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ПОСЛАНИЦА СТРАДАЛИХ
Христос се роди, породицо моја,
и роди и васкрсе и злочинце надмаши,
и мене прихвати без иједне молитве,
јер не знам читати, али сам Реч познала.
Христос се роди, дивни моји гости,
осванули пред софром коју сваке године украсим,
о Његовом и свом рођендану,
јер другог рођења сем Његове славе и своје смрти немам.
И немам других гостију
сем Његове милости и вашег сећања,
да се заиграм и да ми се честита на смрти.
Да сам имала један, било би их мноштво до данас,
и многи моји синови данас би беле кошуље обукли,
а, кћери дукате по њедрима расуле,
да радују ону која никада мајка није била.
И сви потомци у радости упрти,
и унуци и праунуци у расејаним мислима
и данас би ме љубили.
Овако, ја славим заједно са Њим и са вама,
и сваке се године провучем кроз сабране душе
и приносим чашу слатког вина,
изливеног из вечног Путира који Прота и сада држи.
Пред њим и пред вама држим ја и чашу млека
коју нисам ономад испила,
али је испијам непресушну до данас у крилу своје мајке,
из којег су ме однели неки нељуди,
без језика човечјег и животу предали.
А, и колевку носим уз путине,
да дочекам ваше дарове и да их поделим,
са вечним стражарима око овог Храма
у којем смо се упознали.
Христос се роди, оче и мајко,
и теби незнана сестро нека се рађа,
да не умре никад и теби брате…
Теби нека изникне семе,
које неће држати своју крв у рукама
и које ће памтити свако чедо од рода нашега.
И данас, као и свих ових година,
мајка ми црвену машницу везује и плетеницу украшава
за рођендан који никада нећу дочекати,
али хоћу вас и јесам Њега,
у свом бунарском вертепу где сам живот пронашла,
јер ви сте моји мудраци са Истока
и моја нова колевка у којој сам жива и сигурна,
у којој се радујем заједно са онима које нисам родила и са вама,
уз мирну молитву и за оне који су ме убили.
Христос се роди, породицо моја!
Јереј Бошко Р. Маринков написао је песму посвећену беби Милици Јовановић – страдалој у Мошорину,
у Рацији 1942. године, и свим жртвама тог страшног злочина.
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Уводно слово

Споразума нити је одустала од претензије на
Бачку и своје шовинистичке идеје повратка
такозваних јужних крајева у састав Мађарске.
У окупацији југословенских територија
учествовало је око 80.000 мађарских војника.
У сарадњи са Хитлеровим генералима, Ма
ђарска је израдила план распореда својих је
диница за упад у Краљевину Југославију. На
дан проглашења Независне Државе Хрват
ске, ма ђарска Влада је одобрила регентову
заповест о ратним операцијама у јужним кра
јевима и издала Прокламацију мађарском на
роду да је војна интервенција неопходна зарад
(наводне) заштите мађарског живља.
Већ у току ноћи, између 10. и 11. априла
1941. године, мађарска војска прелази грани
цу са Југославијом и, приликом запоседања
Бачке, према неким историјским изворима,

Окупацијом дела Краљевине Југославије,
11. априла 1941. године, и кршењем Споразума
о (вечном) пријатељству Краљевине Југосла
вије и Краљевине Мађарске, од 12. децембра
1940. године, Мађарска је после само пет ме
сеци показала јасну намеру да, по сваку цену
и не бирајући средства, искористи Дру ги
светски рат како би своје границе померила
ка југу и себи припојила северне крајеве Кра
љевине Југославије, односно простор Бачке.
Тако је одредба из наведеног Спора зума да
ће постојати сталан мир и вечно пријатељ
ство између Краљевине Југославије и Краље
вине Мађарске остала само мртво слово на
папиру, јер је очигледно да Краљевина Ма
ђарска није искрено присту пила склапању
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лишава живота више од 3.500 људи (ма хом
Срба), а преко 10.000 људи излаже свирепој
торт ури. У свом чувеном Меморандуму ре
гент у Мик лош у Хортију, ма ђарски парла
ментарац др Бајчи-Жилински Ендре Калман
(Bajcsy-Zsilinszky Endre Kálmán), наводи да
је приликом уласка ма ђарске оку пационе
војске у Бачку убијено око 8.350 људи, махом
цивила свих узраста.
За остварење свог пакленог плана, Мађар
ска се ставила у слу жбу Хитлера и његовог
коначног решења Јеврејског питања, па је тако
постала десна рука у спровођењу Холокауста,
али је, истовремено, са још више жара ра
дила на коначном решењу питања Срба, по
себно оних насељених после 1. новембра 1918.
године.
Међу првим одлукама окупатора била је
наредба војног заповедништва, од 25. априла
1941. године, која се односила првенствено
на Србе, Јевреје и Роме:
„Сва она лица која пре 31. октобра 1918.
године нис у имала општинску завичајност
на подручју Велике Мађарске (без Хрватске),
а нису ни потомци оваквих лица, тј. усеље
ници или колонисти, ду жна су нап устити
подручје државе у року од три дана, почевши
од 28. овог месеца. На исељење обавезни могу
собом понети – осим драгоцености – оне по
кретности које собом мог у однети, нада ље
онолико готовог новца колико је потребно

