбољу анализу имена и прези-
мена погинулих. Преданим радом на упо-
редној анализи архивске грађе, доступне 
литературе и истраживањем на терену 
израдио је поменик, који у највећем броју 
случајева садржи име и презиме укупно 
545 особа.357 Овај поменик садржи и име-
на и презимена 34 особе које су сахрање-
не на сеоским гробљима на админи-
стративној територији некада општине, 
а данас Града Смедерева, а њихова име-
на се не налазе на плочама у комплексу 
Спомен-костурнице.358 Међутим, аутор 
овог поменика, упркос труду да разре-
ши све могуће дилеме, сумња да се и у 
овом списку можда налази пет дублета.359 
Овај списак је, упркос могућим недоста-
цима, до данас најпотпунији. Овом броју 
Милошевић је додао још шеснаесторо  

356     Радомир Милошевић, Смедеревски ратни поменик, 
стр. 69.

357     Као извор за поменик он је користио следеће изворе: 
Плоче на Спомен-звонари на Старом смедеревском 
гробљу са уклесаних 485 имена, од чега седам дублета, 
што нас води до броја од укупно 478 имена; Први поме-
ник Цркве Светога Ђорђа са 423 имена од којих су два 
дублети; Други поменик са 477 имена, тачније онолико 
колико их је и на спомен-плочама; Матичну књигу умр-
лих Цркве Светог Ђорђа за године 1941–1946; Матичне 
књиге умрлих околних села означене почетним слови-
ма села; Матичну књигу умрлих Румунске православне 
цркве у Ковину; Матичну књигу умрлих Римокатоличке 
цркве у Смедереву: Радомир Милошевић, Смедерев-
ски ратни поменик, стр. 66.

358     Више о именима ових људи, као и која су села у питању, 
види: Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 65. 

359     Радомир Милошевић, Смедеревски ратни поменик, 
стр. 135 (напомена бр. 211). / НЕНАДОКНАДИВЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ - ЉУДСКЕ ЖРТВЕ, ФОТОГРАФИЈЕ /

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/33/2А

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1350/2; И-1056/2

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 853/85; И-715

ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУМУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 138/74/1; НОБ-492-1

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1350/1; И-1056/1
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погинулих за које се на основу казивања 
готово извесно може посведочити да 
су погинули. То нас доводи до извесног 
броја од 561 страдале особе.360 Списак не 
садржи имена погинулих Немаца, као ни 
цивила чија имена из бројних разлога 
никада нису забележена. Ипак, свестан 
је и других околности које га наводе на 
закључак да ово не може бити коначан 
број погинулих. Међу ове разлоге свака-
ко убраја следеће: са сахраном се журило 
због страха од епидемије, па је могућно 
да евиденција у неким случајевима није 
обављана како треба;361 неки су страда-
ли у Дунаву; људи из околних места су у 
неким случајевима сами односили тела 
погинулих без обавештавања надлежних, 
па чак и поред поузданих података о њи-
ховој смрти нису уписивани;362 а било је 
и случајева да су неки због остваривања 
права на пензију проглашавани мртвим 
тек након свршетка рата.363 Ми овим мо-
гућностима додајемо још неке – један 
мањи број погинулих није могао бити 

360  Исто, стр. 75–91.

361     Уписивање у књигу умрлих Смедеревска православна 
црквена општина делегирала је проти Момчилу Бла-
гојевићу из Друговца. Према личном сведочењу, он је 
био једини који је обављао упис. Податке је добијао од 
оних који су идентификовали погинуле. Славко Домазет 
је касније анализирао Матичну књигу умрлих Смедере-
ва за период од 5. јуна 1941. до 19. фебруара 1949. и утвр-
дио да је у експлозији страдало 135 мушких и 87 женских 
лица. Као време смрти за све њих уписано је 14 часова и 
15 минута: Славко Домазет, наведено дело, стр. 87; Саби-
ралиште ствари за идентификацију било је у основној 
школи код Мајдана: Исто, стр. 66.

362     Др Војислав Стокић, млади лекар интерниста, који је 
дошао у Смедерево 20. јуна као замена за погинулог 
др Божидара Стефановића, сећао се како је у јулу 1941. 
дошао неки човек из Великог Градишта и тражио да се 
откопа његов рођак из заједничке раке. То су и учини-
ли, успешно пронашли тело несрећног човека, којег је 
рођак однео у родно место да га покопа: Славко Дома-
зет, наведено дело, стр. 117.

363     Радомир Милошевић, Смедеревски ратни поменик, 
стр. 67.

и није проблематична, јер је број рање-
них због природе догађаја свакако био 
већи од броја погинулих. Међутим, када 
у делу свог рукописа пише о изградњи 
Спомен-костурнице на Старом гробљу, он 
истиче: „... под аркадама је узидано 6 мер-
мерних плоча и на њима урезано око 600 
имена изгинулих368... На овим плочама ис-
писана су имена можда само 1/3 или ¼ из-
гинулих, а за многе се не зна ни ко су ни 
одакле су“.369 Дакле, Стефановић је сугери-
сао да би укупан број погинулих требало 
тражити у распону од 1800 до 2500 особа. 

У годинама након тога, велика већина 
текстова писаних или објављених у Сме-
дереву о овој проблематици хронологија 
су некритичког усвајања у изворима не-
утемељених гласина. Ову претпостав-
ку први је усвојио Милан Вулетић.370 Он 
је чак одбацивао малобројне доступне 
немачке документе. У литератури се из-
ворни документи у вези с експлозијом у 
Смедереву први пут консултују 1971. годи-
не.371 Ради се о једном немачком докумен-
ту од 17. септембра 1941. у којем немачки 
пуковник Ронер, након обиласка војних 

368     Веома изненађује чињеница да Аранђел Стефановић, 
када је писао свој рукопис, није могао да оде до Спо-
мен-костурнице и утврди да се ради о 485 уклесаних 
имена, а не „око 600“. Међутим, ова паушалност, која 
није била резултат недостатака података, већ пре дру-
гих разлога, наставила се и касније. Тако је и Милан 
Вулетић у својој књижици такође забележио да је на 
плочама на Спомен-костурници уписано „само око 600 
имена“: Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смеде-
ревској тврђави – 5. јун 1941, стр. 11.

369     Аранђел Р. Стефановић, наведено дело, стр. 43.

370     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941, стр. 8; Милан Вулетић, Експлозија 
муниције у Смедеревској тврђави – 5. јун 1941 – друго 
допуњено и прерађено издање, стр. 16.

371     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање. Прво издање, које се највећим делом ослања на 
казивања и, у мањој мери на малобројну архивску грађу 
локалне провенијенције, публиковано је 1966. године.

идентификован, јер су им тела била уна-
кажена до непрепознатљивости;364 било 
је и тешких рањеника који су превожени 
у друге градове ради лечења, па су тамо 
умирали, а да ли се евиденција о томе 
прослеђивала Смедереву, није утврђено. 

У разматрању овог проблема свакако 
морамо да укажемо на веома добру ана-
лизу Небојше Јовановића, који је својим 
критичким приступом пробао да деми-
стификује број погинулих. Јовановић до-
бро примећује да су аутори послератних 
историографских студија или публици-
стике без икаквог критичког преиспити-
вања преузимали процене броја стра-
далих из рукописа Аранђела Стефано-
вића.365 Не износећи своју теорију о броју 
погинулих, он свакако одбацује теорије 
о преувеличаном броју од 2500 погину-
лих. Наиме, у рукопису Аранђела Сте-
фановића, који фактографију темељи на 
казивањима и урбаним легендама које 
је сакупио након рата,366 пише како је екс-
плозија „...за неколико секунди срушила и 
оштетила око 2500 кућа, а убила или рани-
ла 4500 лица“.367 Ова констатација можда 

364     Случај страдалог Миодрага Драгог Николића најбоље 
говори о томе. Наиме, његово тело је у потпуности изго-
рело код путничког вагона. Мајка га је познала по чара-
пама, јер му је једна нога била затрпана шутом, па није 
изгорела: Славко Домазет, наведено дело, стр. 19.

365     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено. Димитрије Љотић и делатност Изванредног 
комесаријата 1941–1944, Смедерево 2011, стр. 40–44.

366     Аранђел Стефановић је читав рат провео у заробље-
ничком логору Офенбург у Немачкој. По повратку из 
заробљеништва постављен је за управника Градске на-
родне библиотеке у Смедереву. Ову дужност обављао 
је до 1949, а можда и до 1953. У том периоду написао је 
свој рукопис о експлозији у Смедереву 5. јуна 1941: Дра-
ган Мрдаковић и Драгана Лазић (прир.), у: Аранђел Р. 
Стефановић, Хроника о експлозији муниције 5. јуна 
1941. године у Смедереву, Смедерево 2014, стр. 24.

367     Сви цитати Аранђела Стефановића према: Аранђел Р. 
Стефановић, наведено дело, стр. 29.

слагалишта и магацина по Србији, рези-
мира до тада већ елабориране извештаје 
о експлозији и даје опсервацију стања на 
терену. Ронер указује на потребу пажљи-
вијег обезбеђивања војних магацина 
како не би дошло до нових експлозија, јер 
„немачка армија не може себи дозволити 
луксуз да нечијом несмотреношћу изгуби 
12 војника као што је то био случај прили-
ком експлозије у Смедереву“.372 Анализи-
рајући извештај немачког пуковника Ро-
нера, у којем се још наводи како је поред 
поменутих немачких војника погинуло и 
600 цивила, Вулетић је одбацивао ово као 
неосновано, верујући да су Немци при-
кривали тачан број мртвих, те да је број 
погинулих немачких војника, али и циви-
ла био много већи.373 У оба своја издања 
Вулетић је истицао како је „биланс ове 
катастрофалне експлозије био страхо-
вит. Око 2500 мртвих и велики број рање-
них“.374 Ипак, већ тада je увиђао проблем 
преувеличавања броја погинулих, који су 
се „неки попели на 4500“.375

Већ тада је претпоставка о најмање 
2500 погинулих за многе публицисте 
била попут аксиома, или се на њу гледа-
ло као на најмањи могући број погинулих.  
Учесник НОБ-а и истакнути припадник 
Космајског одреда Светомир Костадино-
вић Станко, чији су саборци били упуће-
ни и на дешавања у Смедереву, у својим 
послератним мемоарима писаним исте 
године кад и Вулетићев текст, бележи да 

372     Исто, стр. 21.

373  Исто.

374     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941, стр. 8; Милан Вулетић, Експлозија 
муниције у Смедеревској тврђави – 5. јун 1941 – друго 
допуњено и прерађено издање, стр. 16.

375     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941, стр. 8.



/ САКУПЉАЊЕ ТЕЛА ПОГИНУЛИХ 
НА СМЕДЕРЕВСКОМ КАЛЕМЕГДАНУ 

НЕДАЛЕКО ОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ 
СМЕДЕРЕВО, ФОТОГРАФИЈА,

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,
БР. УЛ. ИНВ. I/77/126; НОБ-106 /
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је у експлозији у Смедереву „погинуло и 
рањено 4500 лица“ и претпоставља да је 
погинуло око 200 Немаца.376 Ову непо-
уздану статистику, мање или више, по-
нављали су и други публицисти попут Ср-
бислава Миленковића („погинуло је око 
2500 људи, исто толико је лакше или теже 
рањено“),377 Радослава Р. Пауновића („по-
гинуло и рањено око 4500 грађана“),378 
Свете Лукића („са 2500 мртвих 5. јуна 1941. 
Смедерево је експлодирало, физички се 
уништило...)“,379 групе аутора („...око 3000 
погинулих грађана Смедерева и окол-
них места“)380 и Милорада Милановића 
(„у праху и пепелу, у Содоми и Гомори, 
нестало је према неким проценама 2500 
живота“; „јер је за неколико секунди сру-
шила и оштетила око 2500 кућа и убила 
или ранила 4500 лица“).381 Публициста 
Мирослав Станковић Бабац забележио 
је како су прве, исхитрене процене по-
гинулих биле 4000, да би још током рата 
биле сведене на 3000 људи. Након рата, 
тачније 1956. приликом помена жртвама 
на смедеревском гробљу, „говорило се о 
2500 жртава“.382 Он је сматрао да би про-
цењени број погинулих требало „смањи-
ти, или боље рећи, свести број погинулих 
са 2500 на 1150 жртава“.383 Станковић у том 

376     Svetomir Kostadinović Stanko, Mladenovački okrug u 
Narodnooslobodilačkoj borbi 1941–1944, str. 1–2.

377     Србислав Миленковић, „ДАН НЕЗАБОРАВА – Експло-
зија муниције у Смедереву 5. јуна 1941.“, у: Милосав Чо-
ловић (уредник), Дан незаборава – 5. јун 1941, Смедере-
во 1981, стр. 10. Исто је поновљено и у другом издању из 
1995. године.

378     Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 63.

379     Света Лукић, наведено дело, стр. 75.

380     Група аутора, Споменици Смедерева из Првог и Дру-
гог светског рата, Смедерево 1995, стр. 12.

381     Милорад Милановић, наведено дело, стр. 34. и стр. 53.

382     Мирослав Станковић Бабац, наведено дело, стр. 61.

383     Исто, стр. 62.

тренутку добро увиђа да је таква мисао 
„јеретичка“, јер се у претходних педесет 
година нико није усудио да баци сумњу 
на број жртава. Своју анализу броја жр-
тава заснивао је како на литератури, тако 
и на личном сећању и сопственим про-
рачунима базираним на броју путника у 
возу који је страдао у експлозији.384 Осим 
тога, Станковић је мишљења да је у инте-
ресу окупатора било да се број страдалих 
задржи на оних 485 имена колико је ис-
клесано на каменим плочама. Наиме, он 
ово мишљење заснива на чињеници да 
је узрок експлозије пре свега немар не-
мачких војника, а да „кривац увек скрива 
истину, ако не може, он је умањује“.385

За сваког истраживача завичајне исто-
рије Смедерева упадљиво је одсуство 
удубљивања у ове теме др Леонтија Пав-
ловића, полихисторика и неуморног ис-
траживача „смедеревског искона“. Иако 
су га током радног века заокупљивале 
теме 19. века или питања позног средњег 
века, у импозантном опусу Леонтија Пав-
ловића386 нема ниједног његовог текста 
у којем се посебно бавио темом петојун-
ске трагедије, већ је њу само дотицао 
онолико колико су студије на којима је 
радио то захтевале.387 Тек спорадично се 

384     Према њему на железничкој станици погинуло је око 
850 људи, док је у градском региону страдало око 300 
људи. Укупан број именованих је 485, док неименова-
них има 665: Исто, стр. 62.

385     Исто, стр. 39.

386     Гордана Јовановић, Марина Лазовић и Јелена Јере-
мић, Библиографија др Леонтија Павловића, Смеде-
рево, 2003.

387     Овде наводимо само оне радове у којима се Павловић 
дотицао теме експлозије у Смедереву: Леонтије Павло-
вић, „Александар Дероко и Смедерево“, СМЕДЕРЕВО – 
часопис за културу, уметност и друштвена питања 3–4 
(1988), стр. 57–63; Леонтије Павловић, Историја Смеде-
рева у речи и слици, Смедерево 1980; Leontije Pavlović, 
„Prilog izučavanju istorije smederevskih Jevreja“, Zbornik 

у својим радовима оглашавао, али више 
у смислу слагања с тада доминантним 
мишљењем о броју погинулих. У посеб-
ном издању из 1972. он пише само о броју 
погинулих и порушених зграда и кућа: „... 
око 2500 људи, а срушено 4500 кућа“.388 
Дакле, изостављајући тешко утврдив 
број повређених, задржао се на процени 
броја погинулих, која је од тада за њега 
остала на броју од око 2500 људи. Изне-
нађује ово Павловићево истрајавање 
на увећаном броју погинулих, чак иако 
му је овим поводом 1970. упутио писмо 
Светозар Спасојевић, управник Градске 

4 – studije, arhivska i memoarska građa o Jevrejima 
Jugoslavije (1979), str. 65–86; Леонтије Павловић, Музеј и 
споменици културе Смедерева, Смедерево 1972.

388     Леонтије Павловић, Музеј и споменици културе Смеде-
рева, стр. 236.

књижнице за време окупације и након 
рата први управник Народног музеја 
Смедерево. Спасојевић је свакако био 
добар познавалац догађања у Смедере-
ву након експлозије, јер им је био сведок. 
У поменутом писму Спасојевић негодује 
због издања Енцикопедије Југославије у 
којој је у одредници о Смедереву писало 
како је у Смедереву у експлозији поги-
нуло 5000 људи. „Чини ми се да је циф-
ра погрешна, увећана више него 10 пута. 
Или можда је мене издало памћење?“, 
иронично је коментарисао Спасојевић 
писање уредништва Енциклопедије, и 
замолио Павловића да утиче на уредни-
ке да исправе ову грешку.389 

389     Писмо Светозара Спасојевића др Леонтију Павловићу, 
управнику Народног музеја Смедерево, од 6. јула 1970. 
Писмо се чува у архиви Музеја у Смедереву.

/ ТЕЛА ПОГИНУЛИХ ПОРЕЂАНА ПОРЕД РУШЕВИНА КУЋЕ,  
ФОТОГРАФИЈА,МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/5 /

/ ТЕЛА ПОГИНУЛИХ НА СМЕДЕРЕВСКОМ КАЛЕМЕГДАНУ,
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 705/82/1; НОБ-587/1 /
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У капиталном делу о историји Смеде-
рева које сумира његова многобројна и 
различита истраживања, петојунску тра-
гедију помиње у поглављима: „Фазе раза-
рања тврђаве“, у делу под називом „Стра-
дање Тврђаве у Другом светском рату“ 
– по обиму и закључцима једном заиста 
скромном приказу, нарочито ако се имају 
на уму његова ерудиција и количина ин-
формација које је имао на располагању.390 
У том делу књиге, он само лапидарно бе-
лежи: „Од разарања велике јачине поги-
нуло је око 2500 људи, а ¾ кућа онеспо-

390     Леонтије Павловић, Историја Смедерева у речи и 
слици, стр. 343–344.

собљено за становање“.391 Уважавајући 
његов истраживачки допринос, не мо-
жемо, а да не укажемо на заиста вели-
ки превид, јер у истој књизи, у поглављу 
које следи потом, аутор истиче како је „...
под тим рушевинама нашло смрт око 
2000 грађана, а број теже повређених 
није никада утврђен“.392 Његове белешке 
о броју страдалих појављују се и у поз-
нијим текстовима, где се између осталог, 
бави и пројектом Александра Дерока за 
изградњу Спомен-костурнице у Смеде-
реву: „На шест великих мермерних плоча 
уклесана су имена 485 настрадалих лица. 
Као што се види, мали број погинулих је 
забележен, док је далеко већи број остао 
непознат. Разлог су тешке ратне непри-
лике које нису дозвољавале детаљније 
прикупљање података“.393 Да ли је избе-
гавање истраживања или промишљања 
на ове теме био опортунизам Павловића, 
или је произлазио из његовог уверења 
да се, вероватно, о овој теми не може до 
краја дати историјски суд, нећемо сазна-
ти. Mи смо склони да верујемо да је избе-
гавање озбиљнијег уношења у ову про-
блематику пре било резултат политичког 
и друштвеног опортунизма, јер се Леон-
тије Павловић тек у позним годинама, 
када је био у пензији и када идеолошке 
стеге једнопартијског система нису више 
биле одређујући фактор, огласио једним 
текстом у локалном листу Наш глас. Овим 
текстом он је, пре свега, под утицајем 
књиге Миломира Марића Деца комуниз-
ма написао текст, који се превасходно ба-

391     Исто, стр. 344. Ове податке он ослања на мању, до сада 
често помињану студију његовог некадашњег колеге 
кустоса историчара Милана Вулетића.

392     Исто, стр. 374.

393     Леонтије Павловић, „Александар Дероко и Смедерево“, 
стр. 60.

вио узроцима експлозије. Експлозију је 
приписивао комунистичким диверзанти-
ма групе око Мустафе Голубића, при том 
понављајући број од 2500 погинулих.394

Ни капитална дела попут лексикона, 
енциклопедија или хронологија, која су 
обично плод рада великих редакција са-
чињених од познатих стручњака, нису 
лишени грешака. Изгледа да је, једном 
пласирана информација с претераним 
бројем погинулих у експлозији, наишла 
на плодно тле, те се умножавала у раз-
личитим публикацијама и временским 
периодима. У Војној енциклопедији из 
1967. у одредници „SMEDEREVO“ дат је 
веома сажет приказ догађаја везаних за 
експлозију.395 И овде се помиње број од 
4500 погинулих или рањених. Овај при-
каз експлозије највероватније се ослања 
на текст управника Народног музеја Сме-
дерево др Леонтија Павловића који је он 
упутио Редакцији Војне енциклопедије, а 
који се чува у архиви Музеја у Смедере-
ву.396 У Војном лексикону проналазимо 
одредницу „СМЕДЕРЕВО“, где је инфор-

394     Др Леонтије Павловић, „Била је то диверзија“, Наш 
глас (Смедерево), 8. март 1988, стр. 7.

395     „...У априлском рату 1941. Смедерево су 13. априла заузе-
ли Немци и на јужној страни тврђавског бедема прику-
пили веће количине муниције, барута и осталог ратног 
материјала за Немачку. Али 5. VII 1941 (нетачно наведен 
датум експлозије, оп. аут.) у 14.14h из непознатих разлога 
је изазвана експлозија прикупљене муниције и експло-
зива, од које је погинуло или рањено око 4500 станов-
ника и порушен доњи део вароши (око 2500 кућа). Тога 
дана настало је највеће рушење од постанка тврђаве; 
однета је у ваздух кула лево од улаза, две куле лево од 
ове су на пола порушене и у дужини 150m разорено 
градско платно (зид) између ових кула“: D. Tr. (Dimitrije 
Trifunović, pešadijski potpukovnik u rezervi, Beograd), 
„SMEDEREVO“, Vojna enciklopedija 9, Beograd 1967, str. 7.

396     Прекуцано писмо др Леонтија Павловића, управника 
Народног музеја Смедерево, у вези с разарањем Сме-
дерева у 20. веку: Народни музеј, бр. 103, 8. III 1965. год., 
Смедерево, „РЕДАКЦИЈИ ВОЈНЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ, 
БЕОГРАД, Бирчанинова број 5“.

мација, због природе лексикона, веома 
лапидарна, али и прилично произвољна 
и, на крају крајева, нетачна, како због пре-
увеличаног броја погинулих, тако и због 
погрешно наведеног дана када се екс-
плозија догодила.397 У капиталном издању 
Модерна српска држава 1804–2004. Хро-
нологија, штампаном поводом двестаго-
дишњице Првог српског устанка, поме-
нута је експлозија: „јун [5] Експлозија му-
ниције у смедеревској тврђави уништила 
је највећи део града. Погинуло је око 2000 
грађана“.398

Претеривања и лицитирања бројем 
погинулих имају своја исходишта у па-
ушалности и политичком опортунизму, 
који иде до те мере да се у јавном дискур-
су, без икаквог повода или утемељења 
у стварности, носиоци јавних функција, 
новинари, радници у култури или публи-
цисти надгорњавају у преувеличавању 
броја погинулих, као да индекс страдања, 
и то онај најминималнији, квантификован 
бројем од око шест стотина мртвих није 
довољно велик, нарочито за један град 
величине ондашњег Смедерева? Уоста-
лом, како Небојша Јовановић добро при-
мећује, Градско поглаварство „није имало 
разлога да минимизира петојунску ката-
строфу, али ни да преувеличава број жрта-
ва од којих је свака неизмерно велика“.399

Новије студије из домена историје Дру-
гог светског рата ослањају се на поменуте 

397     „... У априлском рату 1941. окупирали су га Немци. При-
ликом експлозије велике количине оружја, муниције 
и експлозива 5. VII 1941. погинуло је и рањено око 
4500 грађана“: Vojni leksikon, odrednica „SMEDEREVO“, 
Vojnoizdavački zavod, Beograd 1981, str. 1055.

398     Модерна српска држава 1804–2004. Хронологија, 
Историјски архив Београда, Београд 2004, стр. 255.

399     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро 
обновљено, стр. 43.

/ ИСЕЧАК ИЗ НОВИНА, УМРЛИЦА ОБЈАВЉЕНА У ЛИСТУ 
„НОВО ВРЕМЕ” (БЕОГРАД), ГОД. I, БР. 49, 5. ЈУЛИ 1941, СТР. 8,  

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 2124/2021 /
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немачке публиковане документе и при-
клањају се умеренијем броју погину-
лих.400 У радовима новијих генерација 
историчара, овој теми приступа се доста 
опрезније.401 Немања Девић сматра да 
цифра од око 485 погинулих, заснована 
на званичном списку Градског поглавар-
ства Смедерева из 1942, „јесте прилично 
верна и не може бити значајније увећа-
на“.402 Један од преживелих, који је након 
рата живео као монах Јован (Хиландарац), 
у својим касније бележеним сећањима, 
истиче како „по мом мишљењу, објавље-
на листа није далеко од истине“, као и да 
је „можда била која стотина више, јер су 
сељаци своје жртве носили, а касније из-
бегавали да их пријаве. Али није их било 
много више“.403 

Тек однедавно доступни су ратни днев-
ници Смедеревца Милана Јовановића 
Стојимировића, који је одмах после екс-
плозије дошао у Смедерево и 10. јуна о по-
следицама експлозије писао својој супру-
зи следеће: „Да би схватила све размере 
ове катастрофе, треба да ти кажем да је до 
јуче у смедеревском старом гробљу (где 
је и наша гробница) сахрањено, по гроба-
ревом исказу, око 1200 лица. Првих дана 
су гледали да лешевима утврде иденти-

400     Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–
1945, str. 112; Бојан Б. Димитријевић, Војска Недићеве 
Србије 1941–1945, стр. 31; Наташа И. Милићевић, Српско 
грађанство у окупираној Србији, стр. 81; Марко Сте-
фановић, наведено дело, стр. 21; Милан Кољанин, „По-
литичка употреба експлозије у Смедереву 5. јуна 1941. 
године и коначно решење јеврејског питања“, стр. 148.

401     „Смедерево су 5. јуна потресле ланчане експлозије које 
су нанеле велике људске жртве и материјалну штету“: 
Маријана Т. Мраовић, Пропаганда Владе Милана Не-
дића (1941–1944), стр. 139.

402     Немања Девић, Смедеревски крај у Другом светском 
рату, стр. 47; Такође и: Nemanja Dević, „Smederevski 
okrug u proleće 1941. godine“, str. 133–134.

