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Die Panzerhalle. 
Цртежи из 167. радног логора  

Осијек за немачке ратне заробљенике  
у Југославији

У Народној библиотеци Србије у Београду чува се блок са четрнаест 
цртежа црним тушем на акварел-папиру: тринаест се налази на унутрашњим 
листовима, а један на корицама блока, чије су димензија 21 x 32 cm.1 Није 
могуће утврдити комплетан пут тих цртежа од заробљеничког логора у коме 
су настали до библиотечког фонда, али се зна да су се претходно налазили у 
редакцији листа Борба, одакле су уступљени Народној библиотеци Србије. Ту 
серију цртежа је начинио немачки ратни заробљеник у Југославији, Ерих Декер 
(Erich Decker, 1920–2001) из Лајпцига, у цивилству дипломирани сценограф и 
рекламни графичар. 

Он је 1940. године био мобилисан у Вермахт и распоређен у артиљеријски 
пук, где је цртао топографске карте и зидне новине. У Сарајево је прекомандо-
ван 1943. године, и ту је провео највећи део своје војне службе у Југославији. 
Заробљен је средином маја 1945. године недалеко од Цеља, одакле је са осталим 
заробљеницима пешице спроведен до Нашица, где су били смештени на имању 
грофова Пејачевића. У том импровизованом логору није било жичане ограде 
нити стражарских кула, а Декер је „сво слободно време проводио испуњавајући 
блок цртежима у тушу.“2 Није јасно да ли је Декер био премештен из Нашица у 
логор Осијек, или су скице настале приликом одлазака из логора у Нашицама на 

1 Видети: Графичка збирка, ГМ 340. Decker, Erich, Umbau der Panzerhalle Osijek durch das 
167 Arbeitslager [Grafička građa] : 13 Federzeichnungen von Erich Decker. – Leipzig, [1946]. 

2 Одавић, Мирјана, Ерих Декер – сликар, сценограф (каталог изложбе), Београд 1999, стр. 
4. (у даљем тексту: Одавић, М., Ерих Декер...)
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радилиштa у Осијеку.3 Зна се, међутим, да је аутор током свог заробљеништва 
урадио и друге цртеже, који су 1999. године били изложени у Београду.4 

После неког времена био је додељен 17. крајишкој бригади Југословенске 
армије, где му је задатак био да слика и црта Титове и Стаљинове портрете, прави 
зидне новине и исписује пароле. Био је примљен у састав те јединице и о томе 
постоји и документ, иако је још увек био заробљеник. Потом је распоређен да 
слика и црта изградњу пруга Брчко-Бановићи и Шамац-Сарајево, а 1947. године 
је потписао двогодишњи радни уговор, по чијем истеку је могао да се врати у 
Немачку. Био је распоређен на рад у новооснованом Југословенском драмском 
позоришту, где је Бојан Ступица запазио његове способности и позвао га да ту 
остане и после истека уговора. Декер је то прихватио, а недуго потом је постао 
и српски зет, оженивши се 1951. године Љубицом Хаџи Павловић. Југословен-
ско држављанство добио је 1960. године. Током тридесет година радио је као 
сценограф у неколико београдских позоришта, објављивао цртеже у новинама 
и часописима, правио рекламне плакате и приређивао изложбе својих цртежа 
и акварела.5

Ерих Декер је пером и тушем представио призоре из радног логора бр. 
167. (Осијек) за немачке ратне заробљенике, односно са радилишта на која су 
они били упућивани.6 На цртежима се види изглед тенковске гараже у којој 
су били смештени, призори различитих физичких (махом грађевинских и 
занатских) послова на којима су заробљеници били ангажовани, грађевинске 
машине и алати, као и објекти на којима су радили. Испод сваког цртежа Декер 
је ставио редни број и оскудан потпис, тако да се радни процес може прецизно 
реконструисати. Међутим, где се тачно налазио логор о коме је реч не може се 
рећи са потпуном сигурношћу, као што се не зна прецизно које су објекте они 
рушили и које путеве градили.