за покриће најну жнијих издатака насталих
са исељењем. Сваки исељеник дужан је држа
ти се путног правца у Србији преко Петро
варадина, те подручје Хрватске преко Ми
тровице нап устити за један дан. Оне који
својој горњој дужности – ма из ког разлога
– не удовоље, одстранићу бра х ијалном си
лом, у ком случају губе ова лица, порeд дру
гих казни, и овом наредбом њима осигуране
погодности […] Сваки усељеник друге народ
ности дужан је у времену од 1. до 10. маја при
јавити се лично код ујвидеског одељења мађ.
краљ. полиције”.
Спроводећи етничко чишћење над срп
ским и јеврејским живљем у Бачкој и ужур
бано радећи на томе да послератна Мађарска
буде држава једног народа и једне вере, Ма
ђари у својим зверс твима нис у ни по чем у
заостајали за крвницима у новорођеној Па
велићевој злочиначкој Независној Држави
Хрватској. Овај погром је извршен на најсви
репији начин, при чему није било никаквог
критеријума који би поштедео макар најосе
тљивији део популације. Убијани су сви који
су били на списку, а први редови крвавих
спискова су попуњени именима српских до
бровољаца, добростојећих староседелаца и
интелектуалне елите. Из личне користи, спи
скове су унапред састављали углавном нем
зетери – локални Мађари, припадници ново
формираних паравојних народних стра жа,
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а један део преузет је са ранијих спискова
повратника из заробљеништва и од њих се
није одступало. Старци, жене, деца, чак и одој
чад – нико није поштеђен. О томе је после
рата сликовито сведочио чу вени чу ру шки
парох прота Павле Дож ић: „Још за време
окупације су ми говорили неки Мађари, ма
хом сиротиња, како су њих неки одбор и њи
хова господа наговорили да убијају Србе, а да
су добили само крваве ципеле, одело и капу
те, а нису им дали куће, земље и друго што су
им обећавали”.
Тако су у Бачкој, односно Шајкашкој, Но
вом Саду, Србобрану и Бечеју, у јануару 1942.
године, смишљеном војно-полицијском акци
јом која је, ради прикривања злочина, доби
ла еуфемистички назив Рација, на најсвире
пији начин убијени и под лед Дунава и Тисе
бачени (неки су још били живи) Срби, Јевре
ји и Роми, а у појединачним случајевима су
страдали и недужни Словаци, Русини, Руси,
Чеси, Хрвати, Немци, Мађари и други. Они
нис у систематски убијани као припадници
одређеног народа или вере, него због сплета
несрећних околности. Неки су постали жртве
пљачкашких хорди, а неки су, храбро остајући
уз своје суседе и пријатеље, убијани на лицу
места или заједно са њима одвођени на губи
лиште и бацани под лед. Ову истину доказу
ју спискови познатих жртава, који свакако
нису потпуни и вероватно је да никада неће