403     Монах Јован, Туђинче II, Манастир Хиландар 1997, стр. 206.

тет, па су их сахрањивали посебно, затим 
су дошле на ред les fosses communes,404 у 
које се бацао леш на леш итд. А сахрањи-
вани су и на тзв. „новом гробљу“ (на Ца-
рини), а многе су лешеве сељаци однели 
у села, јер је био пазарни дан (четвртак), 
па је изгинуло и много људи и жена који 
су са села дошли на пазар... Међутим, сви 
изгинули нису још ни сахрањени; још их 
извлаче и носе на гробље...“.405 Исти број 
погинулих помиње се и у Хроници жупе 
Смедеревске римокатоличке Смедерев-
ске Жупе Рођења Св. Ивана Крститеља 
у Смедереву. Тадашњи жупник Вид Ива-
нишевић „... у првим тренуцима сазнао је 
да је одмах смртно страдало 1200 житеља 

404     Масовне (заједничке) гробнице.

405     Окупацијски дневник Милана Јовановића Стоими-
ровића (јун–децембар 1941), стр. 29. Анализом списка 
сахрањених из књига Општинске скупштине Смеде-
рево, види се да је највећи део жртава сахрањен прва 
три дана по експлозији, тачније 6. јуна скоро трећина, 
7. јуна половина, 8. јуна само 7%, док је наредних дана 
сахрањено скоро 11%: Мирослав Станковић Бабац, на-
ведено дело, стр. 63.

Смедерева, а 6000 повређено“.406 Иако се 
на основу овог и Стојимировићевог за-
писа може тумачити да је било најмање 
1200 погинулих, њихова тумачења такође 
узимамо с резервом, јер се нису лично 
уверили о ономе о чему су писали, већ су 
преносили оно што су чули у граду. 

Смедеревски лекар др Миладин Милић 
имао је веома незахвалан посао да буде 
један од чланова три екипе које су уче-
ствовале у идентификацији погинулих. 
Као лекар имао је задатак да диктира пол 
и године старости погинулих: „Доста пута 
нисам могао да утврдим ни приближну 
старост погинулог због унакажености“.407 
Иначе, на Старом гробљу десно од доње 
капије направљене су две велике раке у 

406  Zoran M. Jovanović, navedeno delo, str. 69.

407     Славко Домазет, наведено дело, стр. 92.

које су ређани посмртни остаци погину-
лих, преко којих је посипан јодни креч.408

Дакле, узимајући у обзир све до сада до-
ступне изворе, казивања преживелих или 
оних који су их бележили, као и литера-
туре, преузећемо на себе незахвалан за-
датак процене броја страдалих у експло-
зији у Смедереву 5. јуна 1941, јер о тврдњи 
никако не може овде бити ни речи.  
Одбацујемо до сада чврсто укорењене 
претеране процене броја погинулих и 
приклањамо се опрезнијим проценама 
броја погинулих које би требало тра-
жити у распону од најмање око 600 до 
највише око 1500 погинулих српских 
цивила, с тим да је највероватније број 

408     Према сведочењу медицинске сестре Милице Месиш-
зер, која је била задужена за те послове: Славко Дома-
зет, наведено дело, стр. 97.

/ УМРЛИЦА НАДЕЖДИ-НАДИ ЈАНИЋИЈЕВИЋ ИЗ СМЕДЕРЕВА,
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 2138/2021 /

/ ПОГРЕБ НА СТАРОМ СМЕДЕРЕВСКОМ ГРОБЉУ КОД ЦРКВЕ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ 
БОГОРОДИЦЕ, НЕГАТИВ, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /
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погинулих не већи од 1200 људи. Број 
лакше и теже повређених износио је не-
колико хиљада. Што се тиче броја стра-
далих немачких војника, он је много из-
веснији – од 12 до 15 погинулих војника, 
укључујући и помоћно особље које је 
радило на војној железничкој служби, 
те бар 110 лакше и теже повређених.

Што се тиче погинулих, можемо да ка-
жемо да их је било из свих друштвених 
сталежа, најразличитијих професија 
и узраста из разних места Југославије 
(највише из Смедерева и околних села), 

као и немачких војника или службеника. 
Чак и летимичним погледом поменика 
страдалих може да се разуме да су неке 
породице биле нарочито погођене ек-
сплозијом. Мало је било породица које 
нису имале бар неког рањеног. Било их 
је са више мртвих, а дешавало се да су 
и читаве породице страдале.409 „У Смеде-

409     У самом средишту вароши, у свом стану, погинуо је 
Миле Алексић, геометар, с целом својом породицом: 
Славко Домазет, наведено дело, стр. 173; Милутин Јова-
новић, бравар Железничке радионице заједно с коле-
гом Шимуном Бакулом сахранио је сина и ћерку, па је 
касније сазнао да су му погинули и преостали чланови 
породице, још једна кћерка и супруга: Исто, стр. 127–128.

реву се догодила ужасна глумачка траге-
дија, јединствена у историји светског по-
зоришта, у којој је погинуло 17 глумаца!“410 
Од 19 чланова ансамбла Народног позо-
ришта Дунавске бановине страдало је 17 
глумаца.411 Чланови позоришта су у Сме-
дерево дошли како би примили плате за 
три месеца, а не како би извели предста-
ву. Нажалост, тај новац због којег су до-
шли у Смедерево, разлетао се након екс-
плозије по смедеревском Калемегдану.412

Особље Железничке станице Смеде-
рево било је нарочито погођено експло-
зијом.413 Из извештаја Железничке ста-
нице Смедерево послатог телеграмом 8. 
јуна 1941. у 10.36 часова сазнајемо да је до 
тог тренутка „у несрећи која је задесила 
Смедерево настрадало нашег особља и 
то: сахрањено 3 службеника, нестало 20, 
тешко рањено 24, лакше рањено 20, ле-
шеви се још ваде. Неповређених службе-
ника је веома мали број који се за службу 
могу употребити од претрпљеног страха, 
још за једно четири дана“.414 Привреме-
ни шеф станице у Смедереву је молио 
надлежне за дозволу да подели новац 

410     Боривоје С. Стојковић, Историја српског позоришта од 
средњег века до модерног доба (драма и опера), IV, 
Београд 2017, стр. 19; 

411     Више о глумцима који су страдали у: Боривоје С. Стојко-
вић, наведено дело, стр. 19–24; Александар Милосавље-
вић, Страдање глумаца СНП-а у Смедереву 1941, у: Ана 
Ђорђевић, Смедерево 1941 (драма), Нови Сад 2019, стр. 
106–138; Dragica Koljanin, navedeno delo, str. 97–98; Поги-
нуле је идентификовао Лука Дотлић, који је касније по-
стао помоћник управника СНП: Славко Домазет, наве-
дено дело, стр. 89.

412     Славко Домазет, наведено дело, стр. 89.

413     Неки од страдалих били су возовођа Милош Станковић, 
којег су пронашли без главе, а маневристу Лалу Лекића 
пронашли су тек четвртог дана од експлозије уз зидине 
Тврђаве: према сведочењу Петра Драгојловића, желез-
ничара: Славко Домазет, наведено дело, стр. 73.

414     Цитирано према: Мирослав Станковић Бабац, наведе-
но дело, стр. 80.

преживелом особљу које је смештено по 
Смедереву и у Радинцу, када се испод ру-
шевина откопа каса с новцем.415

Гимназијалци из околних села, који су 
са сведочанствима о завршеном разреду 
кренули својим кућама, страдали су у ве-
ликом броју. Према речима преживелог 
радника железнице: „На станичном перо-
ну био је привремено подигнут најтужнији 
споменик: стајала је велика гомила са-
купљених ђачких торби, књига, ципела“.416

Сплет историјских околности хтео је да 
се епицентар експлозије догоди у Сме-
деревској тврђави, а да највећи број 
погинулих буде на Железничкој стани-
ци, која је подигнута на простору нека-
дашњег смедеревског Калемегдана, на 
месту испред варошког бедема Смеде-
ревског града, где су до 1867. Турци из 
града сахрањивали своје мртве.417 Згра-
да Железничке станице Смедерево била 
је на правцу главног удара експлозије и 
од ње је остало само приземље у висини 
од једног метра. Спрат и поткровље са 
становима особља и њиховим породица-
ма били су збрисани.418 Такође, страдао 
је и оближњи Државни житни магацин 
код Доње ваге. Кровови зграда у даљини 
500–600 метара од епицентра експлозије 
били су разорени. „Експлозија муниције у 
граду је била таква да у Смедереву нема 
куће с кровом и прозорима. Тако је и са 
нашим кућама, па је чак и Ивина кућа у  

415     Исто.

416     Славко Домазет, наведено дело, стр. 79.

417     Леонтије Павловић, Смедерево у речи и слици, стр. 293 
(„Слика бр. 206 – скица турског гробља пред Тврђавом“).

418     Према сведочењу Милана Стевановића, магационера 
на Железничкој станици: Славко Домазет, наведено 
дело, стр. 78.

/ УМРЛИЦА ЗА ПОГИНУЛЕ ЧЛАНОВЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ, 
АРХИВ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НОВИ САД /
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винограду претрпила доста штете“,419 
забележио је утиске Милан Јовановић 
Стојимировић када је стигао у Смеде-
рево. У ближој зони експлозије, оној 
удаљеној 300 метара, страдале су све 
зграде слабије градње, нарочито призем-
не без бетонских таваница. Експлозија 
је у великој мери порушила Циганма-
лу и јеврејски део у Доњем граду. „Иш-
чезле су приземне зграде и ћепенци“.420  

419     Окупацијски дневник Милана Јовановића Стоимиро-
вића (јун–децембар 1941), стр. 28.

420     Леонтије Павловић, Смедерево у речи и слици, стр. 343.

Овакве слабије зграде биле су оштећене 
чак и ако су биле до 1000 метара удаљене. 
Зграде чврсте градње, уз оштећења кро-
вова, издржале су најснажнији удар. Биле 
су то: Зграда Суда (некадашње Начел-
ство), Зграда Општине са Хотелом „Гранд“, 
Хотел „Нинић“, Гимназија, Смедеревска 
кредитна банка, Зграда „Задужбине“ и 
друге. Међу оштећенима били су и вер-
ски објекти. Црква Светог Ђорђа претр-
пела је различита оштећења.421 Налазећи 
се мало даље од епицентра експлозије, 
средњевековна Црква Успења Пресвете 
Богородице на Старом гробљу претрпе-
ла је мања оштећења. Ово се, пре свега, 
односило на дозидану спољну припра-
ту.422 Римокатоличка Црква Св. Ивана Кр-
ститеља и жупни дом у Немањиној улици 
били су тешко оштећени.423 

Димензију разарања појединих објека-
та боље можемо да разумемо и на основу 
списка причињене штете на јавним згра-
дама и објектима које је Изванредни коме-

421     Од силине детонације појавиле су се напрслине у се-
верној фасади. Потрес је изазвао отпадање малтера,а 
многи гипсани украси су отпали са фасаде. Постојала је 
опасност да се постоља и мала кубета сруше. Сва стакла 
с купола су излетела из лежишта. Лим с крова, кубета 
и звоника се дислоцирао и местимично згужвао. Ме-
тални прозори и дрвена врата су излетели из лежишта: 
Радомир Милошевић, Саборни Храм Светог Ђорђа у 
Смедереву, Смедерево 2006, стр. 140–141.

422     Због тога је ова припрата потпуно порушена и уклоње-
на да би се припремио терен за изградњу Спомен-зво-
наре, која је подигнута до јула 1942. Овом приликом је 
исељена и гробница породице Љотић и постављена 
уз Цркву испред јужне певнице: Радомир Милошевић, 
Древне светиње и Храм Богородичиног Успења у Сме-
дереву, Смедерево 2006, стр. 73.

423     Због оштећења, „Света миса је прво служена у цркве-
ном дворишту, затим у обновљеној жупској кухињи, па 
у Годомину код Смедерева и у згради на периферији 
града. Потом су изнајмљене просторије у кући Раше 
Михајловића у Улици Димитрија Давидовића бр. 4, а 
затим у Улици Анте Протића бр. 7“: Zoran M. Jovanović, 
navedeno delo, str. 69.

саријат за обнову Смедерева израдио 20. 
августа 1941. На основу вредности објеката 
и процењене штете види се да су највише 
страдале зграде следећих установа: Ка-
сарна градске страже, Школа „Стеван Не-
мања“, Школа у Улици Анте Протића, Вага 
код Калемегдана (Доња вага) – код свих 
стопроцентна штета, затим Стара болница, 
Зграда на Карађорђевом брду, Општинске 
штале – штета у високом проценту, и штета 
у нешто мањем проценту код Општинског 
дома, Царинарнице, Школе код Горње 
ваге и Школе на Царини.424 

Код зграда где су зидови издржали удар, 
од силине притиска избијени су прозори 
и врата. Иако је највише људи страдало 
на Железничкој станици, многе људе ек-
сплозија је усмртила у њиховим домови-
ма услед затрпавања, удара различитих 
предмета, експлозија граната које су се 
разлетале по граду и на друге начине. 

Према једном извештају из 1941. у Сме-
дереву је било 2493 зграда. У извештају 
Комисије за утврђивање штете од експло-
зије у Смедереву на дан 27. јула 1941. начи-
нила је белешку о стању јавних и приват-
них зграда и кућа:

а.) срушених: једноспратних 8, модер-
них приземних 18, обичних приземних 72, 
страћара 72 – укупно 149.

б.) тешко оштећених: једноспратних 35, 
модерних приземних 27, обичних при-
земних 147, страћара 89 – укупно 298.

в.) средње оштећених: једноспратних 
35, модерних приземних 58, обичних при-
земних 578, страћара 207 – укупно 934.

424     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 85–86.

г.) лако оштећених: једноспратних 72, 
модерних приземних 38, обичних при-
земних 668, страћара 311 – укупно 1089.

д.) неоштећених: једноспратних 1, мо-
дерних приземних 1, обичних приземних 
17, страћара 6 – укупно 25.425

Према немачким изворима, 70% свих 
кућа „више-мање је уништено“.426 Када го-
воримо о разарању градске инфраструк-
туре, морамо да напоменемо да су све 
важније градске улице биле у потпуности 
прекривене циглом, каменом и шутом. 
Паркови су били уништени, а градско зе-
ленило углавном истргнуто и разбацано. 
Немачки Војнопривредни штаб Југоисто-
ка извештавао је како Смедерево јесте 
било разорено, али „компаније значајне 
за војну привреду нису биле погођене“.427 

У експлозији је страдао и брод „Скадар“, 
који је био привезан уз обалу недалеко од 
Барјак куле, близу југозападног дела Сме-
деревске тврђаве.  

425     Милан Вулетић, Експлозија муниције у Смедеревској 
тврђави – 5. јун 1941 – друго допуњено и прерађено из-
дање, стр. 17. Леонтије Павловић се није ослањао на ове 
податке када је девет година касније писао своју књигу 
о Смедереву, јер је код њега дат мало другачији списак: 
потпуно порушене 173 зграде, тешко оштећених је било 
1269, „...док ниједна није остала потпуно очувана“: Леон-
тије Павловић, Смедерево у речи и слици, стр. 374.

426     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 157. (BArch, RW 40/3)

427     BArch RW 29/31, Kriegstagebücher mit Anlagen: 
Bd. 1, Wehrwirtschaftsdienststellen in Südosteuropa, 
Wehrwirtschaftsstab Südost, Kriegstagebücher mit 
Anlagen, 04. Apr. 1941 - 30. Juni 1942 (у даљем текс-
зу само BArch RW 29/31), str. 35. Ово је свакако било у 
складу с претходним инструкцијама Врховне команде 
Вермахта да Луфтвафе на почетку рата не бомбардује 
привредне објекте, осим ако за то не добије посебну 
наредбу: Dragan Aleksić, „Prve mere nemačke privredne 
politike u Srbiji 1941. godine”, str. 87. Место експлозије од-
редило је и судбину најважнијих индустријских објеката 
у граду. Налазећи се довољно далеко од епицентра екс-
плозије, ови објекти су, уз мању штету, прошли без већих 
разарања.

/ ПОРУШЕНА ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО,
НЕГАТИВ, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ  /
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Иако је заповедник брода, капетан 
Александар Томић, на прве знаке пани-
ке издао наређење да се покрене брод, 
већ је било касно. Од силине детонације 
„брод је до сада на необјашњив начин био 
окренут за деведесет степени лево, изба-
чен на обалу…“428 Експлозија је усмртила 
другог капетана брода Младена Крстића, 
а један од морнара се приликом спаса-
вања утопио у Дунаву, јер је био повређен. 
Остала посада се повређена спасила и 
бежала ка САРТИД-у, где им је пружена 
прва помоћ.429 Тог дана у Смедереву су се 
задесили и следећи бродови: „Касија Ми-
летић“, наш најмањи путнички брод, „Ко-
рана“, брод мешовите намене, као и три 
или четири шлепа у пристаништу близу 
Соларе.430 Међутим, могуће да је још један 
брод, тегљач који је вукао трајект, страдао у  
експлозији.431

428     Milovan J. Đorđević, Udesi na rekama, poglavlje „Propast 
broda Skadar“, рукопис прекуцан на писаћој машини 
с фотографијама, Архива Музеја науке и технике Бео-
град; Милован Ђорђевић, „Скадар у катастрофи Смеде-
рева 1941. године“, Гласник ЈРБ (Југословенског речног 
бродарства) 90, Београд 1965.

429     Исто.

430     Славко Домазет, наведено дело, стр. 55.

431     Исто, стр. 59–60.

У јавном дискурсу се, нарочито по-
следњих година, појавила прича о на-
водној готово извесној судбини премеш-
тања Смедерева с његове историјске 
позиције услед размера разарања. 
Међутим, ове гласине нису утемеље-
не ни у једном историјски проверљи-
вом архивском документу, па се чини да 
пре имају намеру да оснаже у јавности 
уверење да је Димитрије Љотић једини 
легитимни спасилац града Смедерева.  

Притом, никако нам није намера да 
умањимо његов неспоран допринос у об-
нови града у изузетно сложеним ратним 
околностима, већ да демистификујемо 
паушалне теорије које имају призвук ис-
тине у јавном мњењу.

Осим тога, стицај невероватних исто-
ријских околности које су се сусреле у 
Смедереву 5. јуна 1941. можда је имао од-
ређеног утицаја на каснију одлуку генера-
ла Милана Недића да се прихвати функ-
ције председника колаборационистичке 
српске владе.432 Петог јуна 1941. доживео 
је дубоку личну трауму када је експлозија 
магацина муниције у Смедереву усмр-
тила његовог сина, снаху и њихово мало 
дете. Недићев син Душан био је резервни 
потпоручник и чиновник Народне бан-
ке, ожењен Маром, с којом је имао ћерку 
Лепосаву – Лепшу, стару три године. О 
личној и породичној трагедији генерала 
Недића јавност је могла да сазна и путем 
читуље објављене у београдској штам-
пи.433 Немачке власти искористиле су ову 
несрећу као прилику да додатно проду-
бе однос с Недићем.434 Омогућавајући му 
да, упркос кућном притвору, присуствује 
накнадној сахрани чланова породице, 

432     Анализирајући одлуку Недића да се прихвати неза-
хвалне улоге председника колаборационистичке вла-
де, неки историчари сматрају да је осим опасности која 
је лебдела над српским народом због распламсавања 
устанка и нових претњи окупатора, „други кључни 
елемент Недићеве идеолошке опредељености био је 
заразан антикомунизам, који је био уобичајен међу ју-
гословенским официрским кором. Иако се у атмосфери 
совјетско-немачких односа пре Операције Барбароса 
званична пропаганда уздржавала од директне криви-
це комуниста, губитак његове родбине могао је поја-
чати Недићева антикомунистичка уверења“: Alexander 
Prussin, Serbia and Swastika. A World War II Ocupation, 
Urbana, USA 2017, str. 55–56.

433     (2415) 1-1, „Читуља“, Општинске новине – дневни лист 
Општине Града Београда (Београд), Година 59, Број 58, 
11. јун 1941, стр. 4. 

434     Месец дана пре смедеревске трагедије одлуком на-
челника Командног штаба војног заповедника Србије, 
генералштабног потпуковника Фон Графенхорста, упо-
зорена је 4. маја 1941. Крајскомандантура Београд да се 
наредба о хапшењу и спровођењу југословенских офи-
цира у Немачку не односи на генерала Милана Недића, 
јер он по изричитом наређењу Врховне команде војске 
треба да привремено остане на слободи под контро-
лом: Slavko Odić i Slavko Komarica, navedeno delo, str. 120.

они су вешто припремали терен за његов 
будући ангажман: „С обзиром на положај 
ухапшеника, капетан Годе му је дозволио 
да 19. јуна 1941. напусти стан ради погреба 
снахе, сина и унуке погинулих приликом 
експлозије у Смедереву. Тиме је привре-
мено била скинута забрана кретања коју 
је потписао капетан Кизеветер“.435

435     Маријана Мраовић, Од сурове стварности до алтерна-
тивне реалности: пропаганда владе Милана Недића 
1941–1944, стр. 142.

/ МЛАДЕН КРСТИЋ, 
ДРУГИ КАПЕТАН БРОДА 

„СКАДАР”, ФОТОГРАФИЈА, 
ИЗ АРХИВЕ МУЗЕЈА НАУКЕ 

И ТЕХНИКЕ, БЕОГРАД /

/ ОЛУПИНА БРОДА „СКАДАР” НА ОБАЛИ ДУНАВА  
ПОРЕД БАРЈАК КУЛЕ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА,  

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1204/70/8; НОБ-109/8 /

/ ДРЖАВНИ ЖИТНИ МАГАЦИН НА  
СМЕДЕРЕВСКОМ КАЛЕМЕГДАНУ

НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА,
ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /
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/ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВА НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈЕ /

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/17

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/70

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 204/74/3; НОБ-510/3

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ.  1670/2013/19МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1537/72; НОБ-195

ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ

/ ПОРУШЕН КРОВ ЗГРАДЕ ОКРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА (ДАНАС ЗГРАДА СУДА), 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 204/74/1; НОБ-510/1 /

/ ЦРКВА СВЕТОГ ЂОРЂА НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА,
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 204/74/6; НОБ-510/6 /



/ СМЕДЕРЕВО НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, УЛИЦА 
ДОБРОТВОРА БАНИЋА (ДАНАС ОМЛАДИНСКА 
УЛИЦА), ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  

БР. УЛ. ИНВ. 863/85; И-725 /
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/ РУШЕВИНЕ ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО, ПОГЛЕД ИЗ ПРАВЦА 
СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/26 /

/ УНУТРАШЊОСТ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОГЛЕД НА ВАРОШКИ 
БЕДЕМ, ФОТОГРАФИЈА, ЈУЛ 1941, ЗАОСТАВШТИНА ЈОХАНА АЛБРЕХТА ФОН РАЈСВИЦА, 

ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ /

/ ВАРОШКИ БЕДЕМ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОГЛЕД ИЗ ПРАВЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ, ФОТОГРАФИЈА, ЈУЛ 1941, 
ЗАОСТАВШТИНА ЈОХАНА АЛБРЕХТА ФОН РАЈСВИЦА, ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ /

/ РУШЕВИНЕ ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО ИСПРЕД ВАРОШКОГ БЕДЕМА 
СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, ВР. УЛ. ИНВ. 1350/4; И-1056/4  /
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/ СМЕДЕРЕВО НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, 
ПОГЛЕД СА ЦРКВЕНОГ ТОРЊА НА 

УЛИЦУ ДОБРОТВОРА БАНИЋА  
(ДАНАС ОМЛАДИНСКА УЛИЦА), 

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  
БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/29/

/ СМЕДЕРЕВО НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, 
ПОГЛЕД ИЗ ПРАВЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

СТАНИЦЕ, ФОТОГРАФИЈА,  
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  

БР. УЛ. ИНВ. 1350/10; И-1056/10 /
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/ ЗГРАДА СМЕДЕРЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, 
ФОТОГРАФИЈА,МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, ВР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/35 /

/ ЗГРАДА ОКРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА (ДАНАС ЗГРАДА СУДА), ПОГЛЕД СА ЦРКВЕНОГ ТОРЊА, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, ВР. УЛ. ИНВ. 204/74/7; НОБ-510/47 /

/ ПОГЛЕД НА СМЕДЕРЕВО СА БРДА МАЈДАН НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА, 
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, ВР. УЛ. ИНВ. I/57/99/4; НОБ-116/1 /

/ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВА НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА,  
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, ВР. УЛ. ИНВ. 204/74/4; НОБ-510/4 /



/ ЈЕДНА ОД УЛИЦА У ЦЕНТРУ СМЕДЕРЕВА  
НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА,  

ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ/
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/ ПАРНА СТРУГАРА И МЛИН БАЈИНО-БАШТАНСКЕ ИНДУСТРИЈСКЕ БАНКЕ У СМЕДЕРЕВУ,  
КОЈИ СУ СЕ НАЛАЗИЛИ НА УГЛУ ДАНАШЊИХ УЛИЦА НАРОДНОГ ФРОНТА И КАРАЂОРЂЕВЕ,  

НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ 5. ЈУНА 1941, ИЗ ОСТАВШТИНЕ ПОРОДИЦЕ РАЈАКОВИЋ. /

/ ОШТЕЋЕНЕ РАДЊЕ СМЕДЕРЕВСКИХ ТРГОВАЦА, НЕГАТИВ, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /

/ ПАРНИ МЛИН  
СМЕДЕРЕВСКОГ  

ПРЕДУЗЕТНИКА ЈОВАНА  
ВАНКА КОЏАСА 

НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ,  
ФОТОГРАФИЈА, 

ИЗ ФОТО АРХИВА  
МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /



/ РУШЕВИНЕ ХОТЕЛА „ЈАДРАН” (ДЕСНО)  
У УЛИЦИ ДОБРОТВОРА БАНИЋА (ДАНАС ОМЛАДИНСКА УЛИЦА),  

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, ВР. УЛ. ИНВ. 346/76/5 /
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/ ОШТЕЋЕНЕ РАДЊЕ СМЕДЕРЕВСКИХ ЗАНАТЛИЈА И ТРГОВАЦА,  
НЕГАТИВ, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /

/ ЧОВЕК ПОРЕД ОШТЕЋЕНЕ РАДЊЕ, НЕГАТИВ,
ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ / 

/ НА РУШЕВИНАМА КУЋЕ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  

БР. УЛ. ИНВ. I/77/133; НОБ-94А /



/ КРАТЕР ИСПУЊЕН ВОДОМ КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСПЛОЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/5 /
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Ратних страхота од из-
бијања рата било је већ 
доста, али је експлозија 
у Смедереву изазвала 
још већи страх од оног 
што долази. Требало 
је кренути у санирање 
штете у тешким окол-
ностима, које су имале 
још тамнији призвук 
с немачким прогла-
шењем Србије за ратну 
зону 9. јуна 1941.436 Као 

последица експлозије, 
дошло је до реорганиза-

ције немачке окупационе 
администрације. Фелдко-

мандантура 610 је 13. јуна 
1941. из Смедерева покрену-

та ка Панчеву.437 Сутрадан, 14. 
јуна 1941. повучене су трупе које 

је Команда 2. армије (АОК 2 или 
Армијска група Вајкс) обезбедила 

436     Коста Николић, наведено дело, стр. 45.