Према стручној литератури, постојала су три логора за немачке заробљени-
ке у Осијеку: број 165, 167 и 178.7 Међутим, на листи локација логора и радних 
батаљона се, осим Осијека, помиње и село Тења, које се налази 2–3 километра 

3 У документима се помиње логор у Нашицама, али и два логора у Тењи, селу крај Осијека. 
Видети: „Pregled i stanje u vojnim zarobljeničkim logorima za Nijemce i Austrijance u Slavoniji, 17. 
VI 1945“, Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944–1946. Dokumenti. Slavonija, 
Srijem i Baranja, Slavonski Brod 2006, стр. 290–293. (у даљем тексту: Partizanska i komunistička 
represija...)

4 Одавић, М., Ерих Декер..., стр. 30.
5 Одавић, М., Ерих Декер..., стр. 7–9.
6 Тај логор се 1. IV 1947. године налазио у надлежности Отсјека за ратне заробљенике МУП-а 

Хрватске са седиштем у Загребу. Видети: „Pregled dislokacije Otsjeka, zarobljeničkih logora i bolnica 
na teritoriji Jugoslavije na dan 1. IV 1947. godine“, Partizanska i komunistička represija... стр. 663. 

7 „Numerische Liste der Kriеgsgefangenenlager bzw. Arbeitsbataillone (ohne Arbeitskomman-
dos)“, Böhme, Kurt W., Die deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien, Band I/1, München 1962, 
стр. 163–164. (у даљем тексту: Die deutschen Kriegsgefangenen...)
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југоисточно од тог града.8 Према доступним изворима, може се закључити да се 
логор бр. 167. Осијек највероватније налазио у Тењи, а да се у евиденцији водио 
под називим „логор Осијек“, који је обједињавао неколико мањих заробљенич-
ких логора и радних јединица. Немачки заробљеници су у Тењи били подељени 
на два мања логора: Логор Тење L.I.а. Митница (592 заробљеника) и Логор Тење 
L.I.b. село (1320 заробљеника). Оба та логора су, поред других послова којима 
су се бавили заробљеници, имала и своје грађевинске секције. Први је имао 
врло велику, бројала је 338 људи, а други малу, од 20 људи, али која је носила 
карактеристичан назив: Грађевинска секција града Осијека.9 Врло је могуће да 
се на цртежима налазе управо припадници те мање секције, јер у Декеровим 
белешкама испод цртежа стоји да они раде на рушењу некаквих „казамата“.10 
А казамати су засвођене подземне просторије сигурне од бомбардовања, как-
вих је било у склопу oсијечке Tврђe, па би то могла бити локација на коју су 
заробљеници из Тење били довожени на рад. Да се логор налазио ван града 
Осијека упућује и чињеница да су заробљеници били смештени у „тенковским 
гаражама“, а оне су се морале налазити ван града, јер тенкови захтевају раван 
и широк простор. 

То је, уједно, и све што се за сада може рећи о овом нетипичном историјском 
извору, јер његов аутор није у самом блоку оставио прецизније податке о месту, 
времену и људима које је забележио својим цртежима. 

8 „Alphabetische Standortliste der Kriegsgefangenenlager, Arbeitsbataillone ind wichtigen 
Arbeitskommandos“, Die deutschen Kriegsgefangenen..., стр. 144–162.

9 „Pregled i stanje u vojnim zarobljeničkim logorima za Nijemce i Austrijance u Slavoniji. 17. 
VI 1945“, Partizanska i komunistička represija..., стр. 290–293. 

10 Видети Декерове цртеже бр: 3, 4, 5 и 6.
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Корице:  
Тенковска гаража. Илустровани извештај из 167. радног логора Осијек

Унутрашња насловна страна:  
Адаптација тенковске гараже у 167. радном логору.  

13 цртежа тушем Ериха Декера из Лајпцига
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2. Тенковска гаража пре постављања врата

3. Рушење казамата у циљу добијања цигле и шљунка
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4. Сводове је требало ослободити 2–3 метра земљаних наслага

5. Вађење цигле из сводова
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6. Откопавање сводова и зидова казамата испод наслага земље

 
7. Истовар шута за пут
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8. Истовар цигле и грађевинског материјала на градилишту

9. Чишћење цигле и уситњавање шута
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10. Равнање пута шутом од цигле

11. Облагање пута циглом
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12. Столарска радионица на градилишту

13. Набијање изравнаног пута ваљком