бити коначни, али је сасвим јасно да су злочи
ни извршени у местима у којима су у највећем
броју живели Срби. У погрому нису страда
ли припадници неких војних или паравојних
одреда, или само политички прваци (било
које политичке оријентације) и њихови след
беници или „бунџије” против оку паторске
власти него обичан свет: учитељи, лекари,
свештеници, адвокати, занатлије, паори...
За извршење злочинâ, зверска убијања
секирама, ножевима и другим хладним ору
жјем, сака ћења, силовања девојака и женâ,
разна мучења несхватљива људском разуму,
пљачку имовине и изнуђивање новца за откуп
животâ упот ребљене су војно-полицијске
снаге, а у великој мери и локално мађарско
становништво које је преко ноћи наоружано
и постављено за представнике нове власти и
чуваре новог поретка.
Као што је, на пример, Јасеновац симбол
страдања и геноцида над Србима и Јеврејима
у Независној Држави Хрватској, тако је и Чу
руг, питомо бачко село на обали Тисе, сим
бол страдања и етничког чиш ћења Срба и
Јевреја у јужној Бачкој. Кроз брутално стра
дање Чуружана може се у потпуности сагле
дати целок у пан процес етничког чишћења
Бачке од Срба и Јевреја. Чуруг је не само ме
сто где је започет пог ром (Рација) 1942. го
дине, него и место у којем су примењиване,
па касније понегде пресликаване, ужасне и
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свирепе методе мучења и убијања недужних
људи. Чак и да је овај злочин извршен само
у Чу ру г у и нигде дру го, срамотно би било
назвати га одвратним еуфемизмом Рација.
Поред чињенице да овај термин никако не
одговара размери злочина, он је неадекватан
и по основу извршилаца овог недела, јер су
у покољу недужног цивилног становништва,
поред полицијских снага, учествовале елит
не војне јединице и домаће мађарско станов
ништво. Ничим се, дакле, не може оправдати
назив Рација који је преваром наметнут како
од стране извршилаца – због скривања праве
размере злочина, тако и од стране нове кому
нистичке власти после рата – ради изградње
такозваног братства и измишљеног јединства
свих народа и народности у новом тоталитар
ном режиму.
Колико је комунистичким властима било
важно да се заташка истина о овим злочини
ма, показује и пример Милорада И. Ћурчина,
познатог и под комунистичким конспиратив
ним именом Филип. Наиме, Ћурчин је као
партизански првоборац био члан одреда који
се на Пустајићевом салашу сукобио са мађар
ском патролом, што је касније искоришћено
као повод за почетак покоља у Чуругу. О сво
јим партизанским данима написао је књиг у
Путевима слободе у равници која је објавље
на 1974. године. Наслов књиге сасвим јасно
указује на њен наратив. Уз то, један од изда

вача је био Савез удру жења бораца НОР-а
општине Жабаљ. Милорад Ћурчин – Филип
је био високо позициониран и угледни члан
Комунистичке партије, али ни то није било
довољно да би се његова књига могла олако
пустити у народ. По сведочењу и данас жи
вих Чуружана, књига је набављана испод руке,
а све због сведочења ау тора и, између оста
лог, изношења податка да је у Чуругу убијено
око 2.000 људи, што је умногоме одударало од
важећег дискурса и напора власти да се ово
страдање, као и многа друга српска стратишта,
силом избришу из народног сећања. У делу
књиге са поднасловом Званични биланс Раци
је, Ћурчин наводи следеће: „Мађарски фаши
сти су о овим трагичним догађајима водили
своју статистику. Председник Владе је пред
посланицима, између осталог, рекао: ’[…] Рас
полажемо са званичним статистичким пода
цима, који је сачињен на основу списка […]’,
па је објавио да је на подручју Бачке у рацији
убијено 3340 лица, од чега на територији сре
за жабаљског укупно 1824. Према извештају
сегединског жандармеријског округа, попис
за око 1100 несталих лица у Чуругу је био још
у ток у. Укључ ујући и овај број у званични
извештај мађарске владе, може се тврдити да
је у Чуругу убијено близу 2000 лица, док је број
жртава на територији среза био око 3000 лица.
Но, свакако ови подаци нису потпуно тачни
и због тога што многе жртве није имао ко да
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пријави, јер из појединих уништених поро
дица није остао нико ко би их могао прија
вити пописивачима”.
Било како било, терм ин Рац ија је вре
меном постао колоквијални назив за покољ,
погром и етничко чишћење над Србима, Јевре
јима и Ромима и није за очекивати да га је
мог уће променити. Ипак, иако о разним по
лицијским рацијама слушамо свакога дана,
једна је Рација 1942. године и тешко да ће је
неко моћи заменити за уобичајене акције по
лиције, али само под условом да се у јавном
говору, а нарочито у стручним круговима и у
данима сећања на невине жртве, износи исти
на о овом страшном злочину без задршке и
лажне политичке коректности. Разу ме се да
је неопходно да се у школама овој теми по
свети пуна пажња и да се у уџбеницима исто
рије и читанкама коначно објави пуна истина.
У нашем залагању да се што јасније на
прави разлика између рације и Рације 1942.
године, некако је у сенци остала чињеница да
је погром (Рација) 1942. само једна епизода,
свакако најстрашнија, у страдању Срба и Је
вреја од дана окупације Бачке па све до завр
шетка рата. Убијања и пљачке, мучењâ и депор
тацијâ је било и пре и после погрома (Рације)
1942. Српски народ широм Бачке је претрпео
невиђено страдање. Само у првом налету ма
ђарске војске у Бачку страдало је 32 села, а
нипошто не смемо заборавити чињеницу да