437     BArch, RW 40/3, s. 6. Ово је касније потврђено у извеш-
тају оперативног официра при командном штабу Вој-
ноуправног команданта у Србији од 23. јуна 1941: BArch, 
RW 40/3, s. 73.

као испомоћ Смедереву.438 У Смедереву 
је, осим трупа које су биле задужене за 
одржавање мира, у том тренутку постојао 
и помоћни логор за ратне заробљенике, 
који је био потчињен Сталагу 160 са се-
диштем у Београду.439 Крајем 1941, тачније 
од 4. децембра наређењем командног 
штаба опуномоћеног команданта у Ср-
бији о новој подели војне управе на под-
ручју Србије, Смедерево је потпадало под 
ингеренцију Фелдкомандантуре 599 у  
Београду.440

С почетком Операције „Барбароса“, тач-
није немачким нападом на СССР, долази 
до појачаних активности у циљу хапшења 
комуниста, који до тада, из политичких 
разлога очувања привида добрих одно-
са са Совјетима, нису били прогањани.441 

438     BArch, RW 40/3, str. 7.

439     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 173.

440     Исто, стр. 714–715.

441     На састанку највиших представника немачких окупа-
ционих власти којем су присуствовали и неки најви-
ши представници Савета комесара одлучено је да се 
крене с превентивним хапшењем комуниста. Српски 
представници су на састанку истакли да је у Београду 
и другим местима стање слично оном од 27. марта и да 
већина становништва благонаклоно гледа на Совјете: 
Маријана Мраовић, Пропаганда владе Милана Не-
дића 1941–1945, стр. 141.

144
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„ИЗВАНРЕДНОМ  
КОМЕСАРУ ЗА  

ОБНОВУ СМЕДЕРЕВА,  
КАО ПРЕТСТАВНИКУ  

САВЕТА КОМЕСАРА,  
СВЕ ВЛАСТИ  

И ОРГАНИ ДУЖНИ 
СУ СТАВИТИ СЕ НА  

РАСПОЛОЖЕЊЕ  
И ИСПУЊАВАТИ ЊЕГОВА 

НАРЕЂЕЊА ИЗДАТА  
У ДЕЛОКРУГУ ЊЕГОВЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ.  
ИЗУЗЕТНО ОД ПОСТОЈЕЋИХ 

ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА,  
ОПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА 

ДОЛАЗИ ПОД ВЛАСТ  
ИЗВАНРЕДНОГ КОМЕСАРА.”*

БНОВА СМЕДЕРЕВА
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Већ 23. јуна 1941. у Смедереву је ухапше-
но 15 комуниста, укључујући и једног који 
је одмах стрељан, јер је у Тврђави трагао 
за заосталом муницијом.442 Наводно су се 
након експлозије активирали чланови ло-
калне организације КПЈ у Смедереву на 
прикупљању расуте муниције и оружја. За 
ове послове био је задужен Мата Комље-
новић, машиновођа на маневарској локо-
мотиви и члан КПЈ.443

Према новим немачким плановима, тре-
бало је да фабричка постројења у САР-
ТИД-у добију појачану заштиту.444 На не-
опходност обезбеђења фабрика на тери-
торији Србије које су потребне немачким 
снагама, нарочито САРТИД-а (ваљаоница 
и фабрика машина, бродоградилиште) 
указивао је командном штабу командан-
та Србије и начелник Војнопривредног 
одељења Југоистока (Београд) мајор Дро-
ге у захтеву од 26. јуна 1941.445 У том смис-
лу у град је 24. јуна 1941. стигла 5. чета 592. 
ландесшицен-батаљона.446 Нешто мање 
од месец дана касније ова чета се, према 
скицираном распореду немачких трупа у 
Србији на дан 20. јула 1941. налазила у Ужи-
цу, док се у Смедереву тада налазила 2. 
чета 920. ландесшицен-батаљона.447 Она је 
овде и остала у наредном периоду.448

442     BArch, RW 40/3, str. 9.

443     Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 63.

444     BArch, RW 40/3, str. 9.

445     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 183–184.

446     BArch, RW 40/3, str. 9.

447     BArch RW 40/4, Kriegstagebuch mit Anlagen, Terri-
toriale Befehlshaber in Südosteuropa, Kommandieren-
der General und Befehlshaber in Serbien, Befehlshaber 
in Serbien / Abteilung Ia, Juli 1941, Stand vom 20.7.1941.

448     Помиње се у извештају штаба команданта у Србији 
од 1. фебруара 1942: Zbornik dokumenata i podataka o 
Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, Tom XII, 
knjiga 2, Dokumenti Nemačkog Rajha 1942, (у даљем тек-
сту Zbornik NOR, Tom XII, knjiga 2), Beograd 1976, str.109.

Питање заостале муниције у Смедерев-
ској тврђави покретано је више пута међу 
различитим припадницима немачке оку-
пационе силе. Генерал фон Шредер је на 
састанку са замеником команданта Шта-
ба више команде 5, пуковником Онаке-
ром (Onacker), тражио од њега да посве-
ти пуну пажњу безбедном складиштењу 
заробљене муниције. Том приликом он је 
напоменуо да немачка војска мора мно-
го опрезније да поступа са привременим 
слагалиштима муниције, како се не би 
поновила несрећа попут оне у Смедере-
ву.449 Пуковник Онакер је том приликом 
одговорио генералу Фон Шредеру да је 
по овом и питању других складишта му-
ниције на лицу места већ предузео нео-
пходне мере. Међутим, проблем није био 
решен ни у наредним данима. 

Присуство заостале разбацане муни-
ције у Смедереву оптерећивало је начел-
ника штаба немачког Команданта у Србији 
услед све затегнутије ситуације око устан-
ка, плашећи се „чинова саботаже и крађе 
оружја“. Због тога је на састанку 1. августа 
1941. од представника Штаба више коман-
де 5, пуковника Јена (Jähn), тражио да 
употреби сва средства да се осигура пре-
нос муниције која је заостала.450 Међутим, 
проблем је, изгледа, почео да се решава 
тек крајем октобра 1941. Наиме, из извеш-
таја начелника позадине Команданта у Ср-
бији од 15. октобра 1941. сазнајемо да је „у 
разореној цитадели Смедерево пронађе-
на неексплодирана заплењена муниција, 
чије је обезбеђење, односно уништење  
поверено Штабу више команде 5“.451  

449     BArch, RW 40/7, str. 23.

450     Исто, стр. 40.

451     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 506.

/ РАШЧИШЋАВАЊЕ УНИШТЕНЕ 
КОМПОЗИЦИЈЕ ВОЗА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ 

СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО, ФОТОГРАФИЈА,  
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  

БР. УЛ. ИНВ. 866/85; И-728 /
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Због тога је 27. октобра 1941. из заробљеничких логора у Немачкој почело пребаци-
вање за Београд двојице официра – ратних заробљеника, двојице подофицира и пе-
торице ватрогасаца из редова заробљених југословенских оружаних снага. Они се 
пребацују ради прегледа порушеног складишта муниције у Смедереву, у којем су се 
и даље налазиле велике количине употребљиве и неупотребљиве муниције. Ова де-
веторица ратних заробљеника, стручњака за експлозив и ватрогасне послове, треба-
ло је да буду стављени на располагање локалном команданту у Смедереву 28. октобра 
1941, те „и свој посао морају обављати под будним оком истог“. Командант места имао је 
да се стара о њиховом обезбеђивању, смештају и исхрани, док је потпуковник Шмит 
(Schmidt) из Штаба више команде 5 обавезан да управља муницијом у Смедереву,  

која ће бити рашчлањена на употребљи-
ву, преносиву и непреносиву муницију и 
отпад.452 Ангажовање српских ратних за-
робљеника на овим пословима могло је 
бити из два разлога: или немачке окупа-
ционе снаге нису у том тренутку имале до-
вољно расположивих снага које би се ба-
виле овим пословима, или су сматрале да 
су ти послови опасни, па су радије излага-
ли опасности српске ратне заробљенике, 
него сопствено људство. 

Штаб више команде 5 је 13. децембра 
1941. известио надређене да послови на 
рашчишћавању у Смедереву теку по пла-
ну. У извештају се даље наводи да Војно-
технички штаб 26 преузима у Смедереву 
муницију која преостаје као употребљива, 
док муницију која треба да се демонтира 
преузима организација за сачму (официр 
за везу) Штаба Југоистока.453 Послови око 
коначног рашчишћавања у некадашњем 
слагалишту муниције у Смедеревској 
тврђави развукли су се и током 1942. због 
изузетно лоших временских прилика. Због 
веома хладне зиме рад није настављен у 
фебруару 1942.454 О томе како су се и када 
ови послови окончали немамо даљих по-
датака, али су се послови свакако заврши-
ли до прве годишњице експлозије, када је 
испред Тврђаве одржан комеморативни 
скуп. И поред тога што је рашчишћавање 
рушевина и уклањање опасних остатака 
муниције из Смедерева и Тврђаве зав-
ршено, питање заосталих експлозивних 
средстава оптерећивало је Смедерево 
дуго година након експлозије.455

452     BArch, RW 40/7, str. 67-68.

453     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 756–757.

454     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 2, str. 155.

455     Описујући ангажман Александра Дерока у послератном 
оправљању Смедеревске тврђаве, Леонтије Павловић 

Поред опасности услед нерешеног пи-
тања заостале муниције, Смедерево су 
угрожавали и новопостављени резервоа-
ри горива, које је канцеларија генералног 
опуномоћеника за привреду у Србији,456 
генералног конзула Франца Нојхаузена 
(Franz Neuhausen),457 у јулу 1941. постави-
ла у Смедереву ради бољег снабдевања 
немачке и српске цивилне привреде 
петролејем. Ипак, Штаб Команданта Ср-
бије је већ 8. августа 1941. упозоравао на 
чињеницу да се ово постројење у Смеде-
реву показало неприкладним, јер је де-
лимично оштећено експлозијом 5. јуна, 
као и да је угрожено летећим варницама 
из оближње фабрике САРТИД, удаљене 
само 200 метара. Генерални опуномоће-
ник за привреду у Србији је зато био при-
моран да пребаци резервоар за гориво у 
Смедереву на друго место.458 Осим тога, 
у Смедереву је немачко ратно ваздухо-
пловство још увек имало на располагању 
одређене количине авионског горива 
које је заостало као ратни плен.459 

Нормализација саобраћајних прилика у 
Смедереву дешавала се поступно. До 16. 
октобра 1941. поново су били у саобраћају 
локални возови са угљем на релацији 

бележи следећу анегдоту: „Кад је видео како невична 
смедеревска омладина може настрадати, у три наврата је 
посетио Гарнизон у Смедереву и успео да војску укључи 
у рашчишћавање Тврђаве“, јер се и тих касних 1940-их и 
1950-их година, како је Дероко примећивао, „топовске гра-
нате и муниција ваљају као прасад“: Леонтије Павловић, 
„Александар Дероко и Смедерево“, стр. 59.

456     Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft in Serbien или 
скраћено Militärverwaltungschef Serbien.

457     Њега је поставио маршал Немачког Рајха Херман Геринг. 
Он је упутства о раду добијао од Управе за војну привреду 
и наоружање: Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 826.

458     BArch, RW 40/7, str. 43.

459     Исто, s. 35.

/ РАШЧИШЋАВАЊЕ УНИШТЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ВОЗА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО, ПОГЛЕД ИЗ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/26; НОБ-118 /
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од Ћуприје за Београд и Смедерево.460 У 
каснијем извештају Команданта у Србији 
Управи за војни транспорт Југоистока од 
1. децембра 1941. помиње се Железничка 
станица Смедерево са ремонтном ради-
оницом.461 У извору се не наводи да ли 
је ова железничка станица била уписа-
на само номинално или је већ тада била 
поново у функцији. Ипак, судећи по кас-
нијем извештају од 20. децембра 1941, у 
којем се наводи следеће: „У Смедереву је 
у току ископавање и утоваривање једног 
постоља за машине и 16 локомотива“,462 
изгледа да се још увек радило на конач-
ном рашчишћавању потеза око желез-
ничке станице. Саобраћај на Дунаву, на 
линији Београд–Смедерево–Пожаревац–
Велико Градиште током јесени одвијао се 
без ометања.463 Лист Обнова известио је 
читаоце да од 25. августа 1941. важи нови 
ред пловидбе приватног бродарства 
Ивана Бакарића за саобраћај између Бе-
ограда и Смедерева и обратно. Брод је 
саобраћао сваког дана.464

У извештају Војнопривредног штаба 
Југоистока о могућностима експлоата-
ције српске привреде за месец октобар 
1941. помиње се предузеће САРТИД Сме-
дерево. Немачки извештај наводи да је 
упослено 1000 службеника и радника и 
да се предузеће бави следећим послови-
ма: испорука лимова, профилног гвожђа, 
алата, ексера за шине и инжењеријског ма-
теријала за железницу. Међутим, Сименс–
Мартинова пећ у том тренутку није била у 

460     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 508–509.

461     Исто, стр. 709.

462     Исто, стр. 795–797.

463     Исто, стр. 616.

464     Анон., „Пловидба између Београда и Смедерева“, 
Обнова (Београд), Год I, Бр. 48, 29. август 1941, стр. 8.

функцији услед недостатака сировина и по-
гонских средстава. Због тога је претило зау-
стављање целокупног погона ваљаонице.465

У месецима након експлозије ситуација 
са снабдевањем храном била је веома 
тешка и због страха сељака да им немач-
ке власти не плене вишак намирница. 
Ово је условило да су се грађани често 
враћали с пијаца не купивши ништа. Зато 
су „срески начелници (Смедерево, Чачак, 
Трстеник...) специјалним наређењима за-
брањивали извоз из својих срезова, како 
би обезбедили довољно хране за станов-
ништво подручја за које су надлежни, а и 
да би спречили повећање цена“.466 Ми-
нистарство исхране је преко свог деле-
гата, др Мусулина настављало да помаже 
Смедерево, али су биле уочене и непра-
вилности у раду кухиње радне заједнице 
кулучара. На основу Уредбе о забрани 
шпекулације прехрамбеном робом спро-
вођено је заплењивање животних намир-
ница, које су потом предаване слагалишту 
хране Комесаријата у Смедереву.467

Услед великог прилива избеглица у Ср-
бију и катастрофалне ситуације у Смеде-
реву, 18. јуна 1941. на конференцији „виђе-
нијих грађана Београда“ основан је Цен-
трални одбор за збрињавање Срба избег-
лица и обнову Смедерева.468 Овај одбор 
имао је до 20 чланова, а био је састављен 
од представника Комесаријата за со-
цијално старање, Црвеног крста и других 

465     Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 846.

466     Наташа И. Милићевић, Српско грађанство у 
окупираној Србији 1941–1944, стр. 206.

467     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 61.

468     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 151.

органа и организација. С обзиром на то 
да је Милан Аћимовић изабран за пред-
седника, а Димитрије Љотић за потпред-
седника, значај овог одбора подигнут је 
на највиши ниво.469 

На организацији послова рашчишћа-
вања рушевина прво се ангажовао коме-
саријат Министарства социјалне полити-
ке и народног здравља на челу са др Сте-
ваном Иванићем, проминентним чланом 
покрета ЗБОР.470 Радећи иза кулиса, Љо-
тић је испословао да његов покрет ЗБОР 
до 9. маја 1941. буде легализован. Ово се 
догодило у тренутку када су све остале 
политичке организације биле забрање-
не. Једина промена била је одбацивање 
предзнака „југословенски“, па је његова 
организација сада била само Народни 
покрет ЗБОР.471 

Већ 14. јуна 1941. Савет комесара имено-
вао је Димитрија Љотића за Изванредног 
комесара за обнову Смедерева,472 а неко-
лико дана потом у штампи је објављено 

469     Јасмина Живковић, „Избеглице и пресељеници у 
Србији и Пожаревачком округу 1941–1944“, стр. 140.

470     ЗБОР је била једина политичка организација којој је 
било дозвољено деловање, што се објашњава поли-
тичком и идеолошком блискошћу покрета ЗБОР с на-
цистичком Немачком: Милан Кољанин, „Политичка 
употреба експлозије у Смедереву 5. јуна 1941. године и 
коначно решење јеврејског питања“, стр. 150.

471     Christian Kurzydlowski, наведено дело, стр. 226; „Једно 
од основних обележја покрета – југословенство – одба-
чено је потезом пера. То је учињено прећутно и опор-
тунистички, али Љотић се никада није јавно одрекао 
Југославије, за разлику од свог рођака и председника 
владе Милана Недића. На тај начин остајући лојалан 
краљу Петру II, Љотић се суочио с мањим контрадик-
торностима него Недић…“: Zoran Janjetović, „Dimitrije 
Ljotić and World War II“, Istorija 20. veka, I/2018, str. 99–100.

472     Агенција „Рудник“, „Г. Димитрије Љотић, министар у 
пензији, постављен је за изванредног комесара за об-
нову Смедерева“, Општинске новине (Београд), Год. 
59, Бр. 62, 14. јуна 1941, стр. 1; Потврђена је у Службеним 
новинама 11. јула 1941: Бојан Б. Димитријевић, наведено 
дело, стр. 31.

да је он и преузео ову дужност.473 Ипак, 
Изванредни комесаријат је тек након ме-
сец дана отпочео са пословима у Смеде-
реву.474 Уредбом о именовању, Љотић је 
добио велика овлашћења за обављање 
свог посла: „Изванредном комесару за 
обнову Смедерева додељују се, као пот-
чињени органи, делегати министарства 
финансија, грађевина, народног здравља 
и социјалног старања и исхране. Изван-
редни комесар наименоваће потребно 
помоћно особље. Уредба садржи ов-
лашћење за Изванредног комесара да, с 
обзиром на новостворено стање у Смеде-
реву, по скраћеном поступку изврши из-
мене одобреног генералног плана Сме-
дерева…“475 Иако се вођа покрета ЗБОР  
Димитрије Љотић није прихватао значај-
нијих функција у колаборационистичкој 
управи (званично је само вршио дужност 
Изванредног комесара за обнову Сме-
дерева), вршио је огроман утицај на де-
шавања у земљи, због чега је оправдано 
сматран „сивом еминенцијом“ српске 
колаборације.476 Међутим, извори не 
пружају могућност да се утврди до које 
мере је стварно утицао на рад владе или  
немачких власти.477

473     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 150.

474     Исто.

475     Анон., „Уредба о изванредним овлашћењима за обнову 
Смедерева“, Обнова (Београд), Год I, Бр. 6, 11. јул 1941, стр. 3.

476     Александар Стојановић, „Екстремна српска међуратна 
десница – идеолошка основа српских колаборациони-
ста 1941–1945“, у: Зоран Јањетовић (уредник), Трибина: 
истраживања младих сарадника ИНИС-а, Београд 
2013, стр. 130.

477     Zoran Janjetović, “Dimitrije Ljotić and World War II“, str. 102; 
У том контексту вредна помена је оцена опуномоћени-
ка немачког министарства спољних послова Феликса 
Бенцлера, који је једном приликом рекао како он „није 
могао да уради ништа против Љотића, није могао да 
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За Љотићевог заменика именован је 
Андрија Љоља, Љотићев сарадник још из 
прве половине 1930-их година.478 Дими-
трије Љотић био је непосредно ангажован 
у пословима обнове нарочито у првим да-
нима након експлозије. Међутим, касније 
се у великој мери ослањао на свог секрета-
ра Владана Вујовића и поменутог Андрију 
Љољу. Долазио би викендом у Смедерево, 
нарочито како би својим ауторитетом ре-
шавао проблематичне ситуације.479 „Љо-
тић би проводио већину свог времена у 

уради ништа са Љотићем, и није могао да уради ништа 
без Љотића“: Исто, стр. 108.

478     Младен Стефановић, Збор Димитрија Љотића, Бео-
град 1985, стр. 121.

479     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 54–55.

Београду, понашајући се готово као до-
бронамеран, али стално одсутан земљо-
поседник у односу на Смедерево. Био би 
задовољан пуштањем свог канцеларијског 
особља у Смедереву да води свакодневне 
административне послове“.480 

У данима након експлозије уследи-
ла је општа друштвена мобилизација у 
смислу сакупљања помоћи како Србима 
избеглицама, тако и за обнову Смедере-
ва.481 Велика акција с циљем прикупљања 
новца и друге помоћи отпочела је 25. јуна 
и предвиђено је да траје до 29. јуна 1941. 

480     Christian Kurzydlowski, наведено дело, стр. 253.

481     О овој акцији известило је потчињене команде немачко 
Обавештајно одељење Команданта оружаних снага на 
Југоистоку: Zbornik NOR, Tom XII, Knjiga 1, str. 201.

Акција је отпочела на улицама Београда 
на Видовдан 28. јуна 1941. Ипак, услед при-
тиска немачких окупационих власти до-
маћи пропагандисти покушали су да унесу 
нову симболику у празновање Видовдана, 
„који је тиме губио своју борбену и осло-
бодилачку функцију“.482 Мобилизација 
јавног мњења вршена је путем штампе.483 
Грађани су се одазивали на апеле за при-
купљање помоћи за разорено Смедерево. 
Појединци су прилагали новац Друштву 
Црвеног крста.484 Почетком јула 1941. и у Ба-
нату је формиран Акциони одбор за при-
купљање помоћи за Србе избеглице и об-
нову Смедерева.485 На подстицај Епархије 
Банатске, Српска православна парохија 
ковинска укључила се у ову иницијативу. 
За 28. август 1941. у 15 часова у „сали дво-
ране општинске куће“ у Ковину заказан је 
састанак грађанства за оснивање Месног 
одбора за сакупљање помоћи.486

Позоришни писац и дечји песник Брана 
Цветковић написао је песму под називом 
Помозите браћи. Песма је објављена у 
листу Дом и свет, који је кратко пре тога 
почео да излази. Ова „програмска песма“ 

482     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије 
у Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење 
јеврејског питања“, стр. 152.

483     Анон., „До јуче је у Београду сакупљено за избеглице и 
обнову Смедерева преко шест милиона динара“, Ново 
време (Београд), Год. 1, бр. 49, 5. јул 1941, стр. 3; Д. С., „У 
помоћ Смедереву! У помоћ избеглицама!“, Обнова 
(Београд), Год. I, Бр. 11, 17. јул 1941, стр. 4.

484     Тако је Никола Јуришић, фризер из Смедерева, при-
ложио овом друштву 100 динара „на име прилога за 
пострадале у Смедереву“: Анон., „Прилози Друштву 
Црвеног крста“, Општинске новине – дневни лист 
Општине Града Београда (Београд), Година 59, Број 62, 
15. јун 1941, стр. 5.

485     Љ. С., „Банат за Србе – избеглице и обнову Смедерева“, 
Ново време (Београд), Год. 1, бр. 49, 5. јул 1941, стр. 3.

486     Музеј у Смедереву, бр. ул. инв. 1689/72; бр. ул. инв. 
1693/72; бр. ул. инв. 1694/72. 

била је својеврсни „апел за помоћ Срби-
ма страдалим у смедеревској експлозији 
и српским избеглицама из НДХ и одлич-
но је сведочанство о социјалним пробле-
мима окупиране Србије, као и о духовној 
клими и пропаганди у првим месецима 
окупације“.487

Видов дан нам јутрос свану
Да нам ране вида,
Да залечи сваку рану
Стари завој скида.

Нову слогу да нам створи,
Нов полет у раду,
И обнову да ускори
Смедереву граду.

Избеглице све да збрине,
Али од нас тражи
Свак од уста да откине
Да им јад ублажи.

Кад је за те јаде чула
Српкињица мала,
Дубоко је уздахнула
И свој прилог дала.

Па је рекла: „Данас, ево,
Дар од моје стране
За Ђурђево Смедерево
И за сиротане.

Сутра други прилог даћу,
Двапут више вреди,
За избеглу српску браћу
Што живе у беди“.488

487     Иначе песма није забележена у библиографији Бране 
Цветковића, као ни у библиографији Лексикографског 
завода: Маријана Мраовић, „Писање колаборациони-
стичког листа Ново време о војној и политичкој ситу-
ацији у НДХ 1941–1944. године“, Војно-историјски глас-
ник 2 (2017), стр. 137. 

488     Цитирано према: Маријана Т. Мраовић, Пропаганда 
Владе Милана Недића 1941–1944, стр. 547.

/ ДОКУМЕНТ СРЕСКОГ НАЧЕЛНИКА У КОВИНУ УПУЋЕН НАДЛЕШТВУ ПОДБАНА ЗА БАНАТ 26. АВГУСТА 1941,  
АРХИВСКИ ДОКУМЕНТ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1694/72; НОБ-511 /
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Прве активности усмерене ка при-
купљању помоћи унесрећеном Смедере-
ву и српским избеглицама из НДХ коин-
цидирали су с поновним оживљавањем 
културног живота у Србији. Приход с прве 
представе Народног позоришта у Београ-
ду у новим, окупационим околностима, 
био је намењен у ту сврху.489 Исто позо-
риште приредило је још три представе, а 
приход је био намењен члановима Удру-
жења глумаца и породицама настрадалих 
у Смедереву.490 И друга мања позоришта, 
попут Омладинског позоришта491 следила 
су пример.492 Такође, и музичари су дава-
ли свој допринос.493

Са намером да се осигура континуи-
ран прилив финансијске помоћи за из-
беглице и порушено Смедерево, касније 
је Недићева влада донела одлуку да се 

489     В.(ујић) Вл.(адимир)., „Прва претстава Народног позо-
ришта после рата даваће се у корист избеглица и обно-
ве Смедерева : Травијата на Коларчевом универзитету, 
Ново време (Београд), Год. 1, бр. 50, 6. јул 1941, стр. 3.

490     Анон., „Народно позориште приређује три претставе 
као кориснице за Удружење глумаца и породице по-
страдалих у Смедереву“, Ново време (Београд), Год. 1, 
бр. 50, 6. јул 1941, стр. 3.

491     Ово је у ствари било дечје позориште, које су сачињава-
ла деца од 8 до 16 година. План колаборационих власти 
био је да ово позориште прерасте у Дечје позориште 
„Србија“: Бојан Ђорђевић, Летопис културног живота 
Србије под окупацијом 1941–1944, Београд 2001, стр. 94.

492     Анон., „Чланови Омладинског позоришта приказују 
Покондирену тикву сутра по подне на Коларчевом 
универзитету, Ново време (Београд), Год. 1, бр. 55, 11. јул 
1941, стр. 5; Ово позориште требало је да и у наредном 
периоду даје представе у корист Срба избеглица и 
Смедерева: Д. В., „Ново омладинско позориште у Бео-
граду даваће низ претстава у корист Срба избеглица и 
обнову Смедерева“, Ново време (Београд), Год. 1, бр. 76, 
1. август 1941, стр. 5.

493     Ради се о концерту у Музичкој сали „Станковић“, на 
којем су учествовали госпође Зикова и Илић–Колаци, 
господин Колаци, као и пратња гооспода Хофер и Хол-
берт, као и гудачки квартет Слатин–Немечек: Анон., „Ве-
лики добротворни концерт“, Ново време (Београд), Год. 
1, бр. 49, 5. јул 1941, стр. 3.

уведу доплатне поштанске марке за по-
моћ избеглицама, ратним заробљеници-
ма и Смедереву.494 Дана 22. октобра 1941. 
пуштена је у промет добротворна серија 
доплатних поштанских марака за помоћ 
избеглицама из НДХ и с других угроже-
них подручја, као и за обнову „Ђурђевог 
града“, и то с доплатним вишком од 1, 2, 3, 
4, 48 и 49 динара.495 Према речима мини-
стра пошта, телеграфа и телефона Јосифа 
Костића, „добротворне марке имале су 
за циљ да се вишком вредности помогне 
онима којима је због ратних прилика та 
помоћ била неопходна“.496

Командант Србије Фон Шредер упла-
тио је 1.000.000 динара за обнову Сме-
дерева. Овај новац уручили су Љотићу у  
Смедереву фелдкомандант у Смедере-
ву, потпуковник Хербстер, у пратњи пот-

494     В. Ј., „Марке у корист наших ратних заробљеника. Нове 
марке пустиће се ускоро у оптицај“, Обнова (Београд), 
Год. I, Бр. 86, 13. октобар 1941, стр. 6.

495     М.А.Т., „Два века српске поштанске марке“, Коло – 
српски недељни илустровани лист (Београд), Број 143, 
30. септембра 1944, стр. 6–7.

496     „Извештај министра пошта, телеграфа и телефона Јоси-
фа Костића“, Српски народ – недељни лист (Београд), 
Година II, Бр. 36–37, 1. септембра 1944, стр. 11.

пуковника Фон Шлихтинга и благајника. 
„Ова свечаност обављена је у присуству 
Комесара Бановине, Саветодавног одбора 
комесаријата за обнову Смедерева, прет-
седника општине, протојереја г. Благоје-
вића, адвоката Константиновића и Павло-
вића, индустријалца Јефремовића и шефа 
Административног одељења Комесарија-
та Жарка Петровића“.497 Ипак, половина 
ове суме била је искључиво намењена за 
помоћ смедеревским фолксдојчерима. 
Помоћ је добило 98 особа.498 Ова помоћ, 
пристигла с врха немачког окупационог 
апарата, била је искоришћена од српских 
пропагандиста који су писали о писму за-

497     Анон., „Војни заповедник у Србији за пострадале у Сме-
дереву“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 13, 19. јул 1941, стр. 1.

498     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 73. Списак „припадника немачке народ-
носне групе који су примили помћ од Немачког Рајха 
од 22. до 26. јула 1941“ такође објављен у овој књизи: 
Исто, стр. 207–209.

хвалности комесара Милана Аћимовића, 
у којем је истакнуто немачко „високо схва-
тање општељудских вредности“.499 За по-
моћ Смедереву приложило је 600.000 ди-
нара и представништво немачког Црве-
ног крста у Берлину. Овај новац предао 
је Димитрију Љотићу вахтфирер Динглер 
почетком августа 1941.500 „Све активности 
немачких власти на нормализацији живо-
та, обнови земље и покретању привреде 
у Србији представљане су као труд да се 
народ умири и приведе новом будућем 
поретку“.501 Требало је створити пожељну 
слику о томе како српски народ разуме и 

499     Анон., „Захвалност за помоћ немачке војске пострада-
лом Смедереву“, Ново време (Београд), 25. јун 1941, стр. 1.

500     ДНБ, „Велики прилог немачког Црвеног крста за Сме-
дерево“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 27, 5. август 1941, 
стр. 1.

501     Dragomir Bondžić, „Propagandna slika Nove Srbije u listu 
Novo Vreme tokom leta 1941“, Istorija 20. veka, I/2011, str. 
108–109.

/ ДОПЛАТНА ПОШТАНСКА МАРКА ЗА ОБНОВУ
СМЕДЕРЕВА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1535/72 /  

/ ИЗ АЛБУМА „ЗВАНИЧНА ИЗДАЊА ПОШТАНСКИХ МАРАКА
ИЗДАТИХ ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ СРБА ИЗБЕГЛИЦА И ОБНОВУ
СМЕДЕРЕВА”, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1753/72 /
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прихвата овакву улогу Немаца, на чему су 
интензивно радили аутори чланака кола-
борационистичких листова Ново време и 
Обнова.502 Међутим, без обзира на чиње-
нице да су немачке окупационе власти 
биле одговорне за експлозију, огромне 
жртве и разарање Смедерева, оне су 
трошкове плаћања радника који су кас-
није радили на рашчишћавању рушевина 
пребациле на српске власти.503

Иако се новац увелико прикупљао, тек с 
новом уредбом Савета комесара од 11. јула 
1941. коначно је решено питање распола-
гања новцем за обнову Смедерева. До 
тада је прикупљеним новцем располагао 
поменути Централни одбор за збриња-
вање Срба избеглица и обнову Смеде-
рева.504 Новом уредбом основан је Фонд 
за обнову Смедерева у који је требало да 
се сливају средства од државе, Дунавске 
бановине и Смедеревске општине. У овај 
Фонд се сабирао и новац сакупљен из 
акција добровољне помоћи, а укључио 
се и српски Црвени крст. Савет комесара 
наменио је 13.000.000 динара за обнову 
Смедерева, док је Централни одбор за 
збрињавање Срба избеглица и обнову 
Смедерева сакупио додатних 2.000.000 
динара.505

Према Небојши Јовановићу, који је у 
својој књизи иначе веома апологетски на-
стројен према Љотићу, његов ангажман 
у незахвалном послу обнове Смедерева 

502     Milan B. Matić, “U službi okupatora. Osnovne teme u 
kvislinškoj štampi u Srbiji 1941. godine“, Istorija 20. veka, 
1/1996, str. 59–72.

503     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 156.

504     Исто, стр. 151.

505     Christian Kurzydlowski, наведено дело, стр. 251.

није био резултат политичких амбиција, 
већ „тешка и мучна активност служењу на-
роду“.506 Сложићемо се с чињеницом да је 
ово био један од најнезахвалнијих посло-
ва у том тренутку, нарочито ако се узму у 
обзир све околности у којима је требало 
спроводити пружање помоћи унесреће-
ном граду. Па, ипак, Димитрије Љотић је 
свакако користио ову позицију и за реа-
лизацију својих политичких циљева и иде-
олошких убеђења.507 Изгледа да је план 
о трансформацији одреда добровољне 
радне снаге, који су радили на рашчишћа-
вању града, у неку врсту војне формације 
која ће се борити с комунистима био акту-
елан одмах с избијањем устанка.508 

Као што је то био случај у предратном 
периоду, Љотићева популарност у Сме-
дереву и смедеревском крају и даље је 
била на високом нивоу. Велики број људи 
сматрао је Љотића за добронамерног чо-
века који жели да помогне. „У организа-
цији Комесаријата дељене су намирнице 
свим сиромашним грађанима, породи-
цама ратних заробљеника, економски 
слабијим, као и породицама избеглих 
оптерећених децом“.509 Помоћ је стиза-

506     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 52.

507     Никола Тошић Малешевић, „Димитрије Љотић – портрет 
једног колаборационисте“, Војно дело 5/2017, стр. 558; Ми-
лан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у Смедере-
ву 5. јуна 1941. године и коначно решење јеврејског питања“, 
стр. 155; Christian Kurzydlowski, наведено дело, стр. 252.

508     Када се Милан Јовановић Стојимировић 24. јуна 1941. 
срео са Жикицом (Животом) Тодоровићем, Љотићевим 
зетом и носиоцем листе ЗБОР-а у смедеревском крају 
на предратним изборима, овај му је рекао: „Немци тре-
ба да допусте да ми љотићевци милитаризујемо своју 
омладину. Нпр. ја имам у срезу подунавском 3600 ор-
ганизованих омладинаца. Ја бих им дао пушке да нас 
бране у случају каквог комунистичког пуча...“: Окупа-
цијски дневник Милана Јовановића Стоимировића 
(јун–децембар 1941), стр. 73–74.

509     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро  

ла и преко Кола српских сестара, чија је 
председница одбора у Смедереву била 
Љубица Љотић, а секретарица Јелена 
Тодоровић.510 „Љотићева лична популар-
ност у Смедереву, као и његове породи-
це, значили су да су га, можда и разумљи-
во, у улози комесара грађани гледали као 
на неку врсту патриција. Чини се да је ову 
улогу схватио озбиљно, јер постоје број-
ни записи грађана Смедерева који су му 
директно писали како би тражили помоћ, 
углавном финансијску, али и за посао“.511 
Велики број грађана, искористио је право 
да добије помоћ или зајам, а у неким слу-
чајевима и једно и друго. Било је укупно 
900 захтева Комисији за процену штете.512 
Љотић је имао разумевања за народ који 
му је писао, а несумњиво да му је пажња 
импоновала. Након сусрета с Љотићем, 
првим после пет година, Милан Јовано-
вић Стојимировић је помало зазирао од 
некадашњег политичког противника, а 
сада човека на позицијама моћи у окупа-
ционом апарату од којег је и он зависио, 
описујући га на следећи начин: „Љотић је 
постао пргав, ауторитативан и патетичан. 
У ствари, код њега то све иде заједно са 
добротом и религиозношћу. Али га живот 
јако троши, јер је нагло остарио“.513 

Новије студије о Љотићевом ангажману 
у обнови Смедерева добро истичу како 
„изгледа да се таква добродушност и бри-

обновљено, стр. 62. Нека од писама људи који су се об-
раћали Љотићу објављена су такође у: Исто, стр. 65–71.

510     У занатској школи коју је организовало Коло српских 
сестара шивене су кошуље и доњи веш. Материјал је 
набављен из кредита: Исто, стр. 62.

511     Christian Kurzydlowski, наведено дело, стр. 254.

512     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро обновље-
но, стр. 71.

513     Окупацијски дневник Милана Јовановића Стоимиро-
вића (јун–децембар 1941), стр. 75

га за Смедерево и његове становнике 
коси са деловањем ЗБОР-а током Другог 
светског рата, али изгледа да је Љотић 
заиста бринуо за добробит свог родног 
града и његових становника. То није изне-
нађујуће, с обзиром на то да је Смедерево 
требало да буде у средишту нове српске 
обнове.“514 Изградња Смедерева треба-
ло је да буде, у симболичком смислу, из-
градња нове Србије. Како је сам Љотић 
истицао, „Стварност Смедерева“ требало 
би да буде „стварност Србије“. Додајући 
томе и метафизичку димензију, истицао је 
како је експлозија 5. јуна 1941. била слич-
на уништењу нације после 18. априла 1941. 
и део веће битке „између виђеног и не-
виђеног“, али и „божанска казна.“515

Изванредни комесаријат одмах се су-
очио с великим проблемима. Није чак 
било ни одговарајућих зграда у којима би 
се могла сместити администрација. Због 
тога су се „надлежни носили мишљу да 
седиште Дунавске бановине, бар привре-
мено, преместе у Пожаревац. Међутим, 
од тога се одустало“.516 Одељења Банске 
управе била су привремено смештена 
у згради Монополске станице, на четвр-
том спрату. Комесаријат је био смештен у 
згради „Задужбине“ на Малој пијаци, као 
и у згради Градског поглаварства. У „За-
дужбини“ су се налазили од 1. септембра 
1941: архитектонски биро, геодетски биро 
и комасациона комисија. Због боље коор-
динације рада, тамо се налазила и ката-
старска управа Среза подунавског.517

514     Christian Kurzydlowski, наведено дело, стр. 254.

515     Исто, стр. 252.

516     Л. У., „Банска управа Дунавске бановине засада остаје 
у Смедереву“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 29, 7. августа 
1941, стр. 6.

517     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 52.
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Димитрије Љотић је у Смедерево, пре-
ко надлежних министарстава, позивао 
стручњаке различитих профила. Од 1. јула 
до 23. августа 1941. на терет кредита Изван-
редног комесаријата постављено је 55 
службеника.518 Ови стручњаци, нарочито 
инжењери, радили су на „прегледу зграда 
и кућа, набавци материјала, на рушењу и 
снимању кућа и зграда, изради пројеката 
водоводне и канализационе мреже, ре-
гулационих планова, уређењу корита Пе-
тријевског потока, реке Језаве“.519 Касније 
су на пословима обнове биле ангажоване 
и избеглице које су пристизале у Смеде-
рево.520 И после експлозије Смедерево је 
било једно од неколицине градова (Бео-
град, и евентуално Пожаревац и Шабац) 
одређених за прихват српских избеглица 
из логора у Суботици и Новом Саду. Ра-
дило се махом о женама, деци и старим и 
изнемоглим лицима. У поменутим градо-
вима вршио се њихов привремени смеш-
тај.521 Изванредни комесаријат био је 
укључен у решавање горућих проблема 
избеглица. Одлуком комесаријата од 24. 
јуна 1942. установљен је Дом за избеглич-
ку децу у двема зградама касарне на Ца-
рини. Тамо је смештено око 500 деце која 
су пристигла из Бајине Баште. Дом у Сме-

518     Неки од њих били су инжењери: Данило Стакић, Борис 
Христодуло, Андрија Љоља, Коста Панић, Леонид Јова-
новић, Бранко Крајчиновић, Вјаћесав Шћупљак, Никола 
Кулић, Драгутин Јакшић, Миленко С. Радовановић, Сер-
гије Вихорв и други: Небојша Јовановић, Смедерево је 
било добро обновљено, стр. 53.

519     Исто, стр. 53; 

520     Исто. Према архивским документима, Љотић је током 
рата због својих поступака изгубио подршку једног 
дела својих старих следбеника, али је то компензовао 
придобијањем нових људи, нарочито из редова 
избеглица: Zoran Janjetović, „Dimitrije Ljotić and World 
War II“, str. 101, нарочито фуснота бр. 49.

521     Јасмина Живковић, „Избеглице и пресељеници у 
Србији и Пожаревачком округу 1941–1944“, стр. 148.

дереву у прво време није био приведен 
намени. Недостајали су кревети, купаони-
ца је била „тек у раду“, али су се грађани 
потрудили да помогну донацијама у роби 
или новцу, како би се, бар за прво време, 
деци обезбедили преко потребан здрав 
смештај и исхрана. Грађани Смедерева 
су такође прикупили гардеробу, обућу, 
намирнице и приложили за помоћ при-
стиглој избегличкој деци.522 Дом је радио 
у тешким условима до 27. јула 1944, када 
су се сва деца преселила у Недићев Дечји 
град, недалеко од Крушевца.523 Поред 
тога, у организацији Државног завода за 
унапређивање индустрије и занатства-
при Изванредном комесаријату, иници-
рани су курсеви за избеглице за мајсторе 
зидаре и тесаре.524 

Први послови државних служби тица-
ли су се покопавања погинулих, органи-
зовања исхране становништва, лечењу 
рањених и што хитнијем рашчишћавању 
рушевина. До стављања Изванредног 
комесаријата у функцију на пословима 
обнове Смедерева нарочито је био ан-
гажован Комесаријат министарства со-
цијалне политике и народног здравља 
са др Стеваном Иванићем. Он је у изјави 
за штампу 18. јуна 1941. напоменуо да је 
„у Смедерево упућено укупно прво 100, 
а затим још 120 младића на добровољни 
рад, да би њихов број нарастао на 250“.525  

522     Исто, стр. 180.

523     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 80–82.

524     Исто, стр. 82.

525     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 153; Према другим изворима било 
их је укупно 350: Небојша Јовановић, Смедерево је било 
добро обновљено, стр. 57; Nemanja Dević, „Smederevski 
okrug u proleće 1941. godine“, str. 134.

Из изјаве комесара др Иванића, блиског 
Љотићевог сарадника, разуме се да је 
била очигледна намера да се рад добро-
вољаца на обнови Смедерева искористи 
и за политичке циљеве ЗБОР-а.526 Група 
ових младића који су радили у Смедере-
ву убрзо је преименована у Добровољну 
радну службу. Имали су свој логор, а ста-
решина је био Владимир Ленац, вођа 
омладине ЗБОР-а.527 Логор радне службе 
посетио је 26. јуна 1941. изванредни коме-
сар Љотић и извршио смотру.528 Устанак 
је довео до још већег недостатка радне 
снаге. Због тога се најављивало увођење 
обавезног рада. „Приликом обиласка сто 
младића који су радили на уклањању ру-
шевина у Смедереву“, Љотић је потврдио 
те најаве.529 Популарисању омладинског 
добровољног ангажовања у Смедереву 
свој допринос давала је и штампа.530

526     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 153.

527     Био је син хрватског адвоката Здравка Ленца, који је 
због својих политичких убеђења интегралног југосло-
венства убијен од проусташких екстремиста у Загребу 
1939: Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 57.

528     Овом приликом Љотић је најавио да је Добровољна 
радна служба претеча Обавезне радне службе, коју је 
Савет комесара планирао да уведе. Обавезни рад је 
уведен уредбом тек средином децембра 1941: Милан 
Кољанин, „Политичка употреба експлозије у Смеде-
реву 5. јуна 1941. године и коначно решење јеврејског 
питања“, стр. 154.

529     Zoran Janjetović, „U skladu sa nastalom potrebom...“ str. 
127; Релативни успех ових организација у Смедереву, 
те другог одреда који је радио на уређењу тока Лепе-
нице у Крагујевцу, као и велика пропагандна подршка 
њиховом дејству били су погодни за пласман идеје о 
увођењу радне обавезе за омладину у окупираној Ср-
бији: Александар Стојановић, Идеје, политички пројек-
ти и пракса Владе Милана Недића, докторска дисер-
тација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 
Београд 2014, стр. 295.

530     Н. М., „За обнову Србије. Ствара се школа живота за 
нашу младеж. У чему се састоји радна служба омла-
дине“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 7, 12. јул 1941, стр. 5; 

Према једном интерном извештају 
ЗБОР-а, у ноћи 12/13. јула 1941. наводно је 
извршен напад на логор Добровољачке 
радне службе у Смедереву. „Ово је био 
повод да се од немачких власти затражи 
и добије одређена количина оружја“.531 
Према послератној публицистици, Љо-
тићеви људи су наводно инсценирали 
напад комуниста на логор, како би од Не-
маца добили оружје за одбрану.532 

Ови омладинци били су ангажовани 
у Смедереву најкасније до 1. септембра 
1941.533 Након тога, они су регрутовани, 
добили су униформе и оружје, па су чи-
нили окосницу 1. добровољачког одреда, 
који је фомиран 15. септембра 1941. Чла-
нови прво радне службе, а потом и одреда  

М.Н., „Како живе младићи у логору Добровољачке рад-
не службе у Смедереву“, Ново време (Београд), 26. јул 
1941, стр. 5; Н. М., „Млади интелектуалци у радној служби 
у Смедереву“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 28, 8. август 
1941, стр. 3; Павле Никитовић, „Два битна обележја До-
бровољне радне снаге“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 43, 
23. август 1941, стр. 2; Лазар М. Чолић, „Младићи у радној 
служби дају пример нашој омладини“, Обнова (Бео-
град), Год. I, Бр. 46, 26. август 1941, стр. 4; 

531     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 155.

532     Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 64.

533     Дискутабилно је, међутим, до када је ова група добро-
вољаца била ангажована у Смедереву. Према публи-
цистици (Радослав Р. Пауновић, наведено дело, стр. 
72.) и новијим студијама (Милан Кољанин, „Политичка 
употреба експлозије у Смедереву 5. јуна 1941. године и 
коначно решење јеврејског питања“, стр. 155), које се 
ослањају на писање оновремене штампе (Ново вре-
ме), они су пребачени у Београд 1. августа 1941. Међу-
тим, према Бојану Димитријевићу, који се позива на 
мемоарску литературу коју су после рата писали непо-
средни учесници ових догађаја блиски колаборацио-
нистичким властима, „од почетка септембра у Београ-
ду су биле две групе зборашких омладинаца. Прва, с 
око 120 људи, до краја августа била је ангажована на 
радовима у Смедереву, а потом је у Београду помага-
ла београдској полицији. Друга група која је радила у 
Смедереву била је такође смештена у Београду“ (Бојан 
Б. Димитријевић, наведено дело, стр. 103). 
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били су и двојица синова Димитрија Љо-
тића, Владимир и Никола. Њихов вођа 
Владимир Ленац постао је касније пред-
стојник градске полиције.534 

Иако су се одазвали на позив за помоћ 
унесрећеном граду и својим племенитим 
чином рада помогли унесрећеном граду, 
ови добровољци су касније коришћени 
као лајтмотив пропаганде, као идеализо-
вани српски младићи који, прво с ашо-
вом у руци, а потом с пушком служе својој 
домовини, прво у њеној обнови, а касније 
у борби против унутрашњег неприја-
теља.535 Један од најближих Љотићевих 
сарадника, Бошко Костић, хвалио је њи-
хову пожртвованост, јер је, како сам исти-
че, два пута долазио у Смедерево и лично 
присуствовао њиховом пожртвовању око 
сахрањивања пострадалих: „Овај посао 
био је више него мучан, нарочито због 
тога што младићи нису имали потребну 
спрему. Ретко ко да је могао ово да издр-
жи и било је много случајева да ни сами 
преостали чланови породице нису могли 
да помогну омладинцима око сахрањи-
вања лешева њихове родбине“.536  

534     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 57.

535     „Љотићев Збор је на националистички програм фаши-
стичког карактера накалемљивао и неке националне, 
словенске и православно-мистичне особитости. Но, 
историјска традиција, религиозна мистика и мутна сло-
венска осећања су орнаментика овог фашистичког по-
крета. Као и усташе, створили су 1941–1945. партијску вој-
ску. Сталешко уређење супротстављали су парламента-
ризму. Жестоко су реаговали на комунизам, масонство 
и јеврејство. Идеолошки су поистовећивали нацију и 
државу са српским друштвом“: Бранко Петрановић, „Фа-
шизам у Југославији – историографски спорови“, Исто-
риографске контроверзе, Београд 1998, стр. 71.

536     Boško N. Kostić, navedeno delo, str. 38. Према делима 
„емигрантске“ или заграничне историографије морамо, 
ипак, бити опрезни, јер, како су показали новији радо-
ви историчара, ова дела су често апологија колабора-
циониста и мора им се критички приступати. „Уопште-

Ова накнадна идеологизација рада до-
бровољаца спровођена је све време 
окупације путем штампе. „Алтернативна 
ратна стварност обликована је ограни-
чавањем сазнајних могућности примала-
ца пропагандних садржаја и стварањем 
искривљене слике актуелних дешавања 
(забраном слушања непријатељских ра-
дио-станица, увођењем полицијског часа, 
онемогућавањем просечног становника 
да дође до информација о дешавањима 
у свету и земљи на други начин осим пу-
тем штампе, забраном рада кафана, уки-
дањем корзоа, забраном ширења гласина 
и низом других мера)“.537 У идеолошком 

но посматрано, у делима емигрантских аутора изостао 
је било какав осећај кривице или одговорности због 
сарадње са окупатором“: Александар Стојановић и Ду-
шан Р. Бајагић, „Милан Недић и његова улога у Другом 
светском рату у светлу српске историографије и нових 
историјских извора“, у: Бојана Димитријевић (уредник), 
Историографија и савремено друштво, стр. 190.

537     Маријана Мраовић, „Викторија – Немачка побеђује на 
свим фронтовима: Немачка војна сила на страницама 

обликовању јавног мњења предњачили 
су припадници Љотићевог покрета ЗБОР, 
од којих су неки још пре рата били под ја-
ким утицајем нацизма.538 

У таквој слици „нове Србије“ примећује-
мо неколико најважнијих идеолошких 
мотива, од којих су за нашу тему веома 
важни мотиви рада, као „свете дужно-
сти према отаџбини“, као и васпитавање 
омладине у духу „нове Србије“.539 Као по-
следица овога, прва омладинска органи-
зација рада у окупираној Србији, добро-
вољна и локалног карактера, јавила се 
под окриљем ЗБОР-а, и то у Смедереву. 
Осим тога, овај одред биће и заметак збо-
рашке Српске добровољачке команде.540

У неким текстовима објављиваним у ко-
лаборационистичкој штампи петојунска 
трагедија коришћена је у пропагандне 
сврхе као мотив оправдане Божје казне за 
грехове отуђивања од Бога.541 Најгорљи-
вији пропагандисти колаборационистич-
ких власти у Србији су и саму окупацију 
представљали као „Божју казну“ за „одна-
рођено, материјалистичко схватање света 
и напуштање народних идеала и тради-
ција“.542 Овакав став се уклапао у намет-

штампе“, стр. 17.

538     Todor Kuljić, Fašizam, sociološko-istorijska studija, Beo-
grad 1987, str. 218–255.

539     Dragomir Bondžić, „Propagandna slika Nove Srbije u listu 
Novo Vreme tokom leta 1941“, str. 111.

540     Александар Стојановић, Идеје, друштвено-политички 
пројекти и праксе Владе Милана Недића, стр. 295; Ова 
група Збораша од око 350 особа, како показују доку-
менти БИА, коришћена је за прогон Јевреја и комуни-
ста у Београду и пре септембра 1941: Исто, стр. 108.

541     Анон., „СМЕДЕРЕВО – симбол српске обнове“, Српски 
народ – недељни лист (Београд), Год. II, Број 43, 6. но-
вембар 1943, стр. 9.