су формирани и сабирни логори у Бечеју,
Бачкој Тополи, Суботици, Сомбору, Апатину,
Врбасу, Новом Саду, Бегечу, Оџацима, Тите
лу, Бачкој Паланци и Кањижи. Током чита
вог трајања окупације целокупне породице
су депортова не у концент ра ционе логоре.
Мало ко се вратио из заробљеништва и такви
случајеви најчешће нису ни пријављени нити
пописани. Буд ући да је овај скромни текст
намењен за уводник у каталог тематске изло
жбе у Архиву Војводине Мученици чурушки
– отргнути од заборава, односно вечном се
ћању на све невине жртве, неопходно је иста
ћи да је Чуруг своју прву жртву поднео већ
14. и 15. априла 1941. године. Један од прво
мученика пакленог мађарског нацистичког
плана „једна земља, један народ, једна вера”
био је угледни прота Василије Стојадиновић,
пензионисани свештеник, стар 81 годину, који
је са својим сином Миланом и кћерком Ма
ром Обренов, учитељицом у пензији, живео
у Чуруг у.
У послератној пресуди изреченој Дуп Ба
линту, римокатоличком жупнику из Чуруга,
који је због доказаних ратних злочина осуђен
на смрт стрељањем, и изјавама сведока, из
међу осталог се наводи да је именовани на
вечери у кући Јаноша Ковача са мађарским
официрима и појединим мештанима мађар
ске националности, 14. априла 1941. године,
после исцениране тобожње побуне српског
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становништва приликом уласка ма ђарске
војске у Чуруг, када је убијено неколико Срба,
рекао да „прота Василије Стојадиновић заслу
жује смрт јер је 1918. године гласао за приса
једињење Војводине Краљевини Србији и тиме
овај крај отцепио од Ма ђарске”. Чињеница
је да је прота Василије тога дана долазио код
овог жупника са молбом да интервенише код
власти да се пусте његов син Милан, као и
Боривоје Николић, брат његове снахе Јулке,
удове Милоша Стоја д иновића, и сви Срби
ухапшени приликом уласка мађарске војске
у Чуруг. Већ сутрадан, у зору, 15. априла 1941.
године, мађарски војници које је предводио
потпоручник барон Инкаи, дошли су у дво
риште проте Василија Стојадиновића и све
укућане подигли из постеље и истерали ван
куће. У дому проте Василија тада су се, поред
протинице Јованке, сина Милана и кћерке
Маре, поводом васкршњих празника (дошли
из Сомбора) затекли и протина снаха Јулка
са децом (Олга 7, Мара 10 и Љубица 11) и бра
том Боривојем Николићем. Према још увек
живом предању у Чуруг у, војници су прот у
само у доњем веш у истерали у двориште и
опт ужили да скрива комунисте, што је овај
старац одлучно негирао. У току преметачине
куће и под ру ма, оца Василија су ударали
кундацима тако да је непрестано посртао и
падао. У једном тренутку је протина кћерка
Мара на ма ђарском језику упитала војнике

– Зашто нам ово радите? Официр јој је уме
сто одговора ударио шамар од којег је пала
низ степениште. Када се придигла, узврати
ла је шамар официру који ју је одмах упуцао
из већ припрем љеног пиштоља. Још у све
сном стању, лежећи у сопственој локви крви,
Мара се поново обратила свом џелат у – Још
један, молим! Официр је у њу одмах испалио
и други метак и са презиром је упитао – Хо
ћеш ли још један? Једва чујним гласом, одго
ворила је – Да, молим! Тада је крвник у Мару
испалио и смртоносни трећи хитац. Прот у
Василија и његове укућане су са осталим
ухапшеницима из суседства – око четрдесе
так људи – повели у општинску зграду. Тамо
је стрељан и прислоњен уз зид школе, преко
пута Општине, окренут главом надоле, тачно
испод спомен-плоче чу веном Чу ру жанину
Пачу Лазару, лекару и истакнутом радикалу
и министру финансија Краљевине Србије који
се до краја живота залагао да његова родна
Бачка буде део Краљевине Србије, због чега
је наведено спомен-обележје и постављено
на том месту 1940. године. Из овог зверског
чина види се да су мађарски окупатори по
ред свега осталог имали неу тољиву жеђ за
осветом. Иживљавање над телом убијеног
проте Василија послужило је као мера брутал
ног застрашивања локалног становништва,
а испоставиће се, и као увод у погром о Бо
жићу 1942. године.
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Чурушки покољ, као што је напред на
ведено, послужио је као својеврсна монстру
озна вежба мађарских снага за наставак мор
бидних зверстава и погрома широм ју жне
Бачке. Чуружани су први претрпели опака и
страшна мучења, о чему сведоче и спискови
жртава са описом свирепости џелата. У овом
уводном тексту није мог уће описати сав па
као и страхоту кроз које су прошле жртве, али
ћемо, ради сагледавања убилачке хистерије
и крвничког нагона џелата, навести само неке
случајеве. За извршење злочина, према изја
вама сведока, у неколико великих камиона,
доведени су Ма ђари из Темерина. Масовна
стрељања у Новаковом магацину и магацину
чу ру шког Јеврејина Лампла, као и убијања
по двориштима и кућама, вршена су по уна
пред припремљеном плану. Жртве су дово
ђене до школе и Општине или ових магацина.
Усп ут и на лиц у места су прем ла ћиване и
мучене, а затим угуране у магацин. На улазу
магацина је био постављен митраљез, а крв
ници би само чекали команду за пуцање. За
тим би се лешеви избацивали напоље где су
унапред била спремна кола и камиони који
ма су одвожени на обалу Тисе и бацани под
лед. Они који би неком срећом преживели
митраљеску ватру, били су подвргавани но
вим мучењима и клању.
О таквом догађају у Новаковом магаци
ну, на Божић 1942. године, сведочанство је