542     Љубинка Шкодрић, „Идеолошка начела просветне по-
литике Владе Милана Недића“, у: Драган Алексић (ур.), 
Срби и рат у Југославији 1941. године – зборник радо-

нути оквир политичке пропаганде, који је 
истицањем српске „грешке“ у прошлости, 
сада славио немачке победе и позивао 
народ на сарадњу с окупатором ка успо-
стављању „нове Србије“ у „новом порет-
ку“, али свакако без откривања стварног 
односа Немаца према Словенима и Ср-
бима и будућег положаја који су Немци 
намењивали Србији и Србима у таквом 
поретку.543 Најистакнутији пропагандисти 
међу колаборационистима величали су 
војну снагу Немачке и Италије, сугери-
сали супериорност друштвено-политич-
ког уређења ових земаља и „настојали да 
прикажу Немачку као традиционалног, 
вишевековног пријатеља српског наро-
да, те заштитника Европе и хришћанства 
пред бољшевичком најездом“.544 Идео-
лошки следбеници нацизма у окупираној 
Србији представљали су „домаће верзије 
ауторитарно-тоталитарне идеологије ба-
зиране на корпоративној, сталешкој др-
жави, православном мистицизму, косов-
ско-светосавском национализму и култу 
домаћина“. Ово је свакако била основа 
на којој је требало креирати јавно мњење 
у смислу одобровољавања српског  
народа према омраженој Немачкој.545  

ва, Београд 2014, стр. 503.

543     Dragomir Bondžić, „Propagandna slika Nove Srbije u listu 
Novo Vreme tokom leta 1941“, str. 103–114.

544     Како је историографија утврдила, ове личности биле су 
повезане с немачком и италијанском агентуром и пре 
пролећа 1941. Више о овоме: Александар Стојановић, 
„Закључак“, у: Александар Стојановић (приређивач), 
Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, 
књига II, Београд 2017, стр. 320.

545     Па, ипак, већ 27. марта 1941. оживљени су пуном снагом 
немачке пропагандне машинерије антисрпски стере-
отипи из времена Првог светског рата. Немачки Рајх 
јесте имао практичне циљеве у односу према Србима, 
али „мотивационе и идеолошке основе деловања на-
цистичке државе у својој суштини биле су расистичке“. 
У том контексту, ограничавање немачког расизма само 
на југословенске Јевреје, према Кољанину, не делује 

/ ГРУПА МУШКАРАЦА ПРОЛАЗИ ТРГОМ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА У
СМЕДЕРЕВУ И ОДЛАЗИ НА РАШЧИШЋАВАЊЕ РУШЕВИНА, 

ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/70 /
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„Формирање свести о неопходности 
промене националног карактера ради 
уклапања у германоцентричне визије 
будућности најбоље се могло постићи 
идеологизацијом јавног информисања и 
просвете“.546 

Мотив рада и послушности добијао је 
још више на снази како је устанак у Србији 
добијао на замаху. Мотив обнове Смеде-
рева идеологизован је путем штампе, али 
и у наступима њеног главног заговорника 
Димитрија Љотића. Заветна мисао обно-
ве Србије у љотићевском схватању будућ-
ности Србије и српског народа нашла је 
свој најбољи одраз у обнови Смедерева. 
У обнови Смедерева важну улогу имали 
су припадници Добровољне радне служ-
бе, у то време највећим делом сабрани из 
редова „Белих орлова“, омладинске ор-
ганизације ЗБОР-а. Њихово окупљање у 
Смедереву било је важан моменат у иде-
олошком оснаживању оних снага из којих 
ће касније настати нуклеус наоружаних 
јединица лојалних колаборационистич-
кој влади Србије. Касније, када је обно-
ва Смедерева узмакла, приказивани су 
као национални хероји који се нису дали 
збунити под налетом комунистичке или 
четничке пропаганде, јер је добровољац 
приказиван као неко ко је „...са ашовом и 
пијуком у руци ударао темељ новој, срећ-
нијој будућности своме народу“. Такав 
омладинац, будући припадник оружаних 
формација Недићеве владе, био је, у свет-
лу комесарске пропаганде, својеврстан 
антипод комунистичким омладинцима и 

убедљиво: Milan Koljanin, „Srbija u nemačkom novom 
poretku 1941–1942“, Istorija 20. veka, 1/2011, str. 70.

546     Дејан Зец, „Спортска политика у окупираној Србији – 
државна контрола и покушаји идеологизације“, у: Дра-
ган Алексић (ур.), Срби и рат у Југославији 1941. године 
– зборник радова, Београд 2014, стр. 514.

„синовима сотоне“, који су се тог јуна 1941. 
наводно већ припремали да „заигравају 
смртно коло преко села и вароши Ср-
бије“.547 У сличном тону у једном другом 
новинском тексту помиње се незнани 
јунак, пали добровољац, који је онда кад 
је „...црвени ветар запламсао кроз села 
и градове...“, заједно с друговима оста-
вио „...изградњу Смедерева, па се латише 
оружја“.548 Један од њих, Душан А. Крсто-
вић, рођен у Рашкој 1922. године, истицан 
је „као прва добровољачка жртва у борби 
против комуниста“.549 Ови младићи заиста 
јесу били од помоћи унесрећеном граду у 
тренуцима највећег очаја. Наиме, за раш-
чишћавање града требало је ангажовати 
40 кулучара са колима (запрегом). Међу-
тим, било је великих проблема с њихо-
вим ангажовањем, па се размишљало и с 
материјалном стимулацијом радне снаге. 
Неки од кулучара нису хтели да обављају 
ове послове ни уз накнаду. Због тога је 14. 

547     Ј.Л., „Српски добровољац – симбол конструктивизма 
српске националне обнове“, Српски народ – недељ-
ни лист (Београд), Година II, Бр. 35, 18. септембар 1943, 
стр. 7; Међутим, „професионални официри нису лепим 
оком гледали на љотићевске добровољце ни на њи-
хове нестручне старешине“. Наиме, они су их касније 
оптуживали за најразличитије недоличне и крими-
налне радње: Zoran Janjetović, „U skladu sa nastalom 
potrebom...“, str. 49.

548     Ј. Лабус, „Погреб српског добровољца“, Српски народ 
– недељни лист (Београд), Година II, Бр. 34, 4. септембра 
1943, стр. 8.

549     На двогодишњицу његове смрти објављен је пригодан 
текст о њему, где је истицано како је „После народне 
пропасти отпочео рад на обнови ратом и јеврејско-ма-
сонским духом разривене земље. Крстовић је одмах 
приступио том раду. Јуна месеца 1941. год. десила се ката-
строфа у Смедереву. Он сматра светом дужношћу својом 
да пострадалој браћи пружи помоћ у границама својих 
могућности. И са својим друговима ступа у Добровољну 
радну службу. По највећој врућини у великој прашини 
порушених кућа он, са својим исто тако младим друго-
вима, по васцели дан ради најгрубље послове потпуно 
бесплатно“: Душан Ј. Пејчић, „Душан А. Крстовић – Прва 
добровољачка жртва“, Српски народ – недељни лист 
(Београд), Година II, Бр. 37, 25. септембра 1943, стр. 8.

јула 1941. усменом наредбом укинут кулук 
на извесно време.550

У идеологизованом приказивању обнове 
града носиоци су могли бити само пробра-
ни омладинци, будући припадници добро-
вољачких одреда и, наравно, Немци.551 У 
овом идеализованом табору вредних, хра-
брих и богобојажљивих није било места за 
остале, нарочито не за Јевреје који су били 
принуђени да раде најтеже послове. Тре-
бало је да они и други, идеолошки непо-
добни, буду препуштени забораву.552

Осим добровољаца, људство за оба-
вљање тешких послова регрутовано је 
од локалног становништва, сељака из 
околних села, разних служби које су биле 
под ингеренцијом комесарске управе, 

550     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 56.

551     Анон., „Захвалност за помоћ немачке војске пострада-
лом Смедереву“, Ново време (Београд), 25. јун 1941, стр. 
1; Анон., „Војни заповедник ЗА ПОСТРАДАЛЕ У СМЕДЕ-
РЕВУ. Генерал г. фон Шредер упутио милион динара као 
свој прилог“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 13, 19. јул 1941, 
стр. 1; Анон., „Велики прилог немачког Црвеног крста 
за Смедерево“, Обнова (Београд), Год. I, Бр. 27, 5. август 
1941, стр. 1; М. Б., „Дефиле добровољачког ђачког одреда“, 
Ново време (Београд), 11. септембар 1941, Бр. 111, стр. 3; 
Анон., „Заветна мисао града Смедерева“, Српски народ 
– недељни лист (Београд), Духовски број, 13. јуни 1943, 
стр. 6; Аноним, „СМЕДЕРЕВО – симбол српске обнове“, 
Српски народ – недељни лист (Београд), Год. II, Број 43, 
6. новембар 1943, стр. 9; Аноним, „Заветни дан у Смеде-
реву“, Српски народ – недељни лист (Београд), Год. II – 
Број 25, 10. јуна 1944, стр. 4;

552     Оваква пропаганда и потпуно искривљавање ствар-
ности, према неким истраживачима колаборације у 
Србији и њеним пропагандистима, имало је за после-
дицу да Недићева влада није успела у својим намерама 
да у већој мери мобилише омладину за своје циље-
ве: „Заједнички именитељ целокупне колаборацио-
нистичке активности за време Другог светског рата и 
оно што донекле може да умањи страхоте њене раси-
стичке садржине, представља њен примитивизам (са 
заобилажењем иситине као примарном одредницом), 
који је некада ишао до гротеске. Истовремено, оно што 
појачава њен значај и сврстава је у најбоље ученике 
Гебелсове пропаганде је невероватна острашћеност 
са којом је вођена“: Olivera Milosavljević, Potisnuta istina: 
kolaboracija u Srbiji 1941–1944, Beograd 2006, str. 11.

али и велике групе српских државља-
на јеврејске народности. Ова последња 
група већ је била под ударом немачких 
окупационих власти у смислу присилне 
регистрације, обележавања и њиховог 
коришћења за тешке послове рашчишћа-
вања рушевина и санирања комунал-
них проблема у Београду. Велика група 
београдских јеврејских мушкараца од 
око 600 људи553 послата је из Београда у 
Смедерево. Остаје, међутим, отворено 
питање када су доведени у Смедерево, 
као и да ли су сви стигли истог дана.554  

553     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 156. Према другим истражива-
чима радило се о групи од „500 београдских Јевреја“: 
Zoran Janjetović, „U skladu sa nastalom potrebom...“, str. 
73. Њихово бројно стање на дан 2. јула 1941. било је 584 
људи: Небојша Јовановић, Смедерево је било добро 
обновљено, стр. 56, док се у другим студијама наводи да 
је од јула 1941. било 567 регистрованих Јевреја: Christian 
Kurzydlowski, наведено дело, стр. 255.

554     Према Милану Кољанину они су доведени тек 17. јуна 
1941: Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије 
у Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 156; Према Јањетовићу, ова група 
београдских Јевреја послата је у Смедерево шлепом 
дан након експлозије, значи 6. јуна: Zoran Janjetović, „U 

/ ГРУПА ЉУДИ НА СМЕДЕРЕВСКОМ КАЛЕМЕГДАНУ  
РАДИ НА РАШЧИШЋАВАЊУ РУШЕВИНА, ФОТОГРАФИЈА,  

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/36 /
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/ Б. Т., (СНИМЦИ А. СИМИЋ), „НА РУШЕВИНАМА СТАРОГ СМЕДЕРЕВА... ПОДИЖЕ СЕ НОВ, МОДЕРАН ГРАД“,  
КОЛО – СРПСКИ НЕДЕЉНИ ИЛУСТРОВАНИ ЛИСТ (БЕОГРАД), БР. 77, 19. ЈУНИ 1943, СТР. 4-5, ПРЕТРАЖИВЕ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ ИСТОРИЈСКЕ НОВИНЕ, 

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” БЕОГРАД, HTTP://WWW.UNILIB.RS/ISTORIJSKE-NOVINE/PRETRAGA /
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Оно што је извесно јесте разлог њихо-
вог довођења. Требало је да раде на са-
нирању штете од експлозије.555 Били су 
смештени у згради Државног монопо-
ла на трећем спрату. Према сачуваним 
писмима, смештај им је био релативно 
добар, као и исхрана. Радили су двократ-
но, са одмором између 13 и 15.30 часова. 
Рад се завршавао у 18.30 часова. Нису 
радили недељом и када је падала киша. 

skladu sa nastalom potrebom...“, str. 73. Овај податак је 
највероватније пренет из Милан Вулетић, Експлозија 
муниције у Смедеревској тврђави – 5. јун 1941 – друго 
допуњено и прерађено издање, Смедерево 1971, стр. 
24. У Јеврејском историјском музеју чувају се писма 
београдских Јевреја која су они слали из Смедерева. 
У једном од њих, у десном горњем углу као напомена 
када је писмо писано, пише „Смед. 19.VI ’41.“, а у писму, 
између осталог, пише: „Мила моја! Стигли смо јучер по 
подне, а данас нам се пружа прилика да шаљемо по-
шту...“: ЈИМ Београд, рег. бр. 507/2, сигнатура К.24-2А-1.

555     Ова мера изазвала је негодовања одређених људи из ад-
министративног апарата општине Београд, јер су морали 
да предају „целокупну јеврејску радну снагу“ из својих 
округа: Milovan Pisarri, “I Saw Jews Carrying Dead Bodies 
on Stretchers: Forced Labour and The Holocaust in Occupied 
Serbia”, in: Sanela Schmid and Milovan Pisarri (eds.), Forced 
Labour in Serbia. Producers, Consumers and Consequences 
of Forced Labour 1941–1944, Beograd 2018, str. 17.

Нису смели да се удаљавају од зграде Мо-
нопола, а понекад су се купали у Дунаву.556

Јевреји који су радили на обнови Сме-
дерева коришћени су у Београду као не-
плаћена радна снага. „Употребљавани су 
за рад на свим пословима: од најтежих 
до понижавајућих“,557 а слично је било и у 
Смедереву.558 Група која је стигла у Смеде-
рево у изворима је називана „Радна зајед-
ница“. Ову шаролику групу људи водио 
је и њен рад надзирао инжењер Кригел 
(Krügel). Међу њима налазило се и пет ин-
жењера, као и пет лекара који су вршили 
санитетску службу. Пре поласка за Смеде-
рево, немачке власти су им саопштиле да 
ће њихов рад платити Београдска општи-
на.559 Ипак, Jевреји који су радили на сани-
рању штете након експлозије у Смедереву 
нису дочекали да буду плаћени, јер су до 
краја године били „пресељени“, што је био 
нацистички подмукли еуфемизам за лик-
видацију стрељањем или, у другој фази 
истребљења, гушењем гасом у посебним 
возилима, тзв. душегупкама.560 Нажалост, 
ни чланови њихових породица нису до-
чекали исплату накнаде, јер су и они 
били део пројекта нацистичких окупаци-
оних власти који је трагично окончан, а 
најбоље изражен бирократски лапидар-
ном и циничном реченицом коју су пред-

556     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 157.

557     Лазар Ивановић, „Терор над Јеверејима у окупираном 
Београду“, Годишњак града Београда, књига XIII (1966), 
стр. 295.

558     Момчило Митровић, Алексеј Тимофејев и Јелена 
Петаковић, Холокауст у Србији/Holocaust in Serbia 1941–
1944, каталог изложбе, Београд 2012, стр. 9.

559     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 156.

560     Valter Manošek, Holokaust u Srbiji. Vojna okupaciona poli-
tika i uništavanje Jevreja 1941–1942, Beograd 2007.

ставници немачких окупационих власти 
у Београду послали претпостављенима у 
Берлину – “Serbien ist Judenfrei.” („Србија 
је очишћена од Јевреја.“).561

Када говоримо о ангажовању Јевреја у 
рашчишћавању рушевина у Смедереву, 
не можемо да заобиђемо улогу Дими-
трија Љотића, изванредног комесара за 
обнову Смедерева. У том контексту „Љо-
тићев антисемитизам показаће се, попут 
других његових политичких идеала, кон-
традикторним, упркос својој заразно-
сти“.562 Требало је да Јевреји као дневни-
цу добију 11.62 динара, што је скоро иста 
дневница коју су добијали мајстори на 
грађевини. Међутим, ова плата била је 
условна, јер Јевреји нису смели да „го-
милају новац“ и сав новац који преоста-
не након куповине хране и потрепштина 
за њихове породице морали су да врате 
Комесаријату. „Иако Љотићу није дата 
моћ над судбином Јевреја у Смедереву, 
његов антисемитизам, строго контроли-
шући финансије и трошкове јеврејских 
радних бригада, делује оштро с обзиром 
на то да нису предузете сличне мере ни 
против једног другог становника Смеде-
рева. Било би то као да се Љотић при-
бојавао да ће, ако јеврејска заједница у 
Смедереву почне да штеди новац, њихов 
утицај расти, на штету хришћанских ста-
новника, што је било у складу с његовим 
ставовима о Јеврејима и антисемитиз-
му“.563 На примеру Смедерева евидентно 
је да Љотић, иако је презирао Јевреје, 
није их дехуманизовао. Због тога неки 
истраживачи сматрају да је третман Јев-

561     У неким случајевима истицало се да „више не постоји 
јеврејско питање“ (Keine Judenfragen mehr): Исто.

562     Christian Kurzydlowski, наведено дело, стр. 10.

563     Исто, стр. 255.

реја у Смедереву илустративан пример 
како је Љотићева идеологија била бли-
скија европским десничарским антисе-
митима и клерикалним антисемитима, а 
не екстремном антисемитизму немачких 
нациста.564 С друге стране, домаћи истра-
живачи попут Кољанина, с добрим раз-
логом су оштрији у оцењивању неслав-
не улоге Љотића у овој епизоди. Овакав 
закључак произлази из чињенице да је 
„било очигледно да изванредни комесар 
Љотић није имао намеру да исплати рад 
Јевреја у Смедереву“.565 Наиме, он је на-
лагао својим чиновницима да се настави 
преписка с представницима јеврејске 
заједнице у Београду око исплате, чак и 
када је готово извесно знао да је већина 
Јевреја већ тада била убијена.566 

Радна снага београдских Јевреја 
била је кључна за раскрчивање руше-
вина после бомбардовања Београ-
да.567 Да ли је то био случај и са Сме-
деревом, немамо поузданих података.  
Оно што знамо јесте да су, према еви-
денцији немачке ортскомандантуре, за 
26 дана, колико су били у Смедереву, 
„дали укупно 13.304 радна дана, при чему 
није урачунато радно време за недеље и  
празнике.“568  

564     Исто. О Љотићу за време Другог светског рата погледај 
критички рад: Zoran Janjetović, „Dimitrije Ljotić and Wor-
ld War II“, Istorija 20. veka, I/2018, str. 93–118.

565     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 
Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 161.

566     Исто, стр. 162. Овакав Љотићев став потпуно је био у 
складу с линијом коју је држала српска колаборацио-
нистичка влада Милана Недића. Иако је холокауст у Ср-
бији у потпуности био дело немачких окупационих вла-
сти, Недићева влада је пружала пропагандну подршку.

567     Zoran Janjetović, „U skladu sa nastalom potrebom...“, str. 73–
74.

568     Милан Кољанин, „Политичка употреба експлозије у 

/ БОРА БАРУХ, РАШЧИШЋАВАЊЕ РУШЕВИНА У СМЕДЕРЕВУ,  
ТУШ, 1941, 18,5 X 14ЦМ, БЕЗ СИГНАТУРЕ, ВЛАСНИК СОЊА БАРУХ, ИЗ:   
LEONTIJE PAVLOVIĆ, „PRILOG IZUČAVANJU ISTORIJE SMEDEREVSKIH  

JEVREJA“, ZBORNIK 4 – STUDIJE, ARHIVSKA I MEMOARSKA GRAĐA  
O JEVREJIMA JUGOSLAVIJE (1979), STR. 65-86. /



/ БОРА БАРУХ, РУШЕВИНЕ СМЕДЕРЕВА 
1941, ЦРТЕЖ ОЛОВКОМ, ИСТОРИЈСКИ 

МУЗЕЈ СРБИЈЕ, ИНВ. БР. Л-480/6414 /
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Доста касније, када је питање плаћања 
Јевреја било беспредметно, јер је већина 
њих већ била убијена, Љотић је наложио 
инжењеру Кулићу да процени допринос 
рада јеврејске „Радне заједнице“. Кулић 
је 5. децембра 1941. извршио рекапитула-
цију, према којој су Јевреји радили током 
21 радног дана, иако је према прорачуну 
самих Јевреја то било 26 дана, и зарадили 
укупно 336.018 динара, при чему је на њи-
хову исхрану потрошено 147.922 динара. 
Просечно је дневно радило 450 Јевреја.569 

Међу онима који су тих дана радили 
у Смедереву налазио се и познати сли-
кар и истакнути комуниста Бора Барух 
(1911–1942). Слутећи горку судбину својих 
сународника, али и вођен идеолошким 
заносом пружања отпора, Бора је на по-
вртаку из Смедерева побегао и касније 
се придружио партизанима.570 Током свог 
принудног боравка у Смедереву тушем је 
нацртао рушевине Смедеревске тврђаве. 
Ови цртежи, занимљива су ретка умет-
ничка сведочанстава петојунске траге-
дије у српској уметности.571

Не знамо каква је била улога локалних, 
смедеревских Јевреја током првих не-
деља након експлозије, али знамо да су и 

Смедереву 5. јуна 1941. године и коначно решење јев-
рејског питања“, стр. 158.

569     Исто, стр. 160.

570     Љубица Миљковић, Бора Барух (1911–1942) – изложба 
слика поводом стогодишњице рођења, каталог 
изложбе у Галерији РТС у Београду, Београд, 2011, стр. 12.

571     Један цртеж приватно је власништво Борине сестре 
Соње, а публикован је у раду др Леонтија Павловића. 
Дело је објављено са следећим потписом: Bora Baruh, 
Raščišćavanje ruševina u Smederevu, tuš, 1941, 18,5x14 cm, 
bez signature: vlasnik Sonja Baruh. Више о томе у: Leontije 
Pavlović, „Prilog izučavanju istorije smederevskih Jevreja“, 
str. 85. Други нама познат цртеж чува се у Историјском му-
зеју Србије под следећим називом: Bora Baruh, Ruševine 
Smedereva 1941, crtež olovkom, IMS, inv. br. L-480/6414.

они били ангажовани на пословима раш-
чишћавања града.572 Оно што такође зна-
мо јесте да је јеврејска заједница у Смеде-
реву уочи рата бројала 83 особе, од којих 
је само троје преживело ратна страдања, 
док се Смедеревска јеврејска општина 
након рата угасила.573 

Обнова Смедерева била је за Љотића 
симбол поновне изградње Србије. „Да 
би постигао ову обнову, Љотић је кренуо 
у потпуну истовремену архитектонску, 
моралну и друштвену реконструкцију 
Смедерева, као сопствени лични феуд и 
идеализовану визију. Архитектонска ре-
конструкција требало је да буде изведена 
у традиционалном српском стилу, симбо-
лизујући повратак традицији и обичаји-
ма“.574 Према извештавању новинара који 
су обилазили град, у изградњи „... постоје, 
углавном, три типа нових кућа: у модер-
низованом српском народном стилу, за-
тим у стилу савремених зграда правих 
линија и најзад исти тај тип али са арка-
дама, односно покривеним тротоари-
ма“.575 Обновом града и изградњом нових 
зграда бавили су се након рата новинари 
и архитекте, који су, из идеолошких побу-
да, критиковали архитектонски стил као 
застарели и мотивисан Љотићевим иде-

572     Из сведочења Љиљане Тонковић, снимљено 22. ок-
тобра 2009.

573     Leontije Pavlović, „Prilog izučavanju istorije smederevskih 
Jevreja“, str. 82; Смедеревски Јевреји заједно с онима 
из Пожаревца послати су на Бањицу и усмрћени до 
краја 1941: The Crimes of The Fascist Occupants and their 
Collaborators against Jews in Yugoslavia, Federation of 
Jewish Communities of the Federative People’s Republic 
of Yugoslavia, Belgrade 1957, str. 6.

574     Christian Kurzydlowski, наведено дело, стр. 252.

575     Б. Т., (снимци А. Симић), „На рушевинама старог Смедере-
ва... подиже се нов, модеран град“, Коло – српски недељни 
илустровани лист (Београд), Бр. 77, 19. јуни 1943, стр. 4–5.

ологизованим светоназором.576 Леонтије 
Павловић се петојунске експлозије дота-
као и у контексту обнове града, али је о 
раду Изванредног комесаријата на челу 
с Димитријем Љотићем писао у негатив-
ном контексту, а његово тумачење обнове 
у великој мери има идеолошке мотиве.577 
Овакав став наслањао се на послератна 
тумачења о обнови Смедерева. Такви но-
вински текстови из 1950-их и 1960-их годи-
на пружају добар увид у послератну идео-
логизовану и политички инструментали-
зовану представу петојунске катастрофе, 
нарочито обнове града у периоду рада 
Изванредног комесаријата од 1941. до 
1944.578 Последње две деценије објавље-
но је доста квалитетних студија из домена 
архитектуре, урбанизма и историје умет-
ности које се баве обновом Смедерева у 
периоду 1941–1944.579

576     Арх. Милорад Мацура, „Урбанизам градова и Смедере-
во – Постанак и развој Смедерева“, Наш глас (Смедере-
во), Год II, Број 31, 15. мај 1954, стр. 5. Овај текст је најве-
роватније проистекао из његовог рада објављеног го-
дину дана раније као Милорад Мацура, „Смедерево“, у: 
Милорад Митровић (ур.), Градови и насеља у Србији: 
развој, урбанистички планови и изградња: 1946–1951, 
Београд 1953, стр. 193.

577     Леонтије Павловић, Историја Смедерева у речи и сли-
ци, стр. 374–376.

578     Мирослав П. Лазић, „Експлозија муниције 5. јуна 1941. 
године у Смедереву на страницама смедеревског ли-
ста Наш глас од 1953. до 1960. године“.