оставио чурушки прота Павле Дожић: „Људи
доведени пред магазин Новакова који је по
ред куће мога таста у којој сам био ја, пуште
ни су у магазин око 10 сати пре подне, а пре
тога су морали да стоје на улици поред зида
рукама увис, па су их тако тукли. Када су лица
ушла у магазин чуо сам јасно женску писку,
паклену дреку, ларму, плач из чега сам закљу
чио да их туку и муче. Ово је тако трајало до
7. јануара увече. У току дана видео сам да на
колима преносе леш једног човека. 7. јануара
увече, у 7.30, почела је паклена митра љеска
ватра у магазину Новакова. Када је овде на
моменте престајала ватра, чуо сам пуцњаву
која је долазила из правца школе и магазина
Лампла. За време пуцњаве у магазину, од кога
сам био удаљен 5 метара у соби, чула се из
њега страховита писка, цика, дрека, запома
гање, урлање, ропац, гласови који су ми стално
у ушима, а које човек није у стању да опише.
Ово је трајало отприлике један сат. Магазин
је био осветљен јер се из прозора са дворишта,
које је суседно двориште кући у којој сам био,
видела светлост. Но чули су се пуцњеви из
разних праваца села, и то пушчани. Све ово
ми је, већ онда, давало утисак да је вршено
на команду унапред спремљену. Када је пуц
њава престала, чуо сам глас једног од Мађа
ра који је преж ивел има командовао да чи
тају мађарски Оче наш и да певају мађарску
химну, а затим сам чуо неке неартикулисане
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гласове, самртне гласове […] Наша црква је
била запечаћена око два месеца. Као свеште
ник мог у да тврдим да у сел у Чуруг у нис у
ништа нашли, да ниједан метак није био ис
паљен на мађарску војску или оружану силу.
Ни у кућама нису ништа нашли иако су стал
но вршили претресе кућа, а у поједине ула
зили и 4–5 пута дневно”.
Из доку мената који се чу вају у Арх иву
Војводине у фонду Ф. 183, Комисија за утврђи
вање злочина окупатора и њихових помагача
у Војводини – Нови Сад (1941–1950), 1944–1948,
може се видети на које све начине су чуру
шке жртве убијане, што је постало и образац
му чења и убијања у пог ром у (Рацији) 1942.
који се, на несрећу, наставио даље широм
Шајкашке, Новог Сада, Србобрана и Бечеја.
Овде из већ наведених разлога наводимо са
мо неке од њих:
Опачић Марко, месар, убијен секирама;
Јевросимов Душан, ратар, три дана мучен,
везан дротом, затим му је велики клин укуцан
кроз уши;
Срећков Радивој, ратар, одсечена глава;
Шапоњски Сава, ратар, убијен гвозденом
левчом;
Др Ђорђе Јовановић, лекар, најпре му
претестерисане руке, затим секиром размр
скана глава;
Бајшански Мика, папучар, убијен бати
нањем;

Радин Ружа, рођ. 1923. године, најпре је
мучена. Секли јој груди и тестерисали удове
да је на концу полудела и затим убијена.
И поред свих страхота, монструозности
и изопачености ових злочина и горчине коју
изазивају у души сваког човека, пример про
те Павла Дожића надахњује ауторе ове изло
жбе Мученици чурушки – отргнути од забора
ва. Јер, отац Павле је по завршетку рата, као
и многи други, био храбри сведок зверстава
које су претрпели његови парохијани и он,
као пастир добри, заједно са њима. Божијом
вољом, прота Павле је преживео све дане под
окупацијом помажући све људе, нарочито
сиротињу, без обзира на верску и национал
ну припадност, али је касније, због гоњења
Цркве од безбожничке власти, осуђен на три
године и девет месеци затвора. У тамници и
свуда где је касније службовао, он је непрес
тано и без страха сведочио о покољу у Чуру
гу и погрому свог народа у Бачкој. Поред то
га, он је пре хапшења, иако је знао какав од
нос имају комунистичке власти према њему,
жустро протестовао код Месног одбора када
се доносила одлука о рушењу римокатолич
ке цркве у Чуругу, и то као последице злочи
на помен у тог чу ру шког жупника Ду па Ба
линта, који је, према неким изворима, био
spiritus movens покоља и свих репресалија
према Србима у Чуруг у током трајања рата.
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Прота Павле Дож ић је личним примером
праштања показао да је памћење истинска
врлина, а злопамћење грех и тако осветлао
образ своје православне пастве, као што су
са дру ге стране исто учинили Пал Телек и
(Pál Teleki) и Бајчи-Жилински Ендре Калман
(Bajcsy-Zsilinszky Endre Kálmán), снажно се
противећ и неделима својих су народника,
чиме су, према речима једног нашег угледног
архијереја, спрали срамоту са лица свога на
рода. Они су, као и многи други, осветлали
образ својих сународника. Довољно је рећи
да је Пал Телеки извршио самоубиство у знак
протеста због активне подршке његове зе
мље инвазији нацистичке Немачке на Југо
славију и злочина који су том приликом по
чињени.

предака-мученика и приближава њиховим
џелатима. Испуњени гневом и мржњом, уме
сто кротошћу, смирењем и праштањем, као
духовни и телесни потомци светих мучени
ка нећемо личити на своје небеским венцем
овенчане претке него на њихове крвнике, зло
чинце и убице. Императив наше хришћанске
вере јесте да се сећамо и не заборављамо, али
и да праштамо и тако градимо заједничк у
буд ућност са народима са којима вековима
делимо исти животни простор. Сваки човек
који држи до истине и правде не може заме
рити потомцима жртава и њиховим сународ
ницима што се сећају и не заборављају, нити
им ико може убројати у грех жељу и потребу
да страдалнике из свог народа не преп усте
забораву. Наше сећање није позив на освету,
не дај Боже, или на удаљавање од наших су
грађана и наших земљака Мађара. Култ ура
сећања јесте предуслов опстанка идентитета
свих народа који вековима заједно живе на
овим просторима и због тога је потребнија
нама и будућим генерацијама него онима ко
јих се сећамо. Изложба Мученици чурушки
отргнути од заборава је братски позив свима
да нау чимо историјску и животну лекцију да
се овакво зло више никада, никоме и нигде
не сме поновити.

Узвишени идеал ове изложбе, која би тре
бало да буде представљена широм наше земље,
а не само у Новом Саду и Бачкој, јесте да се
злочин мора памтити у његовом изворном
облику, без прикривања и фалсификовања
истине, али и да се то памћење мора употре
бити за подвиг праштања. Јер, без праштања,
потомци жртава и сви ми заједно постајемо
вечни заробљеници мржње која нас време
ном, у духовном смислу, све више одваја од