579     Весна Мркић, „Покушај расветљавања улоге Алексан-
дра Дерока у обнови Смедерева током Другог светског 
рата“, Гласник Друштва конзерватора Србије 33 (2018), 
стр. 157–163; Владислав Касалица, „Једно градитељско 
остварење Александра Дерока у Смедереву“, Гласник 
ДКС 13 (1989), стр. 132–133; Петар Вукоичић, „Санација 
спомен-костурнице на Старом гробљу у Смедереву“, 
Гласник ДКС 26 (2002), стр. 190–192; Данијела Срејић, 
„Архитектура Смедерева од 1918. до 1945. године“, Сме-
деревски зборник 2 (2009), стр. 121–143; Александар Ђ. 
Кадијевић, „Архитектонски развој Смедерева (1918–1941) 
у светлу историографских истраживања“ у: Алексан-
дар Кадијевић, Светозар Бошковић и Борис Стојков-
ски (уредници), Смедеревски крај и Подунавље кроз 
историју – зборник радова, Нови Сад–Смедерево 2019, 

Иако је обнова била оптерећена нере-
довним приливом новца, повременим 
недостатком квалитетне радне снаге, теш-
коћама око набавке грађевинског и другог 
материјала, приливом избеглица у Смеде-
рево, као и ратним околностима уопште, 
радило се по пројектима и плански.580 Из-
рађен је нов регулациони и грађевински 
план Смедерева, који је стављен на увид 
грађанима 4. септембра 1941. Због водо-
плавног терена, блок између главне град-
ске Улице краља Петра I и Тврђаве насипао 
се шутом прикупљеним с других градских 
улица.581 Обновљене су следеће бановин-
ске зграде: Болница (радови завршени 20. 
септембра 1941), Гимназија (до 19. маја 1942), 
Зграда Окружног суда (до 15. маја 1942), 
Зграда Среског начелства у Улици 17. ок-
тобра (до 22. октобра 1943), Затвор у згради 
Среског суда (до 26. јула 1941), Штала за по-
лицијски затвор у Улици 17. октобра (до 18. 
августа 1941), Просторије Предстојништва 
градске полиције у згради Окружног  
суда (до априла 1943). 

Велика новчана средства уложена су у об-
нову или изградњу потпуно нових згра-
да јавних установа. Обновљене су: Црк-
ва Светог Ђорђа (до 21. децембра 1941), 
Зграде Римокатоличког жупског уреда  

стр. 173–188; Milorad Mladenović, „Aleksandar Deroko: 
Rebuilding Smederevo after 5 June 1941 Explosion“, SAJ 
– Serbian Architecture Journal, Volume 11, (2019), No. 1, 
str. 97–114; Леонтије Павловић, „Александар Дероко и 
Смедерево“, стр. 57–63; Виолета Н. Обреновић, Српска 
меморијална архитектура 1918–1955, докторска дисер-
тација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 
Београд 2013, нарочито стр. 417–430; 

580     Уведене су процедуре за добијање дозволе за извођење 
грађевинских радова у тринаест тачака. Осим тога, Ко-
месаријат је издао и књижицу Опис радова за нова 
зидања у Смедереву 1941. године, са стандардима за из-
вођаче радова у различитим областима: Небојша Јова-
новић, Смедерево је било добро обновљено, стр. 75–76.

581     Исто, стр. 74.
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Светог Ивана Крститеља у улицама Бранислава Нушића и Немањиној, Зграда „Задужбине“ на  
некадашњој Малој пијаци (радови окончани до 24. августа 1941), Царинарница (до новембра 
1942), Зграда Хотела „Нинић“ (децембар 1943), Подигнуте су нове јавне зграде: Подунавска 
Окружна зграда у Улици краља Петра I (до децембра 1942), Набављачка задруга државних 
службеника на Тргу незнаних јунака, данас Трг републике (до 14. децембра 1942), Дом Кола 
српских сестара на почетку Улице краља Петра I (до септембра 1942), Занатски дом у Ули-
ци краља Петра I, Смедеревска задруга за извоз грожђа и вина на Мајдану (пробијени ро-
кови, нејасно да ли је завршена до краја 1943), Зграда Црквеног фонда за ренту (радови 
су се одужили и окончани тек крајем 1944), Спомен-костурница на Старом гробљу (до 20. 
јула 1942), Државна народна школа „Краљ Петар II“ (до краја новембра 1943), чија изградња 
је била један од најскупљих пројеката (98.200.605 динара).582 Ова школа је у употреби и  

582     Аутор пројекта за нову основну школу на Мајдану био је Александар Дероко. Ова зграда „...добила је декоративну стилску 
обраду, у којој су спојени практично и корисно“. Нова школа дефинитивно је завршена половином 1943. године. Па, ипак, 
завршним радовима координисао је архитекта Миша Радовановић, „... пошто се Дероко повукао, услед неслагања са идејама 
Дим. Љотића“: Леонтије Павловић, „Александар Дероко и Смедерево“, стр. 60. Ову тврдњу морамо узети с дозом скепсе, јер 
се могу тумачити као накнадна послератна оправдавања сарадње Александра Дерока с Димитријем Љотићем. Поред тога, 
Дероко је израдио и пројекат поменуте Спомен-костурнице на Старом гробљу.

данас. Изградња новог насеља на Царини с четири групе типских зграда била је опте-
рећена многим проблемима током изградње. Списку проблема додаћемо и савезничко 
бомбардовање, када је у ноћи 16/17. јула 1944. порушено или оштећено неколико зграда. 
Подигнуто је неколико зграда у Насељу Сењак у Улици цара Душана, данас Улица 16. ок-
тобра. Планирано је и ромско насеље на Коларском путу, око 4.5 км од Смедерева, али је 
окончано незавршено у мају 1942. И изградња нове градске пијаце на потезу улица Ђуши-
на, Карађорђева и Кнез Михаилова рађена је дуго и уз велике проблеме, а завршена тек у 
мају 1944. У оквиру Касарне на Царини били су смештени прво припадници Добровољач-
ке радне службе, а потом деца избеглице. Тамо су вршени одређени радови на изградњи 
нових и преуређивању постојећих просторија, као и на ископавању новог бунара. 

Како би се поменуте замашне градитељске делатности спровеле у дело, подигнута је 
нова циглана и димњак на Царини. Циглана је добила назив „Обнова“. Познати смеде-
ревски индустријалац и власник старе циглане, Јефремовић, организовао је рад пољских 
пећи. Радници који су радили, њих седамдесетак, били су смештени у недовршеним згра-
дама Новог насеља на Царини или у баракама. 

/ ЗГРАДА ОБНОВЉЕНОГ ХОТЕЛА „ЈАДРАН”  (ДАНАС ЗГРАДА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ) КОЈА ЈЕ ПОНОВО ОШТЕЋЕНА
ЗА ВРЕМЕ АНГЛО-АМЕРИЧКОГ БОМБАРДОВАЊА 1944. ГОДИНЕ, ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВЕ МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ/

/ ОБНОВЉЕНА КУЋА ЈЕЛЕ РИСТИЋ НА СМЕДЕРЕВСКОМ КАЛЕМЕГДАНУ ПОНОВО ТЕШКО ОШТЕЋЕНА ЗА ВРЕМЕ
АНГЛО-АМЕРИЧКОГ БОМБАРДОВАЊА 1944. ГОДИНЕ, ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВЕ МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /
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Осим зграда и других објеката, радило 
се и на изградњи новог језавског насипа, 
али ови послови нису у потпуности окон-
чани због недостатка новца. Оправљен 
је и дрвени мост на Језави, на путу пр-
вог реда Смедерево–Кулич–Шалинац (до 
децембра 1942). Извршена је регулација 
Петријевског потока (до 30. маја 1943). Ко-
месаријат је подржао и одеђене послове 
у САРТИД-у, као и индустријског колосека 
преко државног пута Београд–Смедерево 
близу САРТИД-а. Од осталих значајнијих 
послова издвајамо и оправке на магаци-
ну Силосу, израду долапа за црпљење 
воде за башту Комесаријата у Годомину, 
купатило између Језаве и Железничке 
радионице, оправку зграде Школе код 
Горње ваге, оправку школе на Царини, 
као и делимичну изградњу зграде дана-
шњег Биоскопа „Светлост“.583 

Ратна српска штампа славила је ову 
обнову написима: „На рушевинама ста-
рог Смедерева... подиже се нов, модеран 
град“. У овој опширнијој репортажи из 
јуна 1943. забележено је како је изградња 
„такорећи тек почела“, али су се, без об-
зира на изазове, већ тада видели обриси 
једног новог, модерног града који ће има-
ти 50.000 становника.584

Упркос хаосу насталом непосредно на-
кон експлозије, представници српске 
комесарске управе покушавали су да у 
условима где су приоритете обнове дик-
тирале немачке војне потребе, као и на-
миривање основних животних потреба 

583     Сви подаци о обнови и изградњи из: Небојша Јовановић, 
Смедерево је било добро обновљено, стр. 85–114.

584     Б. Т., (снимци А. Симић), „На рушевинама старог Сме-
дерева... подиже се нов, модеран град“, Коло – српски 
недељни илустровани лист (Београд), Бр. 77, 19. јуни 
1943, стр. 4.

унесрећеног становништва, размишљају 
и о потребама очувања културне башти-
не. Тако су у Смедерево, по жељи Мини-
старства просвете, усмено изречене На-
родном музеју у Београду, из ове устано-
ве, као „Fachleuten“ (стручњаци или про-
фесионалци), послати кустоси Ђорђе Ма-
но-Зиси и др Миодраг Грбић са задатком 
да „прегледају старине које би се евенту-
ално нашле при раскрчивању оштећеног 
смедеревског града“.585 Не знамо тачно 
када се у послове обнове града укључио 
и Александар Дероко, али о томе можемо 
да наслутимо кроз писања Леонтија Пав-
ловића: „њега је, као најбољег познава-
оца овог објекта, поразило стање у коме 
га је нашао после експлозије муниције 
1941. Дојурио је у Смедерево и наишао на 
страховит призор“.586 Поред тога, и ресор-
ни представници немачких окупационих 
власти изражавали су у извештајима који 
су уследили након експлозије, тачније 10. 
августа 1941, барем номинално, интере-
совање и уважавали потребу о заштити 
јединственог културног добра каква је 
Смедеревска тврђава: „Пре свега би мо-
рао да се заштити чувени средњовеков-
ни град Смедерево (Đurđev), који је тешко 
оштећен услед експлозије једног скла-
дишта муниције“.587 

585     Цитирано према документу из Архива Народног музеја, 
пов. бр. 23, 26.6.1941.године. Према: Aleksandar Bandović, 
„Upotreba ljudskog rada kroz istoriju srpske arheologije: tri 
primera”, Етноантрополошки проблеми, свеска 3 (2019), 
стр. 877, нарочито фуснота бр. 41.

586     Леонтије Павловић, „Александар Дероко и Смедерево“, 
стр. 58.

587     Цитирано према: Жарко Вујошевић, „Kunst-und 
Denkmalschutz у окупираном Београду“, Наслеђе 4 
(2002), стр. 122. Наиме, убрзо по успостављању немачког 
окупационог апарата у Србији основано је Одељење за 
заштиту споменика културе (Kunst-und Denkmalschutz) 
при Управном штабу команданта у Србији. На челу овог 
одељења био је барон др Јохан фон Рајсвиц (Johann / ПЛАКАТ ИЗВАНРЕДНОГ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ОБНОВУ СМЕДЕРЕВА ИЗ АВГУСТА 1943. ГОДИНЕ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 2137/2021 /
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Ови напори за очување културног на-
слеђа били су пре покушаји људи из све-
та очувања баштине, него огледало једне 
организоване и системске акције. Стога, 
нису се ни могла очекивати нека већа 
постигнућа на том пољу. У том смислу 
врло је илустративна употреба камена с 
улазне капије и две оближње куле који 
је неко време био лагерован између же-
лезничких колосека, а који је касније упо-
требљен за зидање ограде око баште ка-
фане и хотела „Јадран“.588

Српске власти су преко деловања 
Изванредног комесаријата за обнову 
Смедерева, тачније преко Димитрија Љо-
тића, покушавале да комеморативне ску-
пове поводом сећања на 5. јун 1941. иско-
ристе и као прилику за симболичне гесто-
ве приказивања својих успеха у обнови 
града. Тако је у мају 1943. штампан плакат 
који је позивао грађанство на „свечано 
отварање књижнице у недељу 6. јуна у 
11 часова пре подне, у великој дворани 
Смедеревске гимназије“.589 Око отварања 
библиотеке нарочито се био ангажовао 
Димитрије Љотић, који је у више наврата 
предао на употребу, задржавајући пра-
во својине, више хиљада књига из личне 
библиотеке. Поред тога, куповином је на-
бављено и много других књига, па је би-
блиотека уочи отварања имала око 10.000 
књига. По Љотићевој жељи, за опремање 

von Reisswitz), професор Берлинског универзитета и 
стручњак за историју балканских народа. Ово одељење 
било је одговорно немачкој кровној служби за ресор кул-
туре под називом Kunstschutz, које се старало о култури 
у окупираним областима Европе. Тако се Смедеревска 
тврђава, и поменута потреба за њеном заштитом по-
миње у детаљном извештају Одељења за заштиту споме-
ника културе у Србији од 10. августа 1941: Исто, стр. 119–126.

588     Леонтије Павловић, Историја Смедерева у речи и 
слици, стр. 345-346.

589     Музеј у Смедереву, бр. ул. инв. 832/84; НОБ-660

библиотеке, откупљене су слике руског 
сликара Вележева.590 Нови управник би-
блиотеке био је Светозар Спасојевић, 

590     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 131; Слике се данас чувају у у Уметничкој 
збирци Музеја у Смедереву. Све поменуте слике су 
конзервиране у периоду 2019–2020. у оквиру пројек-
та конзервације и рестаурација слика и икона руских 
уметника у Музеју у Смедереву. Њихово излагање пла-
нирано је у оквиру поставке „Дела руских уметника у 
смедеревском музеју“ која ће бити реализована по зав-
ршетку последње фазе пројекта у следећој години.

професор смедеревске гимназије и ко-
лекционар старина. Градска књижница 
пресељена је 12. новембра 1943. у главну 
дворану „Задужбине“.591 

Да је обнова Смедерева замишљена као 
свеобухватан подухват говори нам и на-
мера да се, упркос ратном времену и ве-
ликим разарањима које је донела експло-
зија, размишљало и o отварању музеја.592 
Ове иницијативе представљене су и не-
колико дана раније у листу Ново време, у 
чланку у којем се као председник Одбора 
за оснивање музеја у Смедереву помиње 
Димитрије Љотић.593

Димитрије Љотић је предано кренуо у 
послове обнове Смедерева. Његова ам-
биција огледала се и у намери да све из-
раде пројеката обнове започну 11. јуна 1941, 
а да се окончају до 1. септембра 1941. Тре-
бало је радити брзо. Међутим, избијање 
устанка, нестабилне политичке околно-
сти и други проблеми проузроковали су 
повремено велике проблеме у изврша-
вању послова. „Сви радови који су од 11. 
јуна 1941. на основу Уредбе о изванред-
ним овлашћењима за обнову Смедерева 
започети морали су се завршити најкас-

591     Анон., „Свечано отварање Градске библиотеке у Сме-
дереву“, Ново време (Београд), Год. 3, 13. новембар 1943, 
стр. 3. О раду Градске књижнице за време рата више у: 
Славица Брадарић, „Трагом архивских докумената. Хро-
нолошки преглед рада Библиотеке до Другог светског 
рата“, Смедерево, 13 (1996), стр. 84–88.

592     У једном новинском прилогу о богатству археолошких 
налаза на обалама Дунава, нарочито из Винче, помиње 
се како су „... завршене припреме и за отварање Музеја 
у Смедереву и оснивања музеја у Пожаревцу“: Б.Т., „Му-
зеј преисториске Винче“, Коло – српски недељни илу-
стровани лист (Београд), Број 77, 19. јуни 1943, стр. 17.

593     Анон., „Стварање градског музеја у Смедереву: Осно-
ван је одбор који ће радити на оснивању музеја“, Ново 
време (Београд), Год. 3, бр. 647, 10. јуни 1943, стр. 4 (цити-
рано према: Бојан Ђорђевић, наведено дело, стр. 193).

није до 1. септембра 1944.“594 Изванредни 
комесар донео је одлуку о завршетку ра-
дова 21. августа 1944. На дан 30. септембра 
1944. завршавао се и рад у магацинима и 
продавницама Комесаријата.595 Резулта-
ти су били видљиви по читавом граду. За 
мало више од три године поред обнове 
или подизања нових јавних зграда, преко 
90% кућа оправљено је или оспособљено 
за становање.596

594     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено, стр. 135.

595     Исто.

596     Исто, стр. 136.

/ ПЛАКАТ ИЗВАНРЕДНОГ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ОБНОВУ СМЕДЕРЕВА
ИЗ МАЈА 1943. ГОДИНЕ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 832/84; НОБ-660 /



/ РАШЧИШЋАВАЊЕ РУШЕВИНА ИЗ 
ОШТЕЋЕНЕ ЗГРАДЕ ОКРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА 

(ДАНАС ЗГРАДА СУДА), НЕГАТИВ, ИЗ ФОТО 
АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /
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/ НОВА ЗГРАДА ШКОЛЕ КРАЉ ПЕТАР II УОЧИ ЗАВРШЕТКА ИЗГРАДЊЕ У ВРЕМЕ АНГЛО-АМЕРИЧКОГ БОМБАРДОВАЊА 
СМЕДЕРЕВА 1944. ГОДИНЕ, ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /

/ НОВЕ ЗГРАДЕ У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА I ПОДИГНУТЕ ЗА ВРЕМЕ ЗА ВРЕМЕ РАДА ИЗВАНРЕДНОГ КОМЕСАРИЈАТА 
ЗА ОБНОВУ СМЕДЕРЕВА, ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /

/ ДАВИДОВИЋЕВА УЛИЦА У ВРЕМЕ ОБНОВЕ СМЕДЕРЕВА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1670/2013/41 /

/ РАД НА ОБНОВИ СМЕДЕРЕВА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, ФОТОГРАФИЈА,
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/22-1 /



/ ПАНОРАМА СМЕДЕРЕВА ИЗ ВРЕМЕНА 
РАДА ИЗВАНРЕДНОГ КОМЕСАРИЈАТА ЗА 

ОБНОВУ СМЕДЕРЕВА,
ПОГЛЕД СА БРДА МАЈДАН, 

ФОТОГРАФИЈА,МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ,  
БР. УЛ. ИНВ. II/182/65/
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/ УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА I (ГЛЕДАНО ИЗ УЛИЦЕ ДЕСПОТА ЂУРЂА) У ВРЕМЕ ОБНОВЕ, 
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/40 /

/ НОВЕ ЗГРАДЕ ПОДИГНУТЕ ЗА ВРЕМЕ РАДА ИЗВАНРЕДНОГ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ОБНОВУ СМЕДЕРЕВА,
ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1547/72; НОБ-205 /

/ ЗГРАДА ХОТЕЛА „НИНИЋ” НА ТРГУ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА (ДАНАС ТРГ РЕПУБЛИКЕ)  
ПОСЛЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 204/74/5; НОБ-510/5 /

/ ОБНОВЉЕНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОЛОСЕЦИ ПОРЕД ВАРОШКОГ БЕДЕМА СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ БЛИЗУ  
МЕСТА ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1540/72; НОБ-198 /



/ КУЋЕ ПОРУШЕНЕ У АНГЛО-АМЕРИЧКОМ 
БОМБАРДОВАЊУ СМЕДЕРЕВА 1944. ГОДИНЕ, 

НЕГАТИВ, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ / 
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Током рата обележа-
вање петојунске траге-
дије одржавано је под 
називом „Заветни дан“, 
што је у потпуности било 
у сагласју са Љотиће-
вом „Заветном мишљу 

обнове“ града. Прва го-
дишњица трагедије, осим 

што је вероватно била и 
најемотивнија, због свежих 

емотивних и физичких рана, 
инаугурисала је тачно пропи-

сане церемонијале, који су ут-
врђени „од стране највиђенијих 

смедеревских грађана“.597 Овај це-
ремонијал био је, уз нека минимална 

одступања, поштован током окупације, 
о чему сведочи сачувана музеолошка 

597     Анон., „Заветни дан у Смедереву“, Српски народ – не-
дељни лист (Београд), Год. II – Број 25, 10. јуна 1944, стр. 4.

грађа у виду прогласа и плаката, као и 
оновремене штампе. 

Градско поглаварство Смедерева об-
ратило се јавности прогласом од 27. маја 
1942. у којем је јавност подсећана на стра-
хоте експлозије.598 Проглас је имао и фор-
му штампаног плаката у којем је обавеш-
тено грађанство о протоколу обележа-
вања петојунске трагедије. Објављено је 
да ће 5. јуни бити нерадан дан, као и да 
„тога дана, у знак опште народне жалости 
нико неће радити пољске послове, био-
скопи и радње биће затворене, а школе 
и надлештва као и сва предузећа обуста-
виће рад“.599 У школама је требало да се 
одрже предавања о „тужној годишњици“.  

598     Градско поглаварство огласило се и путем новина: По-
главарство града Смедерева, „Годишњица трагедије у 
Смедереву“, Ново време (Београд), 31. мај 1942, стр. 5.

599     Плакат „Грађанству града Смедерева“, за Градско 
поглаварство штампала Штампарија „Маринковић“ у 
Смедереву: Музеј у Смедереву, бр. ул. инв. 2131/21.O*     Томислав Стевановић, „Заветни дан“, Кад се ужелиш Смедерева, Београд 2016, стр. 172.„ОД ПОЧЕТКА ГРАДЊЕ  

ТВРЂАВЕ ДО 1941.  
ВРЕМЕ ЈЕ ИШЛО НАПРЕД.  

ОД СМЕДЕРЕВСКЕ  
ХИРОШИМЕ, УНАЗАД.  

ЗАБОРАВ ДОБИЈА НА СНАЗИ.  
ОДАЈМО ПОШТУ И  
ОВОГ ПЕТОГ ЈУНА.  

НА ГРОБЉУ И КОД СПОМЕНИКА.  
ОПРАЋЕМО ГА ОД ГРАФИТА. 

ПОКУПИТИ СТАРЕ ВЕНЦЕ.  
ЗАСАДИТИ МЛАДО ЦВЕЋЕ.  
СВЕ ВИШЕ ПРЕЧЕГ ПОСЛА,  

А МАЊЕ ПРИСУТНИХ.  
АУТОМОБИЛИ ДИЖУ ПРАШИНУ.  

ТРИЦИКЛИ СА ЦРНПУРАСТОМ 
ДЕЧИЦОМ.  

ГРАЈА НЕЗАИНТЕРЕСОВАНИХ.  
ПИСАК ЛОКОМОТИВЕ У  

ЧЕТРНАЕСТ И ЧЕТРНАЕСТ.  
ПОГНУТЕ ГЛАВЕ.  

ЋУТЊУ НАДЛЕТЕШЕ  
УПЛАШЕНЕ БРЕГУНИЦЕ.  

НИ ПАМЕТНЕ, НИ ЛЕПЕ. ЦРНЕ.”*

Д „ЗАВЕТНОГ ДАНА“ ДО  
  „ДАНА НЕЗАБОРАВА“  – 

МЕМОРИЈАЛИЗАЦИЈА 
ЕКСПЛОЗИЈЕ  5. ЈУНА 1941. 
У СМЕДЕРЕВУ



/ КОМЕМОРАТИВНИ СКУП ОДРЖАН 
ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ БЛИЗУ МЕСТА 
ЕКСПЛОЗИЈЕ, ФОТОГРАФИЈА, МУЗЕЈ У 
СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1669/2013/32-1 /
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/ „ЗАВЕТНИ ДАН” У СМЕДЕРЕВУ 5. ЈУНА 1942. ГОДИНЕ, ФОТОГРАФИЈЕ /

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 137/74/4МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 137/74/1 

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 137/74/5МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 137/74/3
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У комеморацији важну улогу имало је 
свештенство Српске православне цркве. 
Сви свештеници из целог Подунавског 
среза имали су да дођу у Смедерево, где 
је 5. јуна чинодејствовању присуствовао и 
епископ браничевски др Венијамин. Пре-
ма програму, 4. јуна у 18 часова испред 
Споменика Незнаног јунака на истоиме-
ном тргу недалеко од Цркве Светог Ђорђа 
излаже се табла с именима „свих изгину-
лих“, пред којим ће тога дана до 20 часова, 
као и целог наредног дана почасну стражу 
држати Радна служба Смедерева. Такође 
4. јуна од 19 часова у Саборној цркви по-
чиње бденије. Програмом је утврђен це-
ремонијал за сам дан годишњице: 5. јуна 
1942. од 7 часова ујутру па до увече свако-
га сата звониће звона Саборне цркве на 
пет минута у знак одавања поште изгину-
лима. Након тога дочек епископа брани-
чевског др Венијамина испред Саборне 
цркве. У 8 часова заупокојена литургија 
у Саборној цркви. После литургије литија 
је ишла на гробље, где се у 10.30 часова 
одржава парастос изгинулима испред но-
воподигнуте Спомен-костурнице. По зав-
ршетку парастоса полагали су се венци 
на гробове погинулих немачких војника 
на немачком војном гробљу. У 14 часова 
литија је настављала пут до Тврђаве, где 
је на месту избијања експлозије требало 
одржати кратак помен погинулима. Све-
чаност се завршавала у 15 часова духов-
ним концертом Смедеревског певачког 
друштва „Слога“ и предавањем у дворани 
Градског поглаварства. Овим прогласом 
Градско поглаварство позивало је грађан-
ство да буду добри домаћини и прихвате 
велики број људи који су у град поводом 
годишњице долазили из различитих ме-
ста Србије.

Наредне, 1943. године, сећање на пе-
тојунску катастрофу добило је и формално 
свој назив „Заветни дан Ђурђевог града“, 
који су, према писању оновремене штам-
пе, „сами становници прогласили“.600 Пла-
катом је грађанство на обележавање го-
дишњице позивао „Одбор за прославу“.601 
Обележавање је одржано према већ ут-
врђеном протоколу, уз мање измене. Обе-
лежавање годишњице завршено је поме-
ном у 14.22 часова на месту избијања екс-
плозије испред Тврђаве. Овде су учесни-
ци из пијетета немо клечали уз звуке сире-
на.602 Исте године, говорећи испред крипте 
на Старом гробљу, Димитрије Љотић по-
новио је своје идеје о симболичкој улози 
обнове Смедерева: „Смедерево мора бити 
српски град заветно штован, али заветно 
и изграђиван: и на историски начин му-
зеалан, и на прегалачки начин реалан“.603 
Овој свечаности присуствовали су, поред 
Љотића, и министар правде Кујунџић, ко-
мандант Српског добровољачког одреда 
Коста Мушицки, потпредседник Београд-
ске општине Илија Паранос, управник 
Државне архиве Милан Јовановић Стоји-
мировић, главни уредник листа Обнова 
Живадиновић и други.604

Трећој годишњици петојунске трагедије 
опет је присуствовао Димитрије Љотић, 
уз министра Радосава Веселиновића, као 

600     Б. Т., (снимци А. Симић), „Заветни дан Ђурђевог града“, 
Коло – српски недељни илустровани лист (Београд), 
Бр. 76, 12. јуни 1943, стр. 4.