Протојереј Владан Симић
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ПИТАМ СЕ
Питам се:
Шта је хладни Дунав наспрам србосјека,
Шта маљ и глад спрам ледене реке?
Зашто нам судба прошлога века
Дарова сузе и самртне лелеке?
Питам се:
Ко ће да измери паклене муке
И којом то мером јаук се мери?
Да л’ је лакше чути самртне звуке
Ил’ подсмех са крвавих усана звери?
Зашто
Све наше ране прекрива мук?
Ни шапата нема, само страх;
На крвавим гранама нем је и ћук,
Занемела истина у један мах.
Знам,
Проговориће заувек реке и јаме,
Са њихових бездана костију прах.
Споменуће мртви себе саме,
Кад нема живих да победе страх!
Протојереј Владан Симић
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ПЕСМА О РАЦИЈИ
А Бачкој шта Мађари раде
то се овде описат не даде.
Сваки пљачка, сваки живот иште,
од насиља српска чељад пиште!
Тиса вода хладна и дивљачка,
постала је костурница Бачка.
Тамо су нам Срби пострадали,
крвави су Божић светковали!
Тиса тече мутна и крвава,
пуна тела, пуна српских глава.
Загрљене жене са људима,
мајка чедо носи на грудима.
Мртва глава, језик проговара:
Отаџбино, моја мајко стара,
кад туђинска остави те рука,
ти се сети мојих тешких мука,
Једно чедо испод леда виче:
нећеш дуго мађарски крвниче.
Хеј србине кад се опет вратиш,
добро гледај да им зајам вратиш.
Српска дева кроз oдушку пева:
Поздравте ми мога милог бабу,
да не коси покрај Тисе траву,
покосиће моју косу плаву!
Тисо водо, утахнула Бог да,
у теби се српски свет удави,
ту пропаде цвеће од момака
ту увену од Шајкашке смиље!
Многа мајка од оних јунака
гроб јединца ни видети неће,
њих је Тиса у Дунав занела,
Дунав вода у море однела.
Њих је црна вода обавила
ко да их је сеја загрлила.
Аој Бачко, колевко јунака
Бог ће дати па ћеш срећна бити.
† Павле Дожић, свештеник чурушки
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ДОКУМЕНТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Софија, Даница и Радивој Нинков
На фотографији су Даница Нинков (домаћица,
рођена у Петровцу 1884. године), Радивој Нинков
(кројач, рођен у Чу ру г у 1922. године) и Софија
Нинков (дома ћица, рођена у Чу ру г у 1922). Све
троје, дакле мајка и њено двоје деце близанаца су
убијени за време Рације у Чуруг у 6. јануара 1942.
На оригиналној фотографији, на полеђини је за
пис „Милоше брате ево дати се јавимо дасмо фа
ло Бог у здрави” (Писано 1. X 1938). Боже подари
им рајско насеље. Мир њиховим благим душама.
Слава им! (АВ, Ф. 183, Жртве рације у Чуругу, фо
тографија бр. 334)

Живко и Анка Дабић
На фотографији су рођени брат и сестра Анка
и Живко Дабић. Анка је рођена 1932. у Чуруг у, а
Живко 1934. године. Убили су их мађарски фаши
сти 9. јануара 1942. године у Чуругу. Анка је имала
десет, а Живко свега осам година. Нека им је вечни
помен и спокој њиховој души. (АВ, Ф. 183, Жртве
рације у Чуруг у, фотографија бр. 66)

Документа се чувају у Архиву Војводине у фонду Ф. 183, Комисија за утврђивање злочина окупатора
и њихових помагача у Војводини – Нови Сад (1941–1950) 1944–1948.
*
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Васа Срећков

Бранко Вакањац

Васа Срећков, месарски помоћник. Рођен је у
Чуруг у 1922. године, а убијен у Жабљу 13. јануара
1942. године, током злогласне Рације. Мир и спо
кој његовој души, а нама сећање и назаборав. (АВ,
Ф. 183, Жртве рације у Чуругу, фотографија бр. 297)

Бранко Вакањац, православни свештеник. Бран
ко је рођен 1907. год ине у Поповц у, Опш тина
Бели Манастир (од оца Јована). Служио је Бог у и
српском народ у као јереј, парох у Чуруг у. Био је
су пруг Милице, рођене Јаношевић. Убијен је 4.
јан уара 1942. године за време чу ру шке Рације.
Покој му души. (АВ, Ф. 183, Жртве рације у Чуру
гу, фотографија бр. 40)

19

Аришко, Душица, Милица и Љубица Сегединац
Аркадије Аришко Сегединац рођен је 1860, од
оца Димитрија-Мите, а мајке Кристе, рођене Це
рић. Аришко је био земљорадник. Остао је удовац.
На фотографији су и: Душица Сегединац рођена
1924, Милица и Љубица су рођене 1934. и 1938. го
дине. Сви су пострадали као жртве у чурушкој
Рацији о Божићу 7. јануара 1942. године. Нека им
је покој души и наше сећање на анђеле. (АВ, Ф. 183,
Жртве рације у Чуруг у, фотографија бр. 356)

Драга Попов
Драга Попов, општински редар. Рођен је 1891.
године у Чуруг у. Убијен је за време чурушке Ра
ције 5. јануара 1942. године. Покој му души. (АВ,
Ф. 183, Жртве рације у Чуругу, фотографија бр. 344)
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Василије Стојадиновић

Љубомир Ердевик

Протојереј Василије Стојадиновић, парох чу
рушки. Рођен је у Чуругу 1861. године. Његов отац
Живан био је срески начелник. Јавно је стрељан
приликом уласка мађарске војске у Чуруг 15. апри
ла 1941. године. Нека му је покој души. (АВ, Ф. 183,
Жртве рације у Чуруг у, фотографија бр. 113)