601     Плакат „Грађанству града Смедерева“ је штампан маја 
1943. у Штампарији Саве Јовановића у Смедереву: Музеј 
у Смедереву, бр. ул. инв. 2132/21.

602     Б. Т., (снимци А. Симић), „Заветни дан Ђурђевог града“, 
Коло – српски недељни илустровани лист (Београд), 
Бр. 76, 12. јуни 1943, стр. 4–5.

603     Анон., „Заветна мисао града Смедерева“, Српски народ – 
недељни лист (Београд), Духовски број, 13. јуни 1943, стр. 6.

604     Анон., „Заветна мисао града Смедерева“, Српски народ – 
недељни лист (Београд), Духовски број, 13. јуни 1943, стр. 6.

/ ПЛАКАТ ГРАДСКОГ ПОГЛАВАРСТВА СМЕДЕРЕВА ШТАМПАН 27. МАЈА 1942. ГОДИНЕ ПОВОДОМ
ПРВЕ ГОДИШЊИЦЕ ПЕТОЈУНСКЕ ТРАГЕДИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 2131/2021 /
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и „представника војних и цивилних вла-
сти, представника културних, привредних 
и задружних организација, гостију из свих 
крајева земље и великог броја грађанства 
и омладине“.605 Одбор за прославу је штам-
паним Прогласом апеловао на грађанство 
да дође на обележавање, јер тако „... чини-
те своју хришћанску и националну дуж-
ност. То чините сад, а чините и доцније, јер 
то траже мртви, јер то тражи Господ Бог.“606 
Из 1944. сачуван је штампани летак под на-
зивом „Молитва Заветног дана града Сме-
дерева, коју епископ чита при помену на 
месту експлозије“, а који се, вероватно, де-
лио грађанству које је учествовало у обе-
лежавању трагедије.607

Ипак, ова пракса нагло је прекинута, а 
касније измењена у новим, послератним 
околностима, које су донеле драстично из-
мењен друштвено-политички амбијент од 
оног у којем је Димитрије Љотић иници-
рао церемонијале у којима су средишње 
теме комеморације биле помен на Старом 
гробљу и одавање поште страдалима ис-
пред Тврђаве. У години када је Смедерево 
ослобођено, поводом обележавања „За-
ветног дана“ у Смедереву новине су писа-
ле „… да ће се све док буде постојао Ђурђев 
град, обављати тужни помен жртвама сме-
деревске петојунске катастрофе“.608 Међу-
тим, од 1945. долази до наглог и радикал-
ног раскида са дотадашњом праксом. 

605     Анон., „Заветни дан у Смедереву“, Српски народ – 
недељни лист (Београд), Год. II – Број 25, 10. јуна 1944, стр. 
4;

606     Плакат „Грађанству града Смедерева“ је штампан маја 
1944. у Штампарији Саве Јовановића у Смедереву: 
Музеј у Смедереву, бр. ул. инв. 2133/21.

607     Летак је штампан у Штампарији Јовановић у Смедере-
ву маја 1944: Музеј у Смедереву, бр. ул. инв. 2134/21.

608     Анон., „Заветни дан у Смедереву“, Српски народ – 
недељни лист (Београд), Год. II – Број 25, 10. јуна 1944, стр. 
4.

У првим годинама након рата о петојун-
ској експлозији у Смедереву говорило 
се бираним речима или се шапутало, а 
у новој Југославији није било много но-
винских текстова посвећених овој теми.609 
Разлоге овоме свакако можемо тражити у 
улози Димитрија Љотића и његових след-
беника током окупације и у последњим 
данима рата. Иако „његови политички 
ставови нису дали већег плода у српском 
народу“, јер „ни пре ни за време рата он 
није успео да око себе окупи значајније 
снаге... Љотић и његови саборци, за вре-
ме Другог светског рата, политички и 
војно сарађивали су са окупатором“.610 
Омраза према њима била је снажна, док 
је једино могућа идеологизована слика о 
Другом светском рату наметнута чврстом 
стегом једнопартијског система, па су у 
потпуности одбациване чак и позитивне 
тековине обнове града у периоду од 1941. 
до 1944. Јер, Смедерево је било оптереће-
но улогом Љотића и његовом идејом о 
Смедереву као „Заветном граду“. Дими-
трије Љотић је са својим сарадницима 
обликовао не само обновљени град, већ 
и начине сећања на 5. јун 1941. у периоду 
1942–1944. године, који су, не само из визу-
ре послератних комунистичких власти, 
већ у сваком смислу оптерећени про-
блематичним идеолошким наративом.  

609     Нама су за сада позната два текста која су изашла пре 
почетка издавања првог послератног смедеревског 
листа Наш глас: Лука Дотлић, „Сећање на глумце поги-
нуле у Смедереву“, Наша сцена (Нови Сад), број 10, 15. 
март 1951, стр. 4; Душан Костић, „Са пута по Србији – Што 
град Смедерево...“, Политика (Београд), 28. септембар 
1952, стр. 7. Аутор ове репортаже био је репортер Поли-
тике и познати песник, чија је нешто дужа верзија тек-
ста о Смедереву публикована у књизи: Душан Костић, 
Крајеви и људи, Цетиње 1954, стр. 105–110.

610     Дарко Гавриловић, Мит о непријатељу. Антисемитизам 
Димитрија Љотића, Београд 2018, стр. 228.

/ ПЛАКАТ „МОЛИТВА ЗАВЕТНОГ ДАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА, КОЈУ ЕПИСКОП ЧИТА ПРИ ПОМЕНУ НА МЕСТУ ЕКСПЛОЗИЈЕ”
ШТАМПАН ИЗМЕЂУ 1942-1944. ГОДИНЕ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 1140/70; НОБ-142 /
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/ ПЛАКАТ „ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ” ЕКСПЛОЗИЈЕ 5. ЈУНА 1941. ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ ШТАМПАН МАЈА 1943. ГОДИНЕ,
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. IV/1139/70; НОБ-141 /

/ ПЛАКАТ „ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ” ТРОГОДИШЊИЦЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ 5. ЈУНА 1941. ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ  
ШТАМПАН МАЈА 1944. ГОДИНЕ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 2133/2021 /



200 201
О

Д
 „

З
А

В
Е

ТН
О

Г 
Д

А
Н

А
“ 

Д
О

 „
Д

А
Н

А
 Н

Е
З

А
Б

О
Р

А
В

А
“ 

 –
 М

Е
М

О
Р

И
ЈА

Л
И

З
А

Ц
И

ЈА
 Е

К
С

П
Л

О
З

И
ЈЕ

  5
. Ј

У
Н

А
 1

9
4

1.
 У

 С
М

Е
Д

Е
Р

Е
В

У
200

О
Б

Н
О

В
А

 С
М

Е
Д

Е
Р

Е
В

А
О

Д
 „

З
А

В
Е

ТН
О

Г 
Д

А
Н

А
“ 

Д
О

 „
Д

А
Н

А
 Н

Е
З

А
Б

О
Р

А
В

А
“ 

 –
 М

Е
М

О
Р

И
ЈА

Л
И

З
А

Ц
И

ЈА
 Е

К
С

П
Л

О
З

И
ЈЕ

  5
. Ј

У
Н

А
 1

9
4

1.
 У

 С
М

Е
Д

Е
Р

Е
В

У

Ек
сп

ло
зи

ја
 у

 С
м

е
д

е
р

е
в

у
 5

. ј
ун

а 
19

41
. г

од
ин

е ⁄
 8

0 
го

д
и

н
а 

по
сл

е
Ек

сп
ло

зи
ја

 у
 С

м
е

д
е

р
е

в
у

 5
. ј

ун
а 

19
41

. г
од

ин
е ⁄

 8
0 

го
д

и
н

а 
по

сл
е

/ НАСЛОВНА СТРАНИЦА, „КОЛО – СРПСКИ НЕДЕЉНИ ИЛУСТРОВАНИ ЛИСТ” (БЕОГРАД), БР. 24, 13. ЈУНИ 1942,
ПРЕТРАЖИВЕ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ ИСТОРИЈСКЕ НОВИНЕ, УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” БЕОГРАД, HTTP://WWW.UNILIB.RS/ISTORIJSKE-NOVINE/PRETRAGA /

/ НАСЛОВНА СТРАНИЦА, „КОЛО – СРПСКИ НЕДЕЉНИ ИЛУСТРОВАНИ ЛИСТ” (БЕОГРАД), БР. 76, 12 ЈУНИ 1943,
ПРЕТРАЖИВЕ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ ИСТОРИЈСКЕ НОВИНЕ, УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” БЕОГРАД, HTTP://WWW.UNILIB.RS/ISTORIJSKE-NOVINE/PRETRAGA. /
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„Колаборација и колаборационизам су 
термини који су након рата изазивали 
широку осуду, с обзиром на то да су при-
падници власти, хтели то или не, били и 
пропагатори идеолошких начела оку-
патора и служили његовим политичким 
циљевима“.611

Па, ипак, сматрамо да је веома дискута-
билно одсуство или потцењивачко мар-
гинализовање теме експлозије у Смеде-
реву 5. јуна 1941. у послератној штампи 
или јавном дискурсу у Смедереву током 
прве две деценије након ослобођења. 
Догађај који је тако свеобухватно проме-
нио Смедерево и животе његових, али и 
животе људи из других места у Србији, за-
служивао је фреквентније и примереније 
текстове од стране како уредника, тако и 
новинара Нашег гласа, првог послерат-
ног листа у Смедереву.612 Колико год да су 
средства јавног информисања била под 
контролом партијских цензора, „једном 
када се започело с писањем о петојунској 
експлозији, ти новински редови били су, 
ако се узму у обзир величина трагедије и 
њене импликације чак и по послератни 

611     Маријана Мраовић, Од сурове стварности до алтерна-
тивне реалности: пропаганда владе Милана Недића 
1941–1944, стр. 64.

612     Наш глас у континуитету излази од 12. марта 1953, најпре 
као лист социјалистичког савеза радног народа у 
неустаљеним ритмовима издавања. Лист је почео 
да излази као орган ССРН Среза подунавског. Од 1. 
септембра 1955. излази као лист ССРН Среза Смедерево 
за друштвена и политичка питања с честим променама 
поднаслова: од бр. 295 (1961) је Орган Социјалистичког 
савеза радног народа смедеревског среза; од бр. 599 
(1967) Лист за друштвено-политичка питања; од бр. 884 
(1973) Орган Општинске конференције ССРН Смедерева – 
Лист за друштвена и политичка питања; oд бр. 1481 (1984) 
Лист Социјалистичког савеза радног народа: одредница 
„Наш глас“, у: Иван Стојић (ур.), Енциклопедија Смедерево, 
том 2, појмови, издање у припреми. Захваљујемо се 
уреднику издања Ивану Стојићу на информацијама које 
је несебично поделио са нама.

живот града, свакако скромни, недослед-
ни, понекад недовољно тачни, с умере-
ном дозом сензационализма и, наравно, 
увек оптерећени идеолошким мотиви-
ма“.613 Осим тога, идеолошка инструмен-
тализација урбанизма Смедерева и ома-
ловажавање резултата обнове града за 
време окупације од 1941. до 1944. били 
су на страницама Нашег гласа предмет 
индиректних и директних критика и про-
пагандног преувеличавања резултата 
изградње града након ослобођења. Баш 
као што су ратне колаборационистичке 
новине доносиле вести препуне хвало-
спева о успешној обнови Смедерева од 
стране Љотићевог Изванредног комеса-
ријата, тако су сада и послератне новине 
величале изградњу Смедерева на новим, 
социјалистичким темељима, омалова-
жавајући или у потпуности игноришући 
резултате обнове града за време окупа-
ције. Повремено подсећање, идеолошка 
употреба трагедије, сензационализам и 
занемаривање само су још више допри-
носили рађању најразличитијих теорија о 
узроцима и последицама експлозије. На 
први значајнији журналистички текст о 
петојунској трагедији на страницама На-
шег гласа чекало се до 9. јуна 1956, када 
је објављен текст „Експлозија – пре пет-
наест година у нашем граду“.614 Иако је 
текст скрајнут на четврту страницу листа, 
он свакако представља важан искорак 
од дотадашње праксе прећуткивања или 
инструментализовања теме експлозије 5. 
јуна 1941. од стране уредништва новина. 

613     Мирослав П. Лазић, „Експлозија муниције 5. јуна 1941. го-
дине у Смедереву на страницама смедеревског листа 
Наш глас од 1953. до 1960. године“.

614     Влад. Перовић, „ЕКСПЛОЗИЈА – пре петнаест година у 
нашем граду“, Наш глас (Смедерево), Година IV, Број 85, 
9. јун 1956, стр. 4.

Петојунска трагедија бременита је жур-
налистичким сензационализмом који је 
своје обрисе показивао од 1980-их го-
дина, да би добио на замаху са 21. веком 
и поплавом онлајн издања како углед-
них, тако и таблоидних новина, као и 
друштвених медија или опскурних бло-
гова. Па, ипак, исходишта сензационали-
стичког извештавања о смедеревској ек-
сплозији требало би тражити у штампи 
1950-их година.615

Са 1960-им годинама долази до великих 
промена у писању о експлозији у Смеде-
реву 5. јуна 1941. Овакав приступ не само 
теми петојунске трагедије, већ и уопште 
времену Другог светског рата у Југосла-
вији, кореспондира с чињеницом да је 
„тек шездесетих година започето, посте-
пено удаљавање од судова изведених из 
партијских оцена омогућило истражива-
чима да направе прве кораке у трагању 
за објективнијим одговорима на поједи-
на питања“.616 У новинарству ово је пери-
од постепене демократизације штампе и 
завршетка увођења самоуправних одно-
са у свим областима привредног, поли-
тичког и културног живота.617

Прво је 1960. у београдским Вечерњим 
новостима објављен веома значајан 
фељтон „Смедеревска експлозија 1941.  

615     Више о овом проблему у: Мирослав П. Лазић, „Експло-
зија муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву на стра-
ницама смедеревског листа Наш глас од 1953. до 1960. 
године“.

616     Душан Р. Бајагић и Александар Стојановић, „Југосло-
венске кризе (1918–1941) и Други светски рат на поросто-
ру Србије у новијој српској историографији“, у: Драган 
Алексић (ур.), Срби и рат у Југославији 1941. године – 
зборник радова, Београд 2014, стр. 559.

617     Mihailo Bjelica, 200 godina jugoslovenske štampe – 
pregled istorije novinarstva, Beograd 1968, str. 201.

године“,618 који је у великој мери засниван 
на сакупљеним казивањима преживе-
лих.619 По приступу, количини информа-
ција које су објављене, али и утицају коју 
су Вечерње новости имале, овај фељтон 
свакако је учинио много на ревитализа-
цији сећања на експлозију у Смедереву 5. 
јуна 1941. Тек седамдесетих година Радио 
Београд је у емисији „Догодило се на да-
нашњи дан“ почео да помиње петојунску 
катастрофу.620

Већ од касних 1960-их, у оквиру обеле-
жавања 5. јуна 1941. своје учешће имали 
су и представници Српског народног по-
зоришта из Новог Сада. Они су полага-
ли венце на месту експлозије и код Спо-
мен-костурнице, а 1971. је њихов пред-
ставник требало да одржи краћи коме-
моративни говор.621 У знак сећања на 17 
погинулих глумаца Народног позоришта 
Дунавске бановине, Српско народно по-
зориште давало је сваке године предста-
ве у Смедереву.622

У смедеревској одонимији петојунска 
трагедија биће уписана тек након Другог 
светског рата, именовањем трга на месту 
између Зграде начелства, Омладинске 

618     Г. Милуновић, „Смедеревска експлозија 1941. године“, Ве-
черње новости (Београд), 24. септембар – 11. октобар 1960.

619     Изгледа да је смедеревски публициста Славко Домазет 
26 година касније користио ова казивања или сазнања 
из овог фељтона за своју књигу Од оних који су остали.

620     Радомир Милошевић, Смедеревски ратни поменик, стр. 70.

621     Допис заменика управника СНП из Новог Сада, Луке 
Дотлића, управи Народног музеја Смедерево, бр. 01-
606/1 од 31. маја 1971.

622     Поводом обележавања петојунске трагедије 1977. у 
сали Биоскопа „Светлост“ у Смедереву СНП из Новог 
Сада давало је представу „Краљ Бетајнове“: Плакат 
Одбора за неговање традиције у Смедереву за коме-
морацију жртвама експлозије у Смедереву, недеља 5. 
јун 1977. године, МУС, бр. ул. инв. 2123/21; Слободан Вул-
чевић, „У сусрет петом јуну (II) – Извештај команданта 
Вермахта“, Наш глас (Смедерево).
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улице и данашње Зграде градске управе. 
Овај део града постао је „Трг 5. јуна“. Ово 
се догодило током 1950-их година. Услед 
каснијих урбанистичких промена овог 
дела града, данас је тај одоним везан за 
део око Аутобуске станице и улице која 
пролази од краја Омладинске, поред Му-
зеја у Смедереву ка Смедеревској тврђа-
ви. Након тога, и једна од апотекарских 
радњи градске апотекарске установе у 
Карађорђевој улици у Смедереву понела 
је назив Апотека „5. јун“ .

Данас, осамдесет година после, два 
споменика сведоче о великој трагедији 
у Смедереву 5. јуна 1941. То су Спомен-ко-
стурница са звоником на Старом гробљу 
и Споменик „5. јун 1941“. Споменици под-
сећају не само на трагедију, већ и на начи-
не обликовања сећања у јавном простору 
уз помоћ споменичке архитектуре. Оба 
споменика недвосмислено носе и иде-
олошке предзнаке, па су и сведочанство 
меморијализације петојунске катастрофе 
у различитим, идеолошки супротставље-
ним политичким системима. 

Спомен-костурница на старом смеде-
ревском гробљу подигнута је уз стару 
средњовековну Цркву Успења Пресвете 
Богородице, чија је припрата срушена 
како би се омогућило зидање костурни-
це.623 Намена споменика је да буде зајед-
ничко место почивања страдалих у екс-
плозији. Идејна решења за израду спо-
меника поднели су Момир Коруновић и 
Александар Дероко. Комесаријат се одлу-

623     О изградњи Спомен-костурнице види: Снежана 
Цветковић, „Пети јун 1941. године у споменичком 
наслеђу Смедерева“, Mons Aureus 53/2016, стр. 131-
136; Небојша Јовановић, Смедерево је било добро 
обновљено, стр. 103–106; Радомир Милошевић, 
Смедеревски ратни поменик, стр. 70–74.

чио за пројекат Александра Дерока, који 
је већ у то време био један од најзначај-
нијих архитеката и истраживача српске 
националне градитељске баштине. Ра-
дећи на важним споменцима у међурат-
ном периоду, Дероко је већ имао искуства 
у креирању споменичко-меморијалне и 
фунералне архитектуре.624 Рад на њеном 
подизању започет је 17. марта 1942, када 
је предузетник Миливоје Антић уведен у 
посао. Пројектант је био архитекта Алек-
сандар Дероко, а надзорни инжењер 
Слободан Вулчевић. Послови су оконча-
ни до 20. августа те 1942.625 Споменички 
комплекс је наслоњен леђима на брег, а 
предњом страном окренут је оближњој 
цркви. У средини је четвртаста звонара 
с једним звоном, озидана циглом, која 
на свакој од четири страна има крст од 
узиданог камена. На страни окренутој ка 
цркви налази се плоча од црног гранита 
са текстом у двадесет једном реду.626 Лево 
и десно од звонаре налази се наткривени 
простор, са предње стране засвођен са 
по три аркаде. У свакој од укупно шест ар-
када налази се по једна мермерна плоча 

624     Снежана Цветковић, наведено дело, стр. 131–132.

625     Небојша Јовановић, Смедерево је било добро об-
новљено. стр. 42. У истој књизи на стр. 104 пише да је 
Спомен-костурница завршена 20. јула 1942. У сваком 
случају, радови нису били завршени када се обележа-
вала прва годишњица експлозије 5. јуна 1942.

626     „У име Оца и Сина и Светога Духа Тројице једносушне и 
нераздељиве за сећање на ужас којим потресе експло-
зија шедита и муниције у тврђави, читав град Смедере-
во петога јуна хиљаду девет стотина четрдесет и прве 
године, - за вечну успомену на оне који том приликом 
животе погубише и чија су имена забележена под овим 
сводовима, - за сталну успомену живима: да у страху 
Господњем век проводе, веру чувајући, наду не губећи, 
љубављу дишући,- приликом прве годишњице од тога 
догађаја, у обнови града Смедерева, подиже се и освети 
овај звоник и ово опште хранилиште посмртних остата-
ка пострадалих као и друге помрле браће и сестара ра-
није на овом гробљу покопаних“, цитирано према: Радо-
мир Милошевић, Смедеревски ратни поменик, стр. 71.

/ СПОМЕН-КОСТУРНИЦА СА ЗВОНИКОМ 
НА СТАРОМ ГРОБЉУ У СМЕДЕРЕВУ, 

САВРЕМЕНА ФОТОГРАФИЈА, ИЗ 
ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ / 
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с именима изинулих.627 Већ смо помиња-
ли да је овај списак рађен на брзину и да 
има грешака. „Спомен-костурница са зво-
ником представља складну споменичку 
целину која оставља утисак хармоничном 
комбинацијом различитог материјала и 
свечаном једноставношћу. Пројектом је 
било планирано да се изграде и мртвач-
ница и црквена канцеларија, али ови ра-
дови нису реализовани“.628

Одлука да се подигне споменик по-
свећен жртвама 5. јуна донета је на све-
чаној седници Скупштине општине Сме-
дерево одржаној поводом 30-годишњице 
експлозије 1971. године.629 Убрзо, на ини-
цијативу локалних представника власти, 
смедеревски уметник Селимир Селе 
Јовановић одлучио је да креира идејни 
пројекат споменика. Амбициозан проје-
кат представљен је у априлу 1973. пред-
седнику Скупштине општине Смедерево, 
па је том приликом најављено његово 
свечано отварање за Дан ослобођења 
Смедерева у Другом светском рату 16. ок-
тобра те године.630 Ипак, првобитни план 
није остварен, па се са свечаним отва-
рањем споменика сачекало до наредног 
важнијег датума – Дана ЈНА 22. децембра 
1973. године. За подизање споменика нај-
заслужнији је био тадашњи председник 
Скупштине општине Смедерево, Милу-
тин Цветковић.631

Споменик се налази у непосредној бли-
зини места експлозије на Тргу 5. јун из-

627     Исто.

628     Снежана Цветковић, наведено дело, стр. 133.

629     Р. Пауновић, „Поклон уметника вољеном граду“, Наш 
глас (Смедерево), 1. мај 1973.

630  Исто.

631     Славко Домазет, наведено дело, стр. 114.

међу Музеја у Смедереву и Железничке 
станице. Аутор споменика Селимир Селе 
Јовановић први је смедеревски после-
ратни академски вајар, али и неко ко је 
као дечак правим чудом преживео екс-
плозију. До тада је већ изградио свој стил: 
„осећање мере и склада античке скулпту-
ре дали су његовом опусу трајно обележје 
класично-монументалног“.632

Споменик „5. јун 1941“ израђен је комби-
нацијом белог венчачког мермера и брон-
зе, висине осам и по метара. Објашња-
вајући Славку Домазету рад на спомени-
ку, рекао му је: „хтео сам без много речи 
да он буде хумка, симбол једне масовне 
гробнице. Због тога сам га обликовао 
као степенасту пирамиду са обелиском 
– симболом рађања и саркофагом – сим-
болом умирања, на коме је урезан текст 
5. јун 1941. године. Споменик нисам хтео 
да оптерећујем текстом већ сам реље-
фом у бронзи дугим 12 метара приказао 
спасавање рањеника после експлозије, 
оплакивање и сахрањивање мртвих и на 
крајњој – четвртој плочи обнављање гра-
да. На првој плочи се види мој лични до-
живљај експлозије, када се људи налазе у 
покретима који нису природни“.633 Поме-
нути бронзани рељефи који се налазе на 
споменику једнаких су димензија 102цм 
x 320цм. „Уметник је овим наративним 
фризом на аналитичко-синтетички начин 
овековечио највећу трагедију у историји 
нашег града“.634

Неколико година пре откривања Спо-
меника „5. јун 1941“ код некадашње главне 
капије Смедеревске тврђаве, близу места 

632     Снежана Цветковић, наведено дело, стр. 133.

633     Славко Домазет, наведено дело, стр. 114.

634     Снежана Цветковић, наведено дело, стр. 136.

где је био епицентар експлозије, на иницијативу тадашњег Народног музеја Смедерево, по-
стављена је спомен-плоча димензија 40,5цм x 20цм x 2цм изливена у бронзи с текстом у осам 
редова која пролазнике обавештава о експлозији: „С леве стране овог зида 5. јуна 1941.г. у 14 
часова и 14 минута експлодирало је око 450 вагона муниције коју су сакупили Немци. Тада су 
разнете две куле, оближња зидна платна, две трећине вароши и изгубило животе око 2500 
људи“. Као што видимо, текст спомен-плоче био је заснован на записима Аранђела Стефано-
вића. Аутор плоче био је Бранислав Марковић, који је цртеж израдио 15. августа 1967.635 

Такође, након Другог светског рата у аули Гимназије Смедерево постављена је спомен-пло-
ча с именима изгинулих ученика. И у 21. век ушло се настављајући праксу постављања  
комеморативних спомен-плоча у јавном простору. Спомен-табла на Железничкој станици 

635     Оригинални цртеж чува се у Музеју у Смедереву, бр. ул. инв. 2125/21

/ ИСЕЧАК ИЗ НОВИНА: Р. ПАУНОВИЋ, „ПОКЛОН УМЕТНИКА ВОЉЕНОМ ГРАДУ”, 
НАШ ГЛАС (СМЕДЕРЕВО), 1. МАЈ 1973, СТР. 4, ХЕМЕРОТЕКА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ  /
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постављена је на иницијативу Општине 
Смедерево 2001, сећајући се радника же-
лезнице који су страдали у експлозији.