Љубомир Ердевик, рођен је 1909, у Чуруг у. Био
је сеоски кројач, а имао је и своју кројачку радњу.
Био је ожењен Јованком Ердевик, рођеном Влао
вић. Један је од четворице браће Ердевик који су
убијени на Бадњи дан 1942. у чу ру шкој Рацији.
Нека му је покој души и вечна слава. На полеђини
оригиналне фотографије која се чу ва у Арх иву
Војводине пише: „Поздрав од Љубомира и Јован
ке. У Нишу 6. VI 1938. Вождова улица бр. 18” (АВ,
Ф. 183, Жртве рације у Чуругу, фотографија бр. 270)
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Ђока Васиљев

Иванка Каленић

Ђока Васиљев, ратар. Рођен је у Чуругу 1913. го
дине, а убијен је 5. јануара 1942. године у чурушкој
Рацији. (АВ, Ф. 183, Жртве рације у Чуругу, фото
графија бр. 349)

Иванка Каленић, домаћица, рођена је у Србо
бран у 1888. године, а убијена је 7. јан уара 1942.
године за време чурушке Рације. Помолимо се за
њену ду ш у и нека јој Бог подари рајско насеље.
(АВ, Ф. 183, Жртве рације у Чуругу, фотографија
бр. 283)

22

Гордана и Нада Милин

Тинка Јовановић, рођ. Радишин, супруга
Ђорђа Јовановића (у белој хаљини)

Гордана Милин, рођена у Чуруг у 1922. године
и њена сестра, ученица Нада Милин, која је рође
на 1926. године, такође у Чуруг у. Њихови млади
животи: Гордана је имала двадесет година, а Нада
шеснаест, су прекинути 9. јануара 1942. године у
чурушкој Еацији. Вјечна им памјат! (АВ, Ф. 183,
Жртве рације у Чуруг у, фотографија бр. 244)

Христина Тинка Јовановић, рођена Радишин.
Била је удата за Ђорђа Јовановића. Тинка је има
ла 41 год ин у ка да је убијена у чу ру ш кој Рац ији
9. јануара 1942. године. Нека јој Бог подари рајско
насеље. Молимо се за њену душу. Доносилац фо
тографије био је касациони судија др Миливој
Поповић из Новог Сада. (АВ, Ф. 183, Жртве ра
ције у Чуруг у, фотографија бр. 398)
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Др Ђорђе Јовановић

Душан Јевросимов
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Ружа Радин

Милорад Доловац
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Записник са саслу шања
тринаестогодишњег дечака
Петра Кек ића као сведока
догађаја у чурушкој Рацији
1942. год ине, сач ињен 12.
јануара 1945. године у Чуру
гу. Петар Кекић је у Рацији
изгубио оца, мајку и старију
сестру, а њега је спасао један
мађарски цивил. (АВ, Ф. 183,
АК ИНВ, 194)

Дара, Петар, Милица и Љубомир Кекић
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Једини преживели члан поро
дице Кекић, Петар, са оцем Љубо
миром, мајком Даром и сестром
Милицом који су страдали у чу
рушкој Рацији 1942. године. (АВ,
Ф. 183, Жртве рације у Чуругу, фо
тографија бр. 181)
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Записник са саслушања Живана По
пова, надничара, као сведока догађаја
у чурушкој Рацији 1942. године, сачи
њен 11. јануара 1945. године у Чуруг у.
Током Рац ије, Жив ан Попов је био
приведен и мучен заједно са осталим
Чуружанима, а приликом егзекуције
рањен. Успео је да се спасе тако што је
кришом искочио са кола на којима су
ношени лешеви ка Трећој рампи. (АВ,
Ф. 183, АК ИНВ, 205)
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Записник са саслушања Саве Срећ
кова, ратара, као сведока дога ђаја у
чурушкој Рацији 1942. године, сачи
њен 12. јануара 1945. године у Чуругу.
Сава Срећков је био приморан од стра
не мађарских фашиста да својим ко
њима и колима превезе велики број
лешева из Лампеловог магацина на
Тису где је морао да их истовара, након
тога су их мађарски војници бацали
под лед. (АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 221)
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Зап ис ник са саслу шањ а право
славног свештеника у Чуруг у Павла
Дожића као сведока, које је одржано
12. јануара 1945. године у Чуруг у, о
догађајима од 20. јануара 1942. када
су мађарски војници стрељали ше
сторо Срба у дворишту чурушке Оп
штине, под оптужбом да су комуни
сти. (АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 193)
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Записник са саслушања Јованке Ра
дишић, домаћице, као сведока дога
ђаја у чурушкој Рацији 1942. године,
сач ињ ен 11. јан уара 1945. год ине у
Чуруг у. Јованка Радишић је у Рацији
изг убила сина, којег су мађарски фа
шисти убили у дворишту куће, и мужа,
који је био одведен на Трећу рамп у и
тамо пог убљен. (АВ, Ф. 183, АК ИНВ,
209)
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