На прву изложбу посвећену петојунској 
трагедији чекало се предуго. Јер, тек 32 
године након ослобођења стекли су се 
услови да референтна установа култу-
ре у граду приреди изложбу, која је нас-
ловљена „Смедерево 5. јуна 1941. године“. 
Ова изложба фотографија отворена је у 
галерији Музеја у Смедереву 5. јуна 1976. 
године.636 „Обележавајући 35. годишњи-
цу овог трагичног догађаја, Музеј у Сме-
дереву у својој сали отворио је изложбу 
фотоса посвећену свим знаним и незна-
ним жртвама експлозије муниције у на-
страдалом граду“, писало је у скромном 
деплијану штампаном поводом отварања 
изложбе.637 Како је забележио дописник 
Политике, била је ово „прва изложба о 

636     Милан Марковић, „Изложбена делатност Музеја у Сме-
дереву у периоду од оснивања 1950. до 2005. године“, 
Смедеревски зборник 1 (2006), стр. 161.

637     „Смедерево 5. јуна 1941. године“, Смедерево 1976. Де-
плијан је штампан на скромне четири странице, мањег 
формата (10,5цм x 19,5цм) с једном фотографијом.

нерасветљеној трагедији Смедерева“.638 
На овој изложби изложене су 72 одабра-
не фотографије, од укупно 120 снимака, 
колико се тада чувало у Историјској збир-
ци Музеја у Смедереву. Како је објаснио 
кустос Милан Вулетић, нарочито су биле 
вредне пажње нове фотографије добије-
не од Јована Маринковића, спољног са-
радника из Вршца и Стевана Гачића, не-
кадашњег железничког службеника који 
је и сâм преживео експлозију.639 

Прва изложба била је покретач, па су 
у наредним годинама уследиле нове из-
ложбе које су за основ имале фотографије 
излагане 1976. Већ наредне, 1977. године 
у аули Гимназије „Јован Јанићијевић“ у 
Смедереву поводом 5. јуна 1941. отворена 
је фото-изложба.640 Обележавање петојун-
ске трагедије било је у неким случајевима 
и повод да се у Музеју прикажу гостујуће 
изложбе на тему Другог светског рата.641 

Петојунска трагедија интерпретира-
на је, у већој или мањој мери, пре свега 
у зависности од контекста или теме, и у 
оквиру изложби које су се бавиле Другим 
светским ратом. У том смислу поменуће-
мо следеће изложбе: „Подунавски регион 
у НОБ-у 1941.“, „Србија и Југославија 1941.“ 
и „Од устанка до слободе“, од којих су неке 
приређиване у школама, домовима кул-

638     Милутин Живковић, „Изложба о трагедији у Смедере-
ву“, Политика (Београд), 26. јун 1976. године (исечак из 
новина чува се у хемеротеци Музеја у Смедереву).

639     Исто. 

640     Милан Марковић, наведено дело, стр. 163.

641     Поводом обележавања 5. јуна, у јуну 1979. године у Му-
зеју у Смедереву постављена је изложба „Концентраци-
они и заробљенички логори – насиље и отпор“, преузе-
та из Народног музеја у Лесковцу, док је истим поводом 
1992. године приређена изложба „Радослав Прелевић, 
фактографски записи са сремског ратишта у сликама 
и цртежима“: Милан Марковић, наведено дело, стр. 
155–183.

туре и месним заједницама у Смедереву 
и околини током 1980-их година.642 

Као једна од покретних изложби које 
је Музеј у Смедереву приређивао током 
1985. у домовима културе, месним зајед-
ницама или школама, била је изложба 
„Експлозија муниције 5. јуна 1941. у Сме-
деревској тврђави“. Ова и друге изложбе 
биле су приређене поводом 35 година 
рада Музеја у Смедереву и 40 година од 
победе над фашизмом.643

Важан тренутак у меморијализацији 
петојунске трагедије била је 1981, када је 
на иницијативу Општинског одбора за 
обележавање 40-годишњице народног 
устанка и револуције, у Музеју у Смедере-
ву отворена изложба „Дан незаборава – 5. 
јун 1941“. Изложбу је пратила публикација 
невелика по обиму, али по квалитету и 
домету свакако значајна, јер је начинила 
важан искорак у комеморацији петојун-
ске трагедије и њене рецепције у широј 
јавности.644 Ово је била прва публикација 
где се петојунска трагедија описује као 
„Дан незаборава“, што је у оно време био 
општеприхваћен термин који је чинио ди-
стинкцију од ратног назива „Заветни дан“, 
који је био прокажен као љотићевски. 

Изложба „Дан незаборава – 5. јун 1941“ 
поново је приређена у Музеју у Смеде-
реву 1995. на иницијативу Скупштине 

642     Исто.

643     Исто, стр. 167.

644     Милосав Чоловић (ур.), Дан незаборава – 5. јун 1941, 
Смедерево 1981. Уредник издања био је тадашњи ди-
ректор Музеја у Смедереву, историчар Милосав Чоло-
вић, аутор текста био је Србислав Миленковић, библи-
отекар Народне библиотеке Смедерево, казивања оче-
видаца сакупио је и обрадио Славко Домазет, локални 
публициста, док је за ликовну опрему публикације био 
задужен Миленко Остојић – Браца, уметник и конзер-
ватор Музеја у Смедереву.

општине Смедерево, Одбора за обележа-
вање 50 година победе над фашизмом и 
Одбора за обележавање петојунске тра-
гедије. Ову изложбу пратила је публика-
ција, која је тек незнатно измењена исто-
имена публикација из 1981, уз констата-
цију да је штампа била квалитетнија, па 
су фотографије, као важно сведочанство 
трагедије, још јаче дошле до изражаја.645 
Ова изложба доживела је своју репризу 
и 1997, с тим што се те године као коорга-
низатори појављују Музеј у Смедереву и 
Историјски архив Смедерево.646 Наред-
не, 1998. године иста изложба први пут 
била је представљена у аутентичном ам-
бијенту Смедеревске тврђаве, тачније у 
Павиљону у простору Великог града.647 У 
продукцију изложбе „Дан незаборава – 5. 
јун 1941“ 2002. укључила се и Народна би-
блиотека Смедерево, када је ова изложба 
представљена у Музеју у Смедереву.648 
Петојунска експлозија искоришћена је у 
контексту обележавања НАТО бомбар-
довања СР Југославије, па је 2000. пред-
стављена у склопу фото-документарне 
изложбе „Експлозија муниције 5. јуна 1941. 
у Смедеревској тврђави – Смедерево под 
ударима НАТО бомби 1999. године“. Ова 
изложба била је резултат копродукције 
Музеја у Смедереву и издавачког пре-
дузећа „Наш глас“ из Смедерева.649 Сада 
већ устаљена изложба посвећена 5. јуну 
1941. била је 2003. допуњена с деветна-
ест нових фотографија које су тада први 

645     Милосав Чоловић (ур.), Дан незаборава – 5. јун 1941, 
Смедерево 1995.

646     Милан Марковић, наведено дело, стр. 171.

647     Исто, стр. 172.

648     Исто, стр. 174.

649     Исто, стр. 173.

/ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО МИЛУТИН ЦВЕТКОВИЋ 
СВЕЧАНО ОТВАРА СПОМЕНИК „5. ЈУН 1941” У СМЕДЕРЕВУ 22. ДЕЦЕМБРА 1973.  

ГОДИНЕ, ФОТОГРАФИЈЕ, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ/
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пут представљене публици.650 Све ове 
музејске изложбе у вези с петојунском 
трагедијом имале су варијације у смислу 
броја фотографија или квалитета репро-
дукције фотографија и архивских доку-
мената, али је концепт изложбе током го-
дина био тек незнатно мењан. Изложба 
се ослањала на фотографије, плакате и 
документе из Историјске збирке Музеја 
у Смедереву који се односе како на ек-
сплозију, тако и на обнову града током 
окупације или комеморације трагичног 
догађаја. Изложба је допуњавана и кази-
вањима преживелих.

У обележавање петојунске трагедије 
2013. укључила су се и удружења грађана, 
па је те године низ активности иницира-
ла организација „Културно наслеђе града 
Смедерева“. Ово удружење је 1. априла 
расписало ликовни и литерарни конкурс 
на тему трагедије. Те године обележавање 
5. јуна 1941. имало је увертиру. У смеде-
ревском листу Наш глас објављиване су 
фељтон приче инспирисане страдањем 
људи у експлозији. На саму годишњицу, у 
Великој сали за седнице Скупштине Гра-
да Смедерева одржан је научни скуп. У 
Музеју у Смедереву отворена је изложба 
фотографија, а на свечаној академији при-
ређеној овим поводом у Центру за култу-
ру приказан је краћи документарни филм 
„Смедерево – вечни град“, аутора Душана 
Митровића и Велимира Младеновића у 
продукцији поменутог удружења.651

У оквиру нове изложбене поставке 
„Смедеревска тврђава – од престонице до 
споменика културе“, у другој сали основне 

650     Исто, стр. 175.

651     https://kngssmederevo.webs.com/akcije-kngs , посећено 
4.3.2021.

поставке Музеја у Смедереву, петојунска 
трагедија представљена је на паноу који 
говори о Другом светском рату. Пре тога, 
на почетку прилазне стазе која из Омла-
динске улице води ка споменику „5. јуни 
1941.“ на иницијативу Музеја у Смедереву 
постављена је комеморативна табла са 
принтом на којем је дат краћи двојезич-
ни текст (српски/енглески) с документар-
ним фотографијама. Табла је, пре свега, 
намењена пролазницима, нарочито они-
ма који нису из Смедерева, како би боље 
разумели контекст споменика.

Експлозија у Смедереву 1941. добила је 
своју позоришну интерпретацију у драми 
Ане Ђорђевић „Смедерево 1941.“ у про-
дукцији Српског народног позоришта из 
Новог Сада, која је изведена на позориш-
ном фестивалу „Театар у Тврђави“ почет-
ком лета 2020.652 

Коначно, након свега наведеног о начи-
нима меморијализације петојунске траге-
дије, или њеном избегавању у једном вре-
менском периоду, поставља се питање да 
ли ми данас, осамдесет година након овог 
догађаја, можемо да се сећамо 5. јуна 1941. 
или саосећамо са страдалима на начин 
који би био одговарајући у времену ве-
ликих друштвених промена условљених 
брзим технолошким развитком и прете-
раним утицајем друштвених медија? Јер, 
у 21. веку сведоци смо занемаривања, ла-
ганог заборава, уходане праксе комемо-
рисања с веома мало емотивног набоја. 
Ово је у складу с тумачењем да „споме-
ници по правилу формулишу емфатичне  

652     Драма је, уз текстове театролога и историчара позо-
ришта Александра Милосављевића „Страдање глумаца 
СНП-а у Смедереву 1941.“, објављена 2019, па промови-
сана поводом извођења представе у Смедереву у сме-
деревском Центру за културу 2020. / ПЛАКАТ „ОДБОРА ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА” ШТАМПАН МАЈА 1977. ГОДИНЕ, МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, БР. УЛ. ИНВ. 2123/2021 /

https://kngssmederevo.webs.com/akcije-kngs
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поруке за потомство, али их потомство 
ретко узима ка срцу и зато оне, насупрот 
својој мисији, и саме убрзо прелазе у исто-
рију и остављају утисак – ако га уопште 
остављају – само још као материјални ре-
ликт неких кулисâ прошлости“.653 

Научна тумачења о петојунској траге-
дији, као што смо показали, веома споро 
су се формулисала и нису била у складу 
с потребама грађана. Осим тога, и када 
би се спорадично појављивала нова 
сазнања, била су слабог одјека, или ис-
кривљено представљена у контексту све-
опште таблоидизације медија. Јер, „док 
наука живи од сумње, миље сећања је 
под снажним притиском догматског пре-
обраћања. Мења се култура сећања од 
споменичке до личне. Јавна споменичка 
култура мења перспективу и значења, а 
тиме и виђење прошлости“.654 У јавним 
говорима на скуповима обележавања 
5. јуна 1941. последњих година готово да 
нема политизације, али је паушалности у 
вези с фактографијом и даље веома мно-
го. Истовремено, годинама сведочимо о 
идеолошки нијансираној поларизацији 
комеморисања петојунске трагедије, која 
се најбоље огледа у често упоредном одр-
жавању помена крај Спомен-костурни-
це на Старом гробљу с једне стране, или 
устаљеној пракси полагања венаца град-
ског руководства и једног дела удружења 
грађана испред Споменика „5. јун 1941“ с 
друге стране.

На крају, додајмо и то да се ове године 
осамдесетогодишњица највеће трагедије 
у историји Смедерева обележава у окол-

653     Alaida Asman, Duga senka prošlosti, Beograd 2011, str. 10.

654     Todor Kuljić, „Kultura sećanja - istorijat“, Tokovi istorije 
1-2/2004, str. 152.

ностима тако снажно обележеним све-
присутним темама везаним за пандемију 
вируса Ковид-19. У том смислу, желимо 
да укажемо да се надамо како је овај наш 
покушај да обележимо експлозију у Сме-
дереву 5. јуна 1941. овом публикацијом и 
истоименом изложбом у Музеју у Сме-
дереву друштвено подстицајан, јер нас 
подсећа да, колико год садашњица поне-
кад делује оптерећујућа и неразумљива, 
не тако давно било је тренутака који су 
трагичношћу и неизвесношћу у сваком 
смислу далеко превазилазили проблеме 
с којима се наше генерације сусрећу.655

655     Аутор је врло захвалан колеги Зорану Јањетовићу на 
овој сугестији. / ФОТОГРАФИЈЕ СА КОМЕМОРАТИВНЕ СВЕЧАНОСТИ КОД СПОМЕНИКА „5. ЈУН 1941.” У СМЕДЕРЕВУ 5. ЈУНА 1976. ГОДИНЕ /

ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ

ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ
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/ КОМЕМОРАТИВНА СВЕЧАНОСТ КОД СПОМЕНИКА „5. ЈУН 1941.”  У СМЕДЕРЕВУ 5. ЈУНА 1977. ГОДИНЕ,  
ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У /

/ СПОМЕНИК „5. ЈУН 1941.”  КРАЈЕМ 1980-ИХ ГОДИНА, ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /

/ СПОМЕНИК „5. ЈУН 1941” АУТОРА 
СЕЛИМИРА СЕЛЕТА ЈОВАНОВИЋА, 

СМЕДЕРЕВСКОГ АКАДЕМСКОГ ВАЈАРА, 
САВРЕМЕНА ФОТОГРАФИЈА, ИЗ ФОТО 

АРХИВА МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ /
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The explosion in the Smederevo Fortress on June 5, 1941, is largely a story about Smederevo in the Sec-
ond World War, but also the consequences of the war and its repercussions in the decades-long after 
the end of the war. The Second World War was filled with a series of traumatic experiences, and yet one 
of the events of short duration, but extremely strong repercussions marked a whole generation not only 
of Smederevo or people from the Smederevo region but also numerous newcomers who gathered in 
Smederevo on that day. The explosion of accumulated ammunition and other lethal explosive devices in 
the Smederevo Fortress on June 5, 1941, was certainly the greatest tragedy that affected the Serbian peo-
ple since the April War and the establishment of the German occupation administration in Serbia. A large 
number of dead, the exact number of which we will probably never know, burdens us even today. Add to 
that an incredibly large number of severely and lightly wounded, psychologically traumatized for life, and 
the complete devastation of the urban core of the town, and thus the previous daily living environment 
of Smederevo or those who found themselves there under the heavy burden of war in Smederevo. We 
will understand that all this together is more than enough to call this catastrophe the greatest tragedy in 
the centuries-old history of Smederevo, but also one of the greatest tragedies of the entire Second World 
War on the territory of Serbia.

The topic was interesting to a large number of authors of different profiles. So far, a significant number 
of texts of different quality and scope have been published. There have been attempts, very different in 
form and content: from smaller historiographical studies, unfortunately, with limited results, exhibition 
catalogues, recorded memories of those who survived the explosion, journalistic attempts to explain the 
explosion and reconstruction of the city in more detail, published sources, recent scientific papers and 
research of museological and archival material, to significant newspaper feuilletons and sensationalist 
journalism on Internet sites, or even in online editions of established media. In addition to the above, a 
number of texts and published original materials dealing with the Second World War on the territory of 
Serbia, to a greater or lesser extent, touched on the explosion in Smederevo on June 5, 1941.

In order to offer answers to many open questions that have aroused the most attention over the years, 
but also caused the greatest controversy and mystification, we have studied extensive literature, wheth-
er in the field of historiography or journalism, online publications, television reports, exhibition cata-
logues and, especially important, archival documents and museological material, especially paying at-
tention to the studious processing of hitherto unpublished or previously inaccessible documents such as 
those from the Federal German Military Archive in Freiburg (Bundesarchiv, Militärarchiv Freiburg). In that 
context, we wanted this study to deviate from journalistic sensationalism and return to the documents.

Historical photographs were a very important testimony in shedding light on numerous issues related 
to the explosion in Smederevo. However, we used this original material with great caution, because it 
was shown that photography can lead researchers astray due to misinterpretation of the time and place 
of its origin.

We also used the testimonies of those who survived this catastrophe. However, these records largely 
depend on the narrator and the deceitfulness of the memory and are conditioned by the skill and in-
tention of the one who records. For a better understanding of the general circumstances, but also the 
ideological instrumentalization of the explosion and its use for daily political needs, we used Serbian 
collaborationist newspapers from the years of the occupation, as well as the Yugoslav post-war press.

Based on our careful research of documents and critical reflection on everything that has been writ-
ten so far about the explosion in Smederevo, we have estimated the number of dead, which is between 
600 and 1,500 people. To this terrible index of suffering, let us add several thousand more severely and 
lightly wounded, some of whom have remained disabled for life. The consequences of the explosion are 
reflected in the complete or partial destruction of most of the public buildings and private houses, in-
frastructure, as well as one part of the Smederevo Fortress. These are about 150 completely demolished, 
as well as about 1,000 severely damaged public buildings or private houses. Hundreds of buildings were 
partially damaged. City parks, the port, the ferry, and other facilities for various purposes were also par-
tially damaged.

We paid special attention to the causes of the explosion and concluded that it was most likely the result 
of German negligence in the provisional storage of ammunition in the Smederevo Fortress. However, we 
do not rule out the possibility of sabotage, especially some hotheads from the ranks of the Serbian pop-
ulation. There is still a small possibility that the explosion is a diversion of a smaller group or individual.

Immediately after this tragedy, various actions were initiated to collect aid for Smederevo. The recon-
struction of the city under the leadership of Dimitrije Ljotić, an extreme right-wing, Nazi-friendly politi-
cian and a prominent collaborator during the German occupation of Serbia, originally from Smederevo, 
was successfully carried out over the period of three years. However, the reconstruction of the city was 
burdened by the use of forced Jewish labor, as well as the ideologization of volunteer work, many of 
whom would later be included in the ranks of volunteer military detachments of Milan Nedić’s govern-
ment and used as auxiliary troops of the German occupiers in the fight against communists.

Finally, in this paper, we dealt with the memorialization of the explosion on June 5, 1941, in the public 
space of Smederevo, as well as its ideologization and use in different, ideologically opposed epochs, both 
during the war and after the liberation.

This publication was accompanied by a large number of important photographs of Smederevo taken 
immediately after the explosion or somewhat later, in the years of reconstruction. In addition, we have 
published photographs of important archival documents (posters, decrees, newspaper clippings, docu-
ments, etc.) from the Museum in Smederevo, as well as from other cultural institutions. All these illustra-
tions are significant testimony to the tragedy of June 5, 1941, in Smederevo, the reconstruction of the city, 
and the memorialization of the mentioned event in public space.

Piety towards the victims and the obligation to keep the memory of them, are sufficient reasons worth 
another attempt to offer new answers or at least critically re-examine the old theories. Because, the great 
tragedy and catastrophe of June 5, 1941, in Smederevo obliges even after eight decades.

Summary /

Miroslav P. Lazić

Explosion in 
Smederevo 

on June 5, 1941 
80 years later
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/ УНУТРАШЊОСТ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ,  
ПОГЛЕД НА ВАРОШКИ БЕДЕМ, ФОТОГРАФИЈА,  
МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ, ВР. УЛ. ИНВ. 857/85; И-719  /
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У припреми ове књиге и истоимене изложбе имао сам подршку и помоћ бројних 
добронамерних људи – породице, колега, сарадника и пријатеља. Користим прилику да им 
се најсрдачније захвалим на пруженој помоћи, јер без њиховог доприноса овај пројекат 
не бих успео да реализујем на жељени начин.

Пре свих, захваљујем се супрузи Марији Лазић на вредном раду на графичком 
обликовању књиге и изложбе, као и истрајности, подстреку и, наравно, љубави. Захваљујем 
се целој мојој породици Лазић (оцу Предрагу и мајци Драгијани, браћи Милану и Марку, 
снајама Ани и Маријани, као и најлепшој и најбучнијој екипи, синовима Вукану и Филипу, 
братаницама Иви, Дари и Вањи и братанцу Матеји) на подршци коју сам имао, чак и онда 
када је, превише обузет послом, и нисам заслуживао!

Велико хвала колеги др Зорану Јањетовићу, не само на добро обављеном послу, већ и на 
саветима и похвалама које су подстицај за будуће подухвате. 

Младом колеги Ненаду Константиновићу најсрдачније се захваљујем на архивском 
материјалу без којег ова књига не би досегла домете којима сам тежио годинама уназад, уз 
поруку да истраје са својим истраживањима и квалитетним и посвећеним радом.

Захваљујем се колегама из бројних установа културе, као и другим истраживачима 
или људима добре воље што су се брзо и несебично одазвали на моје молбе за помоћ. 
Хвала Гордани Каровић (Музеј науке и технике, Београд), Слађани Бојковић и Оливери 
Милићевић (Историјски музеј Србије, Београд), др Милени Лесковац (Архив Српског 
народног позоришта, Нови Сад), Драгани Лазић и Мирјани Радовановић (Народна 
библиотека Смедерево), свим колегиницама из Историјског архива у Смедереву, Барбари 
Панић и Бојану Зорићу (Јеврејски историјски музеј, Београд), Александру Бандовићу и 
управи (Народни музеј у Београду), Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ 
у Београду, мр Александри Милошевић (Музеј позоришне уметности Србије, Београд), 
Иси Алкалају (Isa Alkalay), Ивану Стојићу (ИКОМО Смедерево) и Анђели Тошић. 
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изузетно вредним поклонима – фотографијама које су учиниле нашу историјску збирку 
богатијом и допринеле бољем разумевању теме којом сам се бавио у овом пројекту.

Захваљујем се и свим сарадницима који су својим знањима, вештинама и трудом дали 
велики допринос у реализацији овог пројекта. Хвала др Милораду Миши Младеновићу, 
Жељку Младићевићу и Славици Јанаћковић (Народна библиотека Србије, Београд), 
Јелени Хајошевић и Петру Перићу. 

На крају, али никако најмање важно, захваљујем се колегиницама и колегама из Музеја 
у Смедереву на помоћи и дугогодишњој подршци.

Изјаве захвалности /
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„Рукопис Мирослава П. Лазића о разорној експлозији сакупљених  
убојних средстава у Смедеревској тврђави 5. јуна 1941. године настао је у 

склопу припрема изложбе о том догађају, а поводом осамдесетогодишњи-
це вероватно највеће трагедије у историји Смедерева. Као такав, он не 
само што задовољава потребе пропратне публикације, већ их вишестру-
ко надмашује. Реч је о изворном научном раду за који смо сигурни да ће 
деценијама остати релевантно, а можда и најрелевантније штиво о самом 
догађају и свему што је пре и после било везано за њега. Реч је о изузет-
но добро истраженом раду у коме је аутор не само сакупио сва до сада 
доступна знања о експлозији у Смедеревској тврђави, него их и критички 
размотрио, по потреби међусобно сучелио, упоредио и очистио од наслага 
идеологија, политичких интереса и погрешних перцепција…

...Рукопис који је пред нама целовито приказује смедеревску експлозију  
5. јуна 1941. године – узроке, ток, последице и одјеке. Кроз цео рад про-
вејава ауторов критички приступ минуциозно прикупљеним изворима и 
литератури, што је донело уравнотежен, деидеологизован и демистифи-
кован приказ с утемељеним и уверљивим закључцима који нас – колико 
је то могуће – приближавају објективним сазнањима о трагедији. Даљи 
историографски искорак би евентуално било могуће направити ако би 
се у истраживање укључили стручњаци за експлозиве, физичари и грађе-
вински стручњаци, који би на основу својих специјалистичких знања  
можда могли да повећају фонд чињеница које би историчари морали 
да узму у обзир. Сазнања до којих се могло доћи само изучавањем до-
ступних историјских извора Мирослав П. Лазић је овим радом практично  
исцрпео. Због тога се треба радовати његовом изласку из штампе и  
надати се да ће упркос дужини и студиозности и у овом нашем брзом и 
површном времену наћи број читалаца који својим квалитетом заслужује“.

Изводи из рецензије др Зорана Јањетовића,  
научног саветника Института за новију историју Србије у Београду

На корицама:  
Композиција разореног воза на 
Железничкој станици Смедерево 
након експлозије 5. јуна 1941,  
Музеј у Смедереву, фотографија,   
бр. ул. инв. I/77/127; НОБ-103 

На првој страници:  
Извлачење тела погинулих из 
разореног воза на  
Железничкој станици Смедерево 
након експлозије 5. јуна 1941,  
Музеј у Смедереву, фотографија,  
бр. ул. инв. 1670/2013/20  

www.mus.org.rs
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да узму у обзир. Сазнања до којих се могло доћи само изучавањем до-
ступних историјских извора Мирослав П. Лазић је овим радом практично  
исцрпео. Због тога се треба радовати његовом изласку из штампе и  
надати се да ће упркос дужини и студиозности и у овом нашем брзом и 
површном времену наћи број читалаца који својим квалитетом заслужује“.

Изводи из рецензије др Зорана Јањетовића,  
научног саветника Института за новију историју Србије у Београду

На корицама:  
Композиција разореног воза на 
Железничкој станици Смедерево 
након експлозије 5. јуна 1941,  
Музеј у Смедереву, фотографија,   
бр. ул. инв. I/77/127; НОБ-103 

На првој страници:  
Извлачење тела погинулих из 
разореног воза на  
Железничкој станици Смедерево 
након експлозије 5. јуна 1941,  
Музеј у Смедереву, фотографија,  
бр. ул. инв. 1670/2013/20  

www.mus.org.rs


	_Hlk66006657
	_Hlk66006658
	_Hlk67140832
	_Hlk69047887
	_Hlk69239236
	_Hlk69321595
	_Hlk69321687
	_Hlk69325485
	_Hlk69322464
	_Hlk69322415
	_Hlk69317992
	_Hlk66378075
	_Hlk69313474
	_Hlk67077413
	_Hlk69238484
	_Hlk67077597